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Za přítomnosti předsedy ONV Martina Konopa a OV SPO v Mělníku p.Štětky se konalo slavnostní otevření požární
zbrojnice. Při velmi při velmi příjemně organizovaném posezení – a tak by to mělo být vždy po dobře vykonané práci  -
zavzpomínali všichni přítomní na to, jak vlastně rychle byla stavba ukončena:

duben 1988 začátek
říjen 1989 kolaudace.

O zdárné dokončení stavby se zasloužili: Antonín Rybář vedoucí stavby
Ing.Pavel Šára, stavební dozor
a Josef Šianský předseda SPO v Lužci n.Vlt.

S nimi samozřejmě nejmenovaných, ale obětavých členů požárnické rodiny včetně jejich manželek .
Požární zbrojnice byla rozpočtována na hodnotu 890 tisíc Kčs. Její hodnota je daleko vyšší, neboť uvedená částka platí
pro přízemní budovu. Avšak požárníci si postavili patro, kde mají místnosti pro různou činnost, ale za stejné peníze dle
rozpočtu pro přízemní stavbu. Na financování se podílela částkou 572 tisíc Česká státní pojišťovna.

Všichni občané si přejí, aby se práce požárníků v Lužci dařila, ale požárů, aby bylo co nejméně.

Protokol
o technicko – ekonomickém vyhodnocení stavby požární zbrojnice

ze dne 2.1.1900.

Název stavby a čís.stavby: Požární zbrojnice, č.87-237
Místo stavby: Lužec nad Vltavou
Projektant: Ing.Pavel Šára
Orgán provádějící řízení: MNV Lužec nad Vltavou

Údaje vyhodnocující stavbu: plán skutečnost.

Závěrečné stručné vyhodnocení stavby

Požární  zbrojnice  je  dvoupodlažní  budova  o  zastavěné  ploše  176m2 a  obestavěném prostoru  1 258m3,  se  šikmou
střechou  z vlnitého plechu.  Budova  je  nepodsklepená.  Má celkem 5  místností,  sociální  zařízení  v obou  podlažích,
sprcha v I. patře.

Stavba je z porobetonových tvárnic, stropy z panelů. Odpadní vody jsou svedeny do žumpy. Pitná voda je napojena na
studnu kulturního domu na společný čerpací agregát. Vytápění je na 3 plynové kotle GAMAT a v I.patře akumulační
kamna. Přívod plynu je z Mělnické ulice parkem k objektu trubkami 80.
Přiděleno č.p.: 165

Za SPO:    J.Šianský, předseda
     MNV: L.Chládek, předseda
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  1. Hodnota díla 875 000 875 000
  2. Plánované náklady 700 000 700 000
  3. Věcné náklady 865 000
  4. Osobní náklady 15 000
  5. Dodavatelsky prováděné práce
  6. Z toho stavěnými organizacemi
  7. Brigádnických hodin 14 000 13 320
  8. Projektové parametry Jednopatrová budova o rozměrech 13,5 x 12,4 m

s přístavkem  na sušení hadic 4,1 x  2m,
v přízemí 2 stání na požární techniku.
V prvním patře společenská místnost a sklad.
V obou podlažích je sociální zařízení.

  9. Termín zahájení 1987 1987
10.Termín dokončení 1990 1989
11. Výše sdružených prostředků 700 000 700 000



Plnění rozpočtu za rok 1990

Rozpočet pro rok 1990 představoval jak v příjmech tak ve výdajích částku: 1 151 tisíc Kčs + 756,6 tisíc mimořádných
dotací.

Vlastní příjmy z    činnosti obecního úřadu byly  

Kapitola školství: rozpočet 170 tisíc –        plnění 172 tisíc (z toho 4.tis.nájemné,
stravné 168 tisíc).

Správa obecního úřadu:  rozpočet     9 tisíc,        splněno  9 tisíc Kčs.
Kap.MH:  rozpočet 110 tisíc,        plnění 110 tisíc Kčs.
Za pozemky na výstavbu RD a garáží:  rozpočet   15 tis.,        plnění   17 tisíc Kčs
Daň zemědělská  rozpočet   24 tisíc,        plnění   24 tisíc
Daň domovní     34 tisíc      32 tisíc
Správní poplatky     12 tisíc        2,2 tisíc
Plánované dotace    777 tisíc    777 tisíc
Účelové dotace    207,6 tisíc
Odvod DP    150,1 tisíc
Převody z FRR    823,2 tisíc
                    SP    115,5 tisíc
Pokuty     160Kčs
Nahodilé příjmy       47 tisíc
Poplatky ze psů         8,2 tisíc
Daň z příjmů       85 Kčs
Úroky z účtů         2,3 tisíc
Sankční poplatky                                                                                                                          9,2 tisíc  
Celkové příjmy za rok 1990                                                                                        2    496    441,77 Kčs  

Výdajová část:
Údržba studní 1 329,-Kčs
Údržba místních komunikací 1 033,-Kčs

Školství: rozpočet       633 + posílení 150 tisíc
čerpání         770,7 tisíc Kčs
z toho MŠ – 160,2Kčs, ZŠ – 309,6 a ŠJ – 301 tisíc Kčs.

Kultura: rozpočet: 200 tisíc – plnění: MLK – 10 tisíc
SPOZ + MR – 11,8 tisíc
Příspěvek pro KaSS 188 tisíc Kčs.

Činnost požárního sboru: výdaje: 4 430,-Kčs
Správa obecního úřadu: rozpočet      70 tisíc + 81 tisíc posíleno

plnění       185 tisíc Kčs.
Z toho: 35,8 poslanci, 84 správa, 63 obřadní síň a volby.
Sociální příspěvky: rozpočet 12 tisíc splněno beze zbytku.

Místní hospodářství:
rozpočet: 226 tisíc Kčs plnění 407 tisíc Kčs
z toho: DP 210 tisíc auto + 10% NP
hřbitov, VO 94,5, popelnice 32,5, zeleň 10,8

Projekty – příprava dalších akcí: 33 tisíc Kčs.
Kanalizace – 710,3 tisíc Kčs.
Požární zbrojnice – 3,8 tisíc Kčs
Vratka fin.prostř.řed.Stř.pojišťoven Praha 27 000,-Kčs.

Dům služeb – 4    200Kčs,                       Platba ČSD – 73    000Kčs.  
Výdaje celkem 1990:                            2    441    275,22 Kčs.  
Zůstatek: BÚKB 55 166,55Kčs

     FRR       237,20Kčs
        SP    Kčs
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Stříbrná svatba

Dne 25.srpna 1990 se dostavili manželé Karla a Josef Řehánkovi do obřadní síně Místního národního výboru  v Lužci
nad Vltavou, aby společně s představiteli obce oslavili 25 let společné cesty životem.

Zápis potvrzují svým podpisem:

Paní Karla Řehánková, rozená Boháčová, se narodila Marii a Karlu Boháčovým dne 25.5.1944 v Praze.
Pan Josef Řehánek se narodil 5.11.1942 v Lužci manželům Jarmile a Josefu Řehánkovým.
Karla i Josef vychodili základní školu v Lužci nad Vltavou.
Josef se vyučil v letech 1956 – 59 ve Slaném zámečníkem.
Karla  absolvovala  při  zaměstnání  ekonomickou  školu  v letech  1960  –  63  na  Mělníku.  (Pro  dálkaře  zřízena  třída
ekonom.při stavební škole).
Ve spokojeném manželství žijí společně od 25.8.1965 v rodinném domku na náměstí. Dům jim pomáhali stavět rodiče.
Dnes v něm bydlí s nimi také jediná dcera Simonka s manželem a vnučkou Eliškou.
Pepa od mládí hrál a fandil kopané. Největší láskou však byla a je myslivost. Pracoval ve Strojobalu, v současné době
pak ve Středočeských dřevařských závodech.
Kájina pracovala, dosud pracuje ve funkci mzdové účetní nejdříve ve Strojobalu, od roku 1966 pak v Prefě (Tubeco).
Její největší láskou je sport – zákl.těl.výchova. Cvičila na všech spartakiádách od roku 1953 jako žákyně. Naposledy
jako žena v r.1990. Od roku 1978 je náčelnicí TJ Slavoj Lužec nad Vltavou. Cvičitelkou ZRTV, předs.ČSŽ, SPOZ a po
listopadových volbách zástupkyně starosty obce.
Oběma přejeme hodně zdraví, rodinné pohody a radosti z vnučky Elišky.

MNV – vstup do svazu měst a obcí

Rada  MNV  projednávala  24.  5.  1990  velmi  podrobně a  uvážlivě  vstup  našeho  MNV  do  Svazu  měst  a  obcí.
Po širší diskuzi se nakonec většinou hlasů pro vstup do této nové organizace rozhodla.
Náplň a program Svazu měst a obcí (podstatná část pravidel):

Svaz usiluje o přeměnu soustavy národních výborů tak, aby se městům a obcím dostalo mocensko, právních funkcí a
samosprávy odpovídající jejich poslání při demokratické výstavbě státu.

Města a obce se sdružují ve Svazu k ochraně svých práv a zájmů. Ochrana práv i zájmů se také týká organizací, které
jsou začleněny do organizačních vztahů místních a městských NV (u nás DP MNV a KaSS).

Svaz je reprezentantem měst a obcí vůči zastupitelským sborům a vládě, které se sním radí při návrhu legislativních
opatření.

Svaz předkládá zastupitelským sborům a vládě iniciativní návrhy při řešení specifických problémů obcí a to písemně,
memorandy nebo prostřednictvím stálých delegátů i deputací.

Svaz si vytváří vlastní finanční zdroje  z příspěvků členů, z úhrad za poskytování odborné služby a z jiných příspěvků.

Řádným  členem  Svazu  se  může  stát  každé  město  a  obec  reprezentovaná  příslušným  předsedou  NV  nebo  jeho
zástupcem.
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Členové svazu mají práva zúčastnit se jednání sjezdu a ostatních orgánů Svazu, volit jeho funkcionáře, používat jeho
zařízení a služeb.

Povinností členů Svazu je dodržovat stanovy Svazu, svědomitě plnit přijaté úkoly a zaplatit roční příspěvek.

Hlavním úkolem Svazu je vrátit městům a obcím historickou povědomost, jejich samosprávné postavení, jejich
politickou a ekonomickou nezávislost.

Svaz doporučuje vrátit k mnohaleté tradici zastupitelstev a starostů, která lépe vystihují obsah činnosti těchto orgánů
s požadovanou obecní důstojností.

Usiluje o převod veškerých pozemků, vodních zdrojů, lesů atd. do vlastnictví měst a obcí.

Obce budou mít vlastní banku a spořitelnu.   Zisky z    těchto úřadů půjdou do pokladny obce  .

Účast p. před. Chládka na jednání předs. měst a obcí v Jihlavě.

8. a 9. červen 1990 volby do SN, FS.

Výsledky hlasování ve volebním okrsku Lužec nad Vltavou číslo 071

Sněmovna 

lidu národů

Česká
národní
rada

1. 2. 3.
Počet platných hlasů pro kandidátní listiny 896 893 887
3. Československá strana socialistická 38 38 54
4. Hnutí za občanskou svobodu 7 8 0
6. Svobodný blok 1 3 7
7. Občanské fórum 436 412 389
8. Koalice všel.demokrat.strany a sdruž.
Republ.strany Československa

5 6 8

9. Vol.seskupení záj. svazů v České republice 13 11 14
10. Komunistická strana Československa 218 208 211
11. Spojení zemědělců a venkova 65 68 68
12. Spolužití křesťanskodem.hnutie 0 0 0
13. Č.demokratické fórum 4 7 6
18. Strana zelených 37 54 43
19. Hnutí čs.porozumění 1 1 0
21. Sociální demokracie 58 65 66
22. Strana přátel piva 0 0 7
23. Křesťanská a demokratická unie 13 12 14

Jméno předsedy komise:   Landa Robert  

Jméno místopředsedy komise  : Ing Pavel Šára  

Voleb se zúčastnilo v naší obci překvapivě 98,3% voličů, což svědčí o tom, že budoucnost našeho svobodného státu
není občanům lhostejná. Volby měly klidný a důstojný průběh.
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Členové a náhradníci okrskové volební komise

člen náhradník
Soc.strana J.Landová L.Prchal
KSČ ing.P.Šára Vl.Vošahlík
Lid.strana M.Šámalová Rost.Zelenka
OF R.Landa Zd.Peroutková
Č.soc.demokracie J.Turek Vl.Nápravník, st.
Spoj.zem.a venk. J.Rudolf J.Král
Bezpartijní H.Ježková M.Hermanová

Zapisovatelka: M.Ptáčníková.                                                                                                            

Výsledky voleb v    okrese Mělník  

OF 62,5% Soc.dem. 4,1%
KSČ 14,1% Zelení 3,5%
Zemědělci 4,7% Soc.strana 3,0%
KDU 4,3%

Charakteristika počasí v    jednotlivých měsících roku 1990  

Leden Leden byl teplý. 2x napadlo 2cm sněhu ale hned roztál. 
Prvních 11 dnů mrazíky, nejvýše však  -10 a do konce měsíce teploty nad 0.

Únor Začátek února zrána mrazíky. 3cm sněhu napadlo 14. ale hned roztálo. 
Od 18 – 25 krásné dny jako na jaře. Pak už jenom déšť a 26.2 prudká bouře a moc vody.

Březen Březen začal sněhem. Do poloviny měsíce teplo, pak větry a chladno.
 Málo dešťů, že by začínalo sucho.

Duben Celý duben chladný i noční mrazíky. 
Od 23.4.bylo 5 dnů velmi deštivých.

Květen Prvních 7 dnů v květnu teplých, ale suchých bez dešťů. 
Od 8.do 11= 4x déšť z toho 3 silné bouřky a lijáky – mnoho vody. 
Pak až do konce měsíce katastrofální sucho. Od 25.do konce měsíce velmi chladno.

Červen Červen začínal deštěm a počasím střídavým: chladným, mokrým, suchým – ke konci měsíce veliká
sucha a vedra až 32°ve stínu.

Červenec Červenec v první půli deštivý. 
Od 12.7 ani kapka deště za to veliká sucha a vedra až 30°- 32°ve stínu. Celá vegetace zasychá.

Srpen Do 10.srpna velká vedra až 36°ve stínu. Velká sucha není tráva ani pro králíky – trochu deštíku 20 –
25, ale hned zase vedro a sucho.

Září V září bylo dost dešťů, teplota příznivá pro zemědělské práce ideální.

Říjen Říjen byl zpočátku příznivý 10 – 11°. Od 22 – 26.mrazíky  -1°, přízemní až  -4°. 
Koncem měsíce silné deště

Listopad Celý listopad silné deště – moc vody a bláta. Pršelo celkem 17 dnů. 
Nejvyšší teplota 9°- nejnižší 0. Poslední den sněhová bouřka a silný vítr.

Prosinec             V prosinci bylo opět hodně dešťů a bláta. 1 den napadlo sněhu 5cm, ale hned roztál.
              Vánoce na blátě z deštěm.
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Denní teploty v roce 1990 ráno

Pastva (foto L.Tomek)
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1 +1 +3 +6 +2 14 13 21 18 18 16 9 -3
2 -1 +4 +3 +6 18 12 20 21 15 10 6 -10
3 -1 +2 0 +7 17 12 20 20 8 6 7 -3
4 -3 +6 +4 +4 20 15 14 20 11 11 7 +2
5 -5 -2 +5 +3 19 17 15 18 13 16 3 +1
6 -3 -4 +7 +6 21 11 16 21 12 12 1 0
7 -7 -4 +7 +6 20 8 12 14 11 12 3 -7
8 -10 +4 +5 +4 14 16 17 14 10 10 5 -6
9 -5 +3 +3 +9 14 11 20 13 12 7 5 -2

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



Posezení ochotníků dříve narozených a jejich vzpomínání

Zaznamenáno podle Jaroslava Krále, dlouholetého ochotníka. Velmi pěkné posezení měli bývalí ochotníci. 
Sešli jsme se v kulturním domě my dříve narození ochotníci, kteří jsme po roce 1945 obnovovali kulturu v Lužci v.Vlt. A
věru bylo o čem povídat, bylo se i čemu zasmát.
Přinesli jsme fotografie, někteří jsme se nemohli poznat. Vždyť dřívější subrety jsou dnes babičkami a prababičkami a
my, dědkové jsme byli prvními milovníky a tenoristy. 
Připomněli jsme si bývalé herce, režiséry, maskéry , nápovědy, kteří již nežijí.  Tato herecká činnost spojovala všechny
občany, byla mezi námi úcta, družnost, podporovali se korporace. Postupně jsme si vyprávěly nezapomenutelné zážitky.
O neposlušné oponě, která se ne a ne po ukončení jednání zatáhnout, o spadlých vousech, pohnuté paruce,, kdy pěšinka
směřovala od ucha k uchu, jak maskovaný výstřel nebyl slyšet, rovněž hřmění bouře, spadlé brýle nápovědi a hledání
textu, přeskočení děje a mnoho dalšího, co potkává vesnického ochotníka. Bývaly brebty, přeřeknutí zapomenutí role a
tak i režisér a nápověda se potili s námi. Mívali jsme v oponě dírku, sledovali návštěvnost a nemohli se dočkat, až zazní
potřetí.

O Lužci n.V. se říkalo, že jsme v kultuře druhá Praha. 
Pamětníci vzpomínají na „Lucernu“, která byla sehrána na Salvátoře, „Jan Vývara“ na Křemeně, „Naši furianti“ na
sokolském hřišti, kde dnes stojí mat.škola a kult.dům, ještě „Maryša“ a „Dundomaroé“ a jiné.
Na sále po roce 1945 jako první hra „Výbuch“, „Paličova dcera“, „Babička“,“Kolébka“, „Vojnarka“.
Hry se zpěvy a operetky  Podskalák, Český muzikant, Hospůdka a markýzy, Vesničko má a mnoho jiných. Ještě dnes se
pamatuje písnička: „.......pánbíčku milý zůstaň jen chvíli v té naší zemi kde domov můj“.
Náš divadelní kroužek „Vlast“ hostoval v Zálezlicích, Vraňanech, Vysoké, Sulejovicích na Litoměřicku v Jeviněvsi atd.
Byli jsme šťastni a rádi stáli na prknech, o kterých se říká, že dobývají svět.
Silvestry bývaly u „Kulaté báby“, v sokolovně, u „Tetaurů, kdy zpěváci a herci přebíhali z jednoho podia na druhé.
Po 50 letech určoval div.hry okres jako „Kozí mléko“ atd. Činnost upadala, režiséři byli omezeni ve výběru div.her. Po
dlouhé přestávce byla na otevření kult.domu (1978) sehrána hra „Maryša“. Činnost divadelní se obnovila. My starší
přejeme nynějším ochotníkům plné hlediště návštěvníků!

Při roli Lízala v Maryše říká pán Král v textu:
moje koně by objeli celou Moravu bez jediného zastavení. Takové já měl koně! Vyčítá mlynáři Vávrovi.
Každý z návštěvníků hry musel poznat, že Královi koně byli ve vsi jedni z nejlepších, které JZD odcizilo.

Zaznamenáno podle vyprávění paní Miluše Hřebíčkové (Hanzlíkové).
Před vánocemi přesně 3.11.1990, přišel Jára Král s myšlenkou svolat tzv.herce starší generace. Do kulturního domu
přišlo bohužel velmi málo z mnoha těch, které Jára pozval 
Vlad.Nápravník, Jos.Dědič, Jar Král, Fanynka Sedláčková, Jitka Novotná (Černá), Miluše Hřebíčková, Hana Liberská
(Kuprijánová).

Každý začal co kdy hrál, a s kým a jakých podmínek. Když přišla řada na mě, měla jsem sebou i plno fotek z různých
her. Hrávala jsem již jako školačka. Od 15 let to byla celá řada nádherných kusů. Překrásné je vzpomínání na sokolské
šibřinky. 

1. V roce 1937 „Fidlovačka“ - pro mladé něco úchvatného.

2. 1938 „Sjezd národů“ mnoho hodin s výzdobou sálu u Tetaurů. Hlavně to vystoupení – 30 párů vystupovala Memzelin
– těch krásných kostýmů – každý národ měl své přestavitele v dobovém kostýmu a tancem , uprostřed velký globus a
celý sjezd byl ukončen čtverylkou a po natažených párů rukou kráčela dívka v bílém s mírovou ratolestí – symbol míru
– to se psal rok 1938.

3. Na ten vzpomínám s dojetím ještě teď: „Z pohádky do pohádky“. Ta úžasná fantazie těch co to dávali dohromady a
toho vypětí a shánění. V Praze ve všech půjčovnách masky, nebylo jich málo – 11 pohádek muselo být dobově oblečeno.
Až  v Národním  divadlem  jsme  s M.Rampasovou  byly  prosit  o  zapůjčení  masek  zvířátek  do pohádky  Zvířátka  a
loupežníci, a myšky pro pohádku Krysař. Bylo nám vyhověno a byly jsme zavedeny do šaten – bože to byla krása, těch
kostýmů.

Pozvánky byly navrženy akad.malířem, dvě kapely, vše perfektní. Ta výzdoba jedinečná. Pan Viktorin, malíř odevzdával
vždy svoje díla na jedničku – v každém velkém okně byla vyobrazena jedna pohádka. 
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Zájem byl veliký i  o kulisy,  které si  zakoupili  z Mělníka. Představte  si  sál překrásně vyzdobený zelení,  pro kapelu
postavena vysoko galerie (pod ní se sedělo) v jednom rohu Perníková chaloupka, v druhém vrba na ní vodník. Před
chaloupkou seděla babička a kolem plno dětí a ty žebronily aby jim vyprávěla pohádku.
V tom tma a náhle se ozářil barevně celý sál a začala se odehrávat jedna pohádka za druhou a pokaždé jiné osvětlení.
Perníková chaloupka, Šípková Růženka, Vodník, Krysař, Zvířátka a loupežníci, Pyšná princezna, Čert a Káča, Červená
Karkulka, Sněhurka a sedm trpaslíků. Ke Smutné princezně přišel Honza s opravdickou kozou a všichni účinkující se
jako přilepili a pochodovaly kolem sálu a nebylo jich málo.
Bylo to něco co nejde vypovědět. Těch obětavých lidí kolem, zkoušelo se do noci a pak ten krásný pocit  z výsledku. To
vše se vždy odehrálo v sále u Tetaurů, kde se hrálo kino, divadla i plesy.
Po válce jsme začali na hřišti tzv. letní divadlo hrou „Naši furianti“. Byla postavena vesnička opět vymalovaná panem
Viktorinem. Při tom jsem na začátek nacvičila Českou besedu, 8 kolon t.j.64 tančících a vše krojované. Počasí nám
přálo – úspěch, dojetí, radost.
Později jsme tam hráli Maryša a Dundo Maroe. Začail jsme hrát u Záveských, namátkou: Myslivecká latina, Ta naše
Máňa, Myslivcova dcera a nezapomenutelná Babička – hrála jsem Hortenzii, To byl český muzikant na kterou mám
smutnější vzpomínku. Hra se velice líbila, bylo tam mnoho Kmochových písní při kterých hrála místní kapela řízená
panem Holoubkem.  Měla  se  opakovat  druhý  den,  ale  bohužel  hlavní  představitel  se nedostavil.  Všichni  jsme  byli
nalíčeni, sál naplněn, ale začátek se neuskutečnil.
Místo  toho  se  doprostřed  jeviště  posadil  nešťastný  režisér  pan  Glázr  a  usedavě  plakal.  Obecenstvo  se  nerozešlo.
Uspořádala se taneční zábava – to se tak někdy přihodí. Hrála jsem paní řídící.
Pak další hry bylo hlavně mnoho operet. Bohužel já zpívat neumím, tak jsem jen přihlížela.
Později.- již v novém KD jsem hrála v „Maryše“ babičku. Ve“ Sněhové královně“ také babičku.
To jsem napsala v upomínku na mladá léta od 15 let  do dnešních bohužel  70 let.  O toto  vyprávění  mě požádala
p.Merhautová, kronikářka obce.

Na straně 254 pokračování.
Je to tak krásné a procítěné od těchto pamětníků, že jsem neodolala a jejich vyprávění zapsala.

Místní lidová knihovna

Místní lidová knihovna je už celý rok v provozu v domě služeb. Krásné prostředí, vzorné uspořádání knihového fondu.
Vedoucí stále vykonává obětavá, ochotná a vždy usměvavá paní Jitka Chládková.
Stačí naznačit jaký žánr by jste si chtěli vypůjčit a už je ván paní knihovnicí nejen nabídnuta, ale i snesena celá řada
titulů  se  stručným obsahem o  odborným i  osobním pohledem paní  Chládkové.  Tento  přístup  je  velkým přínosem
především pro mladé čtenáře, naše lužecké děti, na kterých nám všem velmi záleží.

Stav knihovního fondu k    31.12.1990  
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Výpůjčky za rok 1990

Děti do 14 let
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Kulturně výchovná práce MLK za rok 1990

Nástěnky:   1.ledna Nový rok – šťastný a veselý
  7.března nar.T.G.Masaryka
 .8.března měsíc knihy
12.března Alois Jirásek

Výstavky knih:   9.1. Knihy Karla čapka, 100 výročí narození
Emma Destinová v literatuře
Božena Němcová - její dílo
měsíc knihy, výstavka nových knih
Vítězslav Nezval – básnické dílo

24.10. výstavka děl J.Š.Baara

Besedy a exkurze Ve spolupráci  s místní  Základní  školou celkem 4 vyučovací  hodiny byly v knihovně  děti
4.třídy – 14.3.1990.
Na krátkých besedách o významu půjčování knih a našich literátech, mimošk.četbě – 114 dětí
15.11.1990 – beseda o J.A.Komenském – 20 dětí.

Přeji do dalšího období p. knihovnici hodně čtenářů malých i velkých.

Mateřská škola

Provoz této krásné 3 třídní mateřské školy je denně od 6°° - 16°° hod.
Zapsaných v jednotlivých třídách  od 2 ½  do 6 ½ let:   I. - 18 

 II. – 21  dětí 60
III. – 21

Pedagogické  pracovnice:  Zdeňka  Peroutková,  Marcela  Žižková,  Magda  Hoskovcová,  Lada  Hampejzová,
Ilona Ptáčníková.

Řed.mateřské školy je Věra Udatná.
Školní kuchyně: Milada Kadlecová, Jaroslava Langerová.

Denní norma stravného: 10,50Kčs
Úklid: Jana Veselá, Jitka Levá (1/2 závazku)
Údržba: Stanislav Jelínek (časově omezená smlouva s MNV prov.MŠ).
Údržba zahrady: Jaroslav a František Merhaut.

Předplavecký výcvik:v mělnickém bazénu: 15   5 – 6letých dětí od září – prosinec.
Logopedická péče: provádí 1x týdně p.uč.Z.Peroutková.

Základní škola

Kalendářní rok 1990 (doplnění za škol.rok 1989/90):

Leden 1990 lyžařský kurz – výcvikový – žáci 7.třídy
instruktoři: p.Jansa, p.Janáková, Kynast – Jablonecké paseky.

Květen 1990 škola v přírodě – 1 a 3.třída
doprovod: p.Rychtaříková, Kuzníková, Harrachov.

Personální změny: 16.2.1990 byla do funkce zástupkyně ředitele školy jmenována Dagmar Kuzníková PaeDr.
Se  změnami  v naší  společnosti  dochází  i  k podstatným změnám ve  školství,  které  se  stává  středem zájmů  široké
veřejnosti. To je příznivé, neboť každý národ povznáší především vyspělé školství, které bychom si všichni přáli mít a
které je zárukou lepší budoucnosti.
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Září 1990

Vyučování zahájeno s 222 žáky. Ustaveno 9.tříd a dvě odd.školní družiny.

Udělení třídnictví: 1.tř. Alena Vokounová 6a.tř. Ivana Vaňková
2.tř. PaeDr.Jar.Lhotský 6a.tř. Květ.Hermanová
3.tř Alena Roubíčková 7.tř. Věra Pillerová
4.tř. Josefina Levá 8.tř. Dana Králová
5.tř Hana Drábková

Bez třídnictví: MUDr. Ljuba Bendová, Vilém Šmol.

I.odd.družiny: Jana Ramešová. II.odd.družiny: Jaroslava Jandoušová.

Celý učitelský sbor kvalifikován (pouze p.uč.Šmol – dál.stud.PF)

Po tříletém jednání rozhodnuto o přístavbě školy – 3,5 mil.Kčs.

Pro šk.rok 1991/92 získány 2 byty 3 + 1.

Byla zahájena výuka cizích jazyků: angličtina, němčina.

Po odvolání p.uč.Roubíčkové doplnil uč.sbor B.Sekanina, který odešel na vojenskou službu a místo něho nastoupil
p.uč.Ing.Pavel Kyjovský.

Škola je vybavena počítačem, televizory, možnost video přehrávání, dovybavení učeben a sborovny nábytkem.

Sbor pro občanské záležitosti

I  v tomto  roce  zabezpečoval  SPOZ  důstojný  průběh  všech  společenských  akcí  a  úkonů,  které  přímo  souvisí
s každodenním životem lidí v obci - od narození až po důstojné rozloučení poslední.
I  nadále  je  duší  všeho  tohoto  dění  paní  Karla  Řehánková,  předsedkyně  SPOZ  se  svými  spolupracovnicemi.
V novém uspořádání obecního úřadu našlo i pro rok 1991 SPOZ a je nutné a nezbytné mu přát hodně úspěchů do této
práce.

Vítání občánků 

15.února 1990 se uskutečnilo v zasedací místnosti MNV a dostavili se:
manželé: Bodišovi se synem Igorem
manželé: Švecovise synem Janem
manželé: Löblovi s dcerou Denisou
manželé: Rubešovi s dcerou Lucií

21.června 1990 se uskutečnilo v zasedací místnosti MNV a dostavili se:
manželé: Petrů se synem Vítkem
manželé: Novotných s dcerou Janou
manželé: Günzelovi s dcerou Evou

25.října 1990 se uskutečnilo v zasedací místnosti MNV a dostavili se:
manželé: Bartůňkovi s dcerou Lucií
manželé: Matasovi se synem Stanislavem
manželé: Benčíkovi s dcerou Zdenou
manželé: Stejskalovi se synem Romanem
manželé: Pitravovi s dcerou Denisou
manželé: Vedlíkovi se synem Tomášem
manželé: Ševčíkovi  s dcerou Adélou

24. května 1990
dvojčátka Čížkovi Zuzanka a Janička.
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Životní výročí

Sbor blahopřeje občanům při jejich životním výročí narození a to od věku 60, 65 .... a po 90 letech každý rok. V roce
1990 se těchto výročí dožili tito lužečtí občané a občanky:

65: Ladislav Procházka (dlouholetý zaměstnanec kina), ještě pracuje
      Karel Prachenský  (dlouholetý poslanec MNV, ještě pracuje ve Strojobalu)

70: Miroslav Závorka
      Jaroslav Dědič
…..Věra Nováková
     František Humhej (dlouhodobý pracovník MNV, myslivec)

75: Růžena Šmucrová Marie Levá Antonie Novotná
       Josef Homolka Božena Egerová Jarmila Bicanová

80: Anna Kratochvílová
      Josef Eger (zaměstnanec ČSD, řezník – domácí zabijačky)
      Josef Šafka Růžena Horáková Anna Rybářová
      Václav Rybář Anna Kleinertová

85. Františček Horák
     Anna Frídlová

Nejstarší občané v    Lužci n.Vlt.  

V současném roce 1990 jsou nejstaršími občany v    Lužci n.Vlt.  

Anna Frídlová 5.6.1900 odhlášena v r.90 DD Lhota DD
Jaroslav Tichý 11.11.1901 ve vlastním domku 82 pečují o něj obě dcery
Anna Vojtěchovská 24.4.1902 ve vlastním domku 138 pečují o ni dcera
Jindřiška Ptáčníková 7.8.1902 Lužec n.V. 83 zemřela 24.10.90
Božena Smolíková 8.5.1904 ve vlastním domku 253 zemřela 19.3.90
František Horák 24.7.1905 Lužec n.V. 235 zemřel 7.7.90

Zlatá svatba

.Zlatá svatba - 50 let společného života – v roce 1990 neslavil nikdo.

Stříbrná svatba

Zatímco stříbrných 25 let bylo požehnaně:
Oldřich a Alena Egerovi Josef a Karla Řehánkovi
Václav a Jitka Levých Vratislav a Jana Ramešovi
Ladislav a Věra Tomkovi Josef a Miroslav Bambasovi
Jaromír a Helena Ježkovi

Svatby v    roce 1990  
Petra Švecová a Petr Prchal společné příjmení Prchalovi
Dagmar Dudáková a Josef Bárta společné příjmení Bártovi
Jaroslava Bobková a Martin Novotný společné příjmení Novotný
Iveta Vinczeová a Jan Jelínek společné příjmení Jelínkovi
Eva Michalová a Tomáš Vedlík společné příjmení Vedlíkovi
Vendula Levá a Robert Jánský společné příjmení Jánský
Ivana Veselá a Tomáš Ševčík společné příjmení Ševčíkovi
Miroslava Raichlová a Jiří Tomek společné příjmení Tomkovi
Simona Řehánková a Pavel Tlach společné příjmení Tlachovi
Kateřina Šrotýřová a Jaromír Váňa společné příjmení Váňovi
Jana Ramešová a Jiří Velický společné příjmení Velických
Vlasta Valentová a Jaroslav Miklušák společné příjmení Miklušákovi
Miluše Mikešová a Jiří Krejza společné příjmení Krejzovi
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První svatba v    nové obřadní síni v    Lužci n.V.  

Dne  8.12.1990  byli  oddáni  starostou obce  panem L.Chládkem novomanželé  Miloslava  Kaňková  a  David  Kulhan
(Kulhanovi) v    nové obřadní síni  .

Nová obřadní síň je umístěna v budově obecního úřadu (v místnostech po knihovně a úřadovně spořitelny).
Návrh interiéru zpracovali: ing.arch.Živný a arch. Fiala. Dřevěné obklady stěn v barvě mahagonu provedl pan Beneš
s rodinou u Úžic. Lustr a originální křesla udávají síni sváteční ráz.
Celková pořizovací hodnota obřadní síně činí: 132 tisíc korun. Ať z ní vycházejí šťastné manželské páry!

Předávání  občanských průkazů

16.února  1990  proběhlo  předávání  občanských  průkazů  v zasedací  místnosti  MNV,  15letým  chlapcům a  dívkám.
Celkem bylo předáno 15 občanských průkazů a sice:

Bejšovec Radek Prachařová Romana
Cicák Miloslav Řezáčová Ludmila
Čemusová Dagmar Seinerová Věra
Hoskovec Jaroslav Soukupová Kateřina
Jelínek Stanislav Šelicha Radek
Krauzová Jana Ševčíková Ilona
Mikš Jaroslav Tauterman Martin
Peroutka Petr

Zemřelí v    obci v    r.1990  

Antonie Heřmánková rozloučila se za občany p.Řehánková
František Semerád rozloučila se za občany p.Řehánková
Božena Smolíková rozloučila se za občany p.Řehánková
Rudolf Anděl rozloučila se za občany p.Řehánková
Milada Brázdová rozloučila se za občany p.Řehánková
František Horák rozloučil se za občany pan L.Chládek
Václav Rybář rozloučila se za občany p.Řehánková
Miluše Dědičová rozloučil se za občany pan Král a pan farář
Oldřiška Kuková rozloučila se za občany p.Řehánková
Jindřiška Ptáčníková rozloučila se za občany p.Řehánková 
Emil Dudák rozloučila se za občany p.Řehánková a pan farář

Beseda nad kronikou obce v    KD  

9.října 1990 se konala beseda nad kronikou obce ve spolupráci s KaSS, SPOZ, MNV, ČSŽ. Účast byla velmi dobrá.
Přítomných 140 občanů všech věkových kategorií a různých politických stran i bezpartijní, diskutovalo se k zápisu
kroniky za rok 1989.
Bylo zřejmé, že všem přítomným leží na srdci,  jak se bude dále rozvíjet, lépe řečeno, jak budou lidé nadále spolu
spokojeně žít v té naší Lužci nad Vltavou.
Na závěr besedy byl promítnut barevný film „Slunce, seno a pár facek“.

Pokračování divadelního vzpomínání ze strany 250

Vzpomíná paní Jitka Novotná (Černá).
Jednou za mnou přišel pan Glázr a nabídli mi zda bych si nechtěla zahrát. Chtěla a moc. Soubor měl pěkný repertoár.
Ráda vzpomínám na pohádku „Dvě Maryšky“. Nebo na velice smutnou hru „Malý partyzán“, při které plakalo nejen
publikum, ale i herci. Nebo na „Most nejkrásnější“. A když se hrály operetky s krásnými milostnými melodiemi šla při
opakovačkách opona mnohokráte nahoru. Měla jsem za partnery Mílu Rajniše a Toníka Rybáře. To se zpívalo jedna
radost. Míla byl ještě navíc spolehlivý textař na rozdíl od Toníka, který v návalu zpívání zapomněl text . a tak jsem
odehrála svoje repliky a partnerovi hry jeho šeptala do ouška. Horší bylo, když  při závěrečném valčíku spadl střevíček
a rovnou trefil pana Rybáře staršího, který spolehlivě napovídal  z nápovědní „boudy“.
Ráda vzpomínám na pana Seibta představitele charakterních rolí, na komické postavy pana Glázra, nebo ženské role
paní Levé, Šulcové, Šárové, Řehánkové. Hráli jsme rádi s láskou k divadlu a pro radost vděčnému publiku.
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Volby do obecního zastupitelstva listopad 1990

Volby do obecního  zastupitelstva se  konaly  24..listopadu 1990 v zasedací  místnosti  MNV od 8°°  -  20°° hodin.
Všichni občané dostali volební hlasovací lístky od MNV 3 dny před volbami domů s poučením jak volit.
Každý volič může volit nejvýše 15 kandidátů, neboť obecní zastupitelstvo bude mít 15 členů. 
Před volbami se konaly předvolební schůze na nichž se představily strany kandidující do voleb se svými programy a
svými kandidáty.

NEZÁVISLÝ KANDIDÁT KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA
3387

331 1. Ladislav Chládek 58 let předseda MNV
Lužec n.V.

410 1. Ing.Pavel Šára 37 let, technik
Lužec n.V.

295 2. Štěpán Rampas 47 let, technik
Lužec n.V.

428 3. Karla Řehánková 46 let, úřednice
Lužec n.V.

0 4. Alois Marek 47 let, technik
Lužec n.V.  zrušil kandidátku

185 5. Jarmila Hermanová 34 let, v domácnosti
Lužec n.V.

261 6. Hana Novotná 40 let, úřednice
Lužec n.V.

270 7. Antonín Rybář 66 let, důchodce
Lužec n.V.

186 8. Miloslav Fridl 35 let, dělník
Lužec n.V.

174 9. Jana Szajková 48 let, úřednice
Lužec n.V.

246 10. Zdeněk Benčík 29 let, mal.pokojů
Lužec n.V.

230 11. Václav Levý 48 let, řidič
Lužec n.V.

294 12. Josef Švejcar 39 let, mal. pokojů
Lužec n.V.

126 13. Danuše Landová 57 let, důchodkyně
Lužec n.V.

126 14. Rudolf Šmucr 45 let, dělník
Lužec n.V.

156 15,. Jaroslav Šubrt 56 let, dělník
Lužec n.V.

REPUBLIKÁNSKÁ  UNIE  –  SVOBODNÝ  BLOK
2340

OBČANSKÉ FÓRUM    3083

186 1. Karel Landa 59 let, zámečník
Lužec n.V.

119 1. Miloslav Hlaváček 35 let, nástrojař
Lužec n.V.

188 2. Jan Soukup 50 let, zkuš.tech.
Lužec n.V.

275 2. Josef Šianský 42 let, řidič ČSAD
Lužec n.V.

226 3. Miluše Nápravníková 31 let, pers.prac.
Lužec n.V.

272 3. Zdeňka Peroutková 42 let, učit MŠ
Lužec n.V.

158 4. Václav Ložek 48 let, zámečník
Lužec n.V.

277 4. Václav Jirkovský 53 let, řidič
Lužec n.V.

160 5. Ladislav Prchal 53 let, elektrikář
Lužec n.V.

242 5. Jiří Jansa 55 let, učitel
Lužec n.V.

166 6. Miloslav Křížek, 57 let lakýrník
Lužec n.V.

227 6. Petr Langer ing. 36 let, zaměst.žel.dopr.
Lužec n.V.
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194 7. Jan Kolář 27 let, celník
Lužec n.V.

232 7. Jiří Rohlíček 52 let, poříční dozor
Lužec n.V.

186 8. Jiří Peroutka 58 let, auomechanik.
Lužec n.V.

126 8. Zuzana Buchtelová 31 let, sklad.dělnice
Lužec n.V.

184 9. František Horáček 53 let, inv.důch.
Lužec n.V.

237 9. Vladislav Nápravník 32 let, tech.kontrolor
Lužec n.V.

206 10. František Holoubek 57 let, truhlář
Lužec n.V.

337 10. ing.Pavel Vaněk, 28 let, mistr
Lužec n.V.

275 11. Jaroslav Vedlík 35 let, elektromech.
Lužec n.V.

135 11. Václav Kadlec 61 let, řidič
Lužec n.V.

51089 12. Jitka Kolářová 27 let, recepční
Lužec n.V.

145 12. Miloslav Rampas 50 let, údržbář
Lužec n.V.

59 13. Bohumil Trhobranský 38 let, ošetř.
Dojnic Chramostek

125 13. Ilona Kuřátková 2l let, rozpisovačka
Lužec n.V.

44 14. Ladislava Burdová 29 let ošetř.dojnic
Chramostek

235 14. Miloš Prekul 47 let, mistr
Lužec n.V.

99 15. Josef Turek 69 let, důchodce
Lužec n.V.

Volební komise pro volby do místních orgánů

Hermanová Marie rada MNV v Lužci n.V.
Ježková Helena rada MNV v Lužci n.V.
Kadlec Miroslav Občanské fórum v Lužci n.V
Landa Robert Občanské fórum v Lužci n.V.
Seinerová Věra Občanské fórum v Lužci n.V
Landová Jitka Republikánská unie, svobodný blok v Lužci n.V
Myslivec Miroslav Republikánská unie, svobodný blok v Lužci n.V
Soukupová Zdena Republikánská unie, svobodný blokv Lužci n.V
Šárová Božena Kom.strana Českosl. v Lužci n.V
Ullmanová Jana Kom.strana Českosl. v Lužci n.V
Vošahlík Vladimír Kom.strana Českosl. v Lužci n.V
Ptáčníková Marie, zapisovatelka

Obecní úřad v    Lužci n.Vlt., obecní rada a složení komisí  

Obecní rada: Chládek Ladislav - starosta
Řehánková Karla - zástupce starosty
Peroutková Zdena -   I.radní
Ing.Šára Pavel -  II.radní
Šianský Josef - III.radní

Komise finanční  Komise pro ochranu veřejného pořádku
Nápravníková Miluše – předseda Chládek Ladislav – předseda
Peroutková Zdena – člen Šianský Josef – člen
Švejcar Josef – člen Holoubek František – člen

Vedlík Jaroslav – člen

Komise výstavby Komise kontrolní
ing.Vaněk Pavel – předseda Kolář Jan – předseda
ing.Šára Pavel – člen Jansa Jiří – člen
Rampas Štěpán – člen Jirkovský Václav – člen
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Neinvestiční akce: Rybář Antonín

Sbor pro občanské záležitosti: Ptáčníková Marie               Chládková Vlasta
Ramešová Jana Tomková Věra Jandová Zdena
Nápravníková Irena Merhautová Růžena Levá Jana
Rampasová Miluše Janovská Jana

Složení obecního zastupitelstva.

Z    celkového počtu 15 členů  obecního zastupitelstva jsou podle polit.přísl.  

6 členů Občanského fóra v Lužci n.Vltavou (z toho 1 nezávislý kandidát)
4 členové Republikánské unie – svobodný blok v Lužci n.Vltavou
5 členů KSČ v Lužci n.Vltavou
žen: 4 mužů: 11

věkový průměr (bez členů SPOZ):   44 roky.

Proti starému složení Národního výboru má obecní zastupitelstvo o 3 komise méně (školskou, MH a obchodu, zdravotní
a sociální). Působnost 3 bývalých komisí spadá nyní do kompetence obecní rady. Do komisí není zařazen A.Rybář ,
který je obecní radou pověřen řízením neinvestičních akcí – akcí pro zvelebování obce.
Před členy zastupitelstva stojí nelehké úkoly. Musejí si osvojit zákony a předpisy, aby mohli kvalifikovaně řešit svěřené
úkoly. Bude také záležet na všech občanech v obci, jak budou zastupitelstvu a tím sami sobě pomáhat vytvářet pěkné
vztahy ve prospěch obce.

Přílohy k    volbám v    červnu, listopadu 1990 číselné údaje XI/90  

K volbám v červnu a listopadu je založena zvláštní příloha, která obsahuje 15 položek vztahujících se k těmto volbám.

920 oprávněných voličů,volilo 766 – 83,2% odvolilo
754 platných lístků

KSČ 3 387 37% 5 mandátů
OF 3 083 34% 5 mandátů
RU 2 340 25% 4 mandáty
nezávislý kand.p.Chládek    311   4% 1 mandát

Vrácení matriky

Národnímu výboru byla opět po létech vrácena matrika.
Od 1.10.1990  se  veškeré  matriční  úkony  pro  občany  Lužec  n.V.vyřizují  na  MNV.  Jde  o  ověřování  podpisů,
vystavování rodných listů,  zapisování změn do občanských průkazů (manželství,  děti,  změna stavu),  svatby v nové
obřadní síni, doklady o vstupu do manželství, atd.
K svatebním obřadům zajistí MNV i fotografa na dokumenty z obřadní síně (první sňatek - viz.str.kroniky 254).

Místní závody 

Středočeské dřevařské závody
Strojobal Lužec n.Vltavou
Pražský průmysl kamene
Elektroodbyt Lužec n.Vlt.
ELTOS, Tesla
PREFA Lužec n.Vlt., n.p.Hýskov
VARIEL, Průmstav Praha-panelárna Lužec n.Vlt.

počet změst.
75

250
22
53
16

170
180

Vedoucí
Eva Švábová
Václav Balatý
Karel Pechar
Petr Sedák
Jana Ullmanová
Ladislav Holeček
.............Johanides
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Lužecký přívoz

Stále fungující přívoz na Vltavě, kterým se lužečtí občané dostávají na druhý – bukolský břeh. Z Bukole se převáží děti
do ZŠ, dělníci do místních závodů a pochopitelně chlapci do hospody na pivo.
Převozníkem je pan Josef Galanyi, který v domku na přívoze bydlí.

Seznam převozníků (který bude doplňován a upřesněny data).
1). Jan Řepa soukromník (hospodyně p.Studená Růž., invalid.dcera Marie)
2). Jaroslav Ptáčník, Ptáčníková Božena
3). Valerie Krapfová v domku u přívozu bydlela
4). Jaroslav Udatný (1980
5). Josef Galanyi
6). Prekulová Emílie
7).
8).
9).

Nové rodinné domy

Michaela a Jiří Bartůňkovi - č.p.341, Jungmanova
Dana a Petr Kartákovi - č.p.346
Miroslava a Roman Kučabovi - č.p.349
Petra a ........Hrdličkovi - č.p.351
Pavel Vošahlík - č.p.353, Přístavní ul.

Migrace obyvatel

Odstěhování: 67 z toho 10 zemřelo
Přistěhování: 40 + 21 dětí narozených

Počet obyvatel

31.12.1989 - 1 271 obyvatel
- + 61
 -  - 67

31.12.1990  - 1    265 obyvatel  

Činnost KaSS

Leden: 16.1. – MaK pro děti Lužec a Vraňany (ZŠ + MŠ) Kašpárek rytířem.
23.1. – Přednáška: Co víš o svém okrese – ZŠ, Burza pořadů Praha
24.1.. – Mak ZŠ Lu + Vr: Pohádka „Pro pohádky matky hor“.
29.1. – rada KaSS
30.1. – MaK – filmy Mikeš I., II. A Správná trefa.
            Pro kostýmy v Praze
            Studování divadla Dalskabáty.

Únor:   6.2. – MaK – Významné osobnosti středních Čech.
  8.2. – MaK – ZŠ II. V hudbě život Čechů.
10.2. – Uvedení div.hry „Dalskabáty“ od 14°° a 19°° hod.
13.2. – MaK –ZŠ Lu,Vr., – pohádka „O skřítkovi z kytary“.
17.2. – Den taneční tvořivosti – celodenní akce, 184 lidí
20.2. – MaK – filmy „O zatoulané princezně“, Svět patří nám“.
24.2. – schůze OF

Březen:   6.3. – MaK – „Proč pláčeš mochomůrko ?“
13.3. – Oslavy MDŽ + schůze ČSŽ
16.3. – Přednáška pro 7.a 8.tř.ZŠ na téma: Manželství a rodina
23.3. -  Vystoupení Věry Martinové a skupiny Grom.

Duben: 10,.4. - Burza pořadů Praha – odvolání vystoupení J.Zelenkové
11.4. – Výchovný koncert LŠU Neratovice
24.4. – MaK – přednáška „Být člověkem“ pro II.st.ZŠ

Str.258



Květen:   1.5. – Spolupráce na akcích oslav 1.máje.
  5.5. – Spolupráce + oslavy MDD hřišti + TJ
16.5. – MaK – přednáška „Životní prostředí a příroda“.
21.5. – instalace výstavky malířky Hany Stočkové, beseda pro veřejnost
21.5. -  schůze KSČ
31.5. – schůze FO

Červen:   8.6. – burza pořadů Praha
8.a 9.6. – volby v KD
13.6. – promítání filmu k zakončení školního roku
13.6. – Zábavný pořad Sport, Stript, Show
17.6. – Zájezd do ND – prohlídka
18.6. – burza a ukázky pořadů – Praha
21.6. – Miloš Nesvadba dětem.

Červenec: 2.a 5.7. – divadelní hra „Honorace z pastoušky“.
Divadelní prázdniny.

Září: Odvolán pořad .J.Cízlera.
Zajišťování pořadů v burze, příprava čtvrtletníku Vltavan

Říjen:   2.10. – SRPŠ – ZŠ – schůze
  9.10. – posezení nad kronikou obce pro důchodce + film Slunce,seno a pár facek
15.a 18.10 – burza šatstva
25.10. – přednáška – postup u voleb do zast.orgánů
31.10. – MaK – Kočka poklad babičky.

Listopad:   1.11. – schůze FO
  2.11 – pořad „Letí šíp na Hanou“.
  3.11. – Divadelní příznivci dříve narození – posezení.
13.11. – přednáška pro ženy „O zvycích na vánoce“.
14.11.  – film pro důchodce „Slunce, seno, jahody“.
15.11. – předvolební schůze VO KSČ.
19.11. – předvolební schůze FO
22.11. – pořad pro děti „Nůžky, kámen, papír“
24.11. – volby do místních zast.orgánů.

Prosinec:   4.12. – Burza pořadů Praha.
  5.12. – zkouška ZŠ na vánoční akademii
  6.12. – Mikulášská nadílka pro děti s pořadem.
  7.12. – pohádky pro děti k Mikuláši
11.12. – Posezení pod jmelím pro důchodce.
18.12. – školní akademie děti ZŠ.

Honorace z pastoušky (foto L.Tomek)
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Kopaná TJ Lužec

V kopané ukončila své soutěže družstva žáků, dorostenců a dospělých se střídavými výsledky. 
Naši nejmenší obsadili v okresním přeboru předposlední místo se ziskem 6 bodů. 
Tradičně dobré výsledky vykazují i po letošním podzimu naši dorostenci, kteří přezimují na 1 místě okresního přeboru
s 23 body.

I.A mužstvo bojovalo na podzim se střídavými úspěchy, aby nakonec obsadilo 4.místo se 17 body. Těžko vyčítat nějaké
konkrétní nedostatky. Všichni hráči tohoto mužstva odevzdávají vše co umí. Nedostatkem je zde úzký hráčský kolektiv,
ale to není problém jenom lužeckého celku I.A třídy.
Vedení oddílu kopané muselo celý rok vyvíjet maximální úsilí při údržbě sportovního areálu „Na pastvách“, kde se daří
již  dlouhodobě  udržovat   plochu  ve  výborné  kvalitě.  Celý  rok  bylo  zabezpečeno  bezpočet  akcí  pro zabezpečení
finančních prostředků. Jenom díky tomuto úsilí se podařilo udržet finanční rovnováhu v pokladně.
Na  samofinancování  přejdou  v roce  1991  i  ostatní  složky  TJ  a  oddíly,  neočekáváme  prakticky  žádnou  dotaci.
Pro nedostatek fin.prostředků nebyla po dlouhé době přihlášena do svých soutěží mužstva ledního hokeje.
(Výňatek z článku pro Vltavan – předs.TJ Lužec p.Rampas).

Slavoj TJ – odbor ZRTV v    Lužci  

V lednu 1990 obdržely okresní výbory svazu ZRTV materiál „Všem odborům ZRTV“. Svaz ZRTV navazuje na tradice
čsl.těl.hnutí a hlásí se k ideám jeho zakladatele dr.M.Tyrše.
Dne 7.ledna 1990 obnovila činnost Česk.obec sokolská. V naší obci se tak nestalo i když tu sokolové měli v minulosti
velmi bohatou činnost. V Lužci n.Vlt. odbor ZRTV pokračoval a bude pokrčovat v této tradici.
Na hodiny kam cvičenci docházejí stále užívají slov „jdeme do sokola“.

Kategorie cvičenců

Děti předškolního věku – jejich cvičitelkou je p.uč.Ilona Ptáčníková.
Průměrná docházka 15 dětí, cvičí každé pondělí. 
Největším úspěchem v roce 1990 bylo vystoupení 2.června v Neratovicích se skladbou „Rodiče a děti“.

Mladší žákyně – cvičitelky: do září M.Udatná – nacvičila s dětmi skladbu pro těl.slavnosti ml.žákyň, kterou předvedli
nejen na místních oslavách ale i v Praze na Rošickém stadionu. Fotog.v albu.
Od října je cvič.Magda Hoskovcová.

Kategorie ml.a st.žáků – cvičitelé: L.Mokrý, M.Prekul a M.Raichl.
Většinou se věnují míčovým hrám.

Starší žákyně: - cvič Marie Korfantová.
Největší zájmem o cvičení při hudbě. Pod vedením H.Fillingerové se zúčastnily těl.slavností v Lužci a Neratovicích
půvabnou skladbou: švihadlo s navlečenými míčky.

Muži – docházejí do tělocvičny včetně dorostenců kde především hrají nohejbal a kopanou.
I muži započali s nácvikem skladby pro muže, ale v okamžiku, kdy se rozplynuly naděje na vystoupení na Strahově
nácvik vzdali.
Nám ženám, které jsme skladbu předvedly na stadionu Rošického se dostalo velkého potlesku a v tom okamžiku jsme si
vzpomněly na naši mužskou desítku.
Skladba mužů jako celek byla považována za nejlepší od dob již legendární Pecháčkovy „Přísahy“ na X.sletu v roce
1938 (vzpomíná p.K.Řehánková).

Ženy – docházejí do tělocvičny pravidelně, cvičí pod vedením I.Veselé a Jiř.Tauchmanové.
Ženy nejvíce využívají cvičení při hudbě a s náčiním. 
Pod vedením p.Kuzníkové a v závěru p.Řehánkové nacvičily ženy skladbu pro těl.hry a cvičily na Rošického stadionu

Pinponk – žáci – vedení P.Tej
Volejbal – muži, ženy .- vedoucí p.P.Horáková.
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Akce v    místní tělocvičně  

Leden volejbalový turnaj
Únor Dni taneční tvořivosti (st.žákyně).
Březen vystoupení dětí a žákyň našim ženám
Červen dětský turnaj v pimponku
Červenec týdenní pobyt dětí na řece Sázavě

týdenní pobyt žákyň v Nízkých Tatrách
Září atletický víceboj st.žáci, žákyně, ml.žáci, žákyně.
Říjen branná zdatnost v Liběchově – ml.děti na I.místě
Prosinec plavecké závody – Lužec přední místa.

Založení OF v    Lužci n.Vlt.  

Dne 20.ledna 1990 bylo v Lužci nad Vltavou založeno Občanské fórum, které bylo jednou z volebních stran do
místního zast. (viz.str.255, 256)

Založení RU svob.blok v    Lužci n.Vlt.  

V době před volbami do místního zastupitelstva byla jednou ze stran, které ustavily 15 čl.vol.kandidátku (viz.str.255,
256)

Založení Republikánské strany českého venkova

Tato strana byla založena v Lužci nad Vltavou dne 26.9.1990.

VO KSČ

Pravidelně se schází na členských schůzích VO KSČ. Do voleb vstoupila s 15 čl.kandidátkou (viz str.255).

Letošní rok byl pro nás všechny rokem velkých změn, přeměn, vztahů, událostí: poslední jednotky sov.armády opouštějí
naši zemi, absolvovali jsme dvoje svobodné volby, byly přijaty desítky nových zákonů, v naší zemi je naprostá svoboda
projevu, byl vypracován scénář ekonomické reformy. Zákony o malé a velké privatizaci, restituci, rehabilitaci, federaci,
o půdě. Je toho skutečně mnoho  a vše toto dění se samozřejmě dotýká i života v naší obci.

V listopadových volbách bylo zvoleno místní zastupitelstvo a zastoupení 3 pol.stran a 1 nezávislého samost.kandidáta.
Přála bych si, aby každý tón varhan, který zazněl na půlnoční mši 1990 byl tónem poselství dobra a pohody v naší obci.
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ROK 1991

- vedoucí KaSS

- důchodce, kronikář SPO (OF)

- vedoucí MH v Lužci n.Vlt.

- soukromý podnikatel – ovoce,zelenina, lahvové pivo, voda a pod.
- II.radní obecní rady v Lužci n.Vlt. (KSČ)
- 
- um.ved.div.souboru „Amatér“ v Lužci n.Vlt.

- zástupkyně starosty v Lužci n.Vlt. (KSČ)
- 

- správce v KD v Lužci n.Vlt.
- správce v KD v Lužci n.Vlt.

- Republikánská unie v Lužci n.Vlt.

-
-

- Eliška Klepalová, prac.čs.rozhlasu

- vedoucí ELTOS Lužec nad Vltavou

- SPO Lužec n.Vlt., radní obce zastup.
- podnikatel, stavební firma
- ČSZ v Lužci n.Vlt., pokladník

-

- člen obecního zastupitelstva Jan Kolář (RU)

Pracovníci  čs.rozhlasu  v lednu  1991  uskutečnili  rozhovory  s lužeckými  občany,  aby  získali  podklady  pro  scénář
vysílání:  panem  starostou  Chládkem,  panem  Nápravníkem,  paní  Merhautovou,  panem  Jansou,  panem  Tichým.
Navštívili místní prodejny, hospodu, obecní úřad, kostel, přívoz atd.

17.února se uskutečnilo živé vysílání pořadu „Nedělní vlna“. Druhou obcí byla Lužná u Rakovníka.
V sále KD bylo 40 občanů.

Přímý vstup:  „Amatér“ – p.Bambas, man.Pavlíkovi,  p.Beran scénkou ze Švandrlíkovy:  Honorace z pastoušky,  páni
Soukup a Šára k polit.  dění  v obci,  pan Šianský za SPO, pan starostou v Praze v rozhlase a Dvořákem ,  starostou
v Lužné.

Celý pořad slovem provázela Eliška Klepalová, čs.rozhlas,  herečka Lenka Kořínková a písničkář Jan Burian.  Celý
pořad byl zábavný, ale z pohledu přítomných nevyčerpával podstatu a současné dění v naší milé obci.
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Natáčení čs.rozhlasu 17.2.1991

Kulturní dům v Lužci nad Vltavou 17.února 1991 v 10°°hod.:

Živé vysílání čs.rozhlasu stanice Praha.

Pořad se jmenuje „Nedělní vlna“.

V programu vystoupila:  Lenka Kořínková, herečka
Jan Burian, písničkář
členové amat.div.souboru v Lužci „Amatér“ 
pan starosta L.Chládek (v Praze)
pan Jansa Jiří (natočeno)
pan Pavel Šára, pan Soukup – živě v sále

Milí vážení lužáci,

Naposledy jsme se viděli před osmi lety, pak jsem si vzala uzlíček a vyrazila jako ten Honza z pohádky do světa na
zkušenou. Teď jsem zpátky. Člověk se nevrací, člověk pokračuje  a snaží se užít toho, co se za ta léta ve světě naučil.
Budu se snažit dál  rozdávat radost a pohodu a doufám, že se mi to bude dařit teď stejně jako dříve.

Mnoho zdraví a štěstí Vám všem
z celého srdce přeje
Vaše
Lenka Kořínková
17.2.1991

CHRAŇTE SVÉHO UMĚLCE, NIKDY NEVÍTE, KDY HO ZAS BUDETE POTŘEBOVAT !!
Jan Burian
17.2.1991
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Ljuba Skořepová: nar 21.září 1923

1948 čl.Národního divadla
Nejznámější role:Kristina - Naši furianti (L.Stroupežnický)

Dadla - Anna proletářka (I.Olbracht)
Myška - Kočičí hra (Őrkeny)

„U Soptíka“.

Ve společenské místnosti požární zbrojnice se sešlo na tomto pořadu 52 důchodkyň. 
Příjemné se pobavily a zatančily (p.Moravec harmonika, p.Mařík...) Pohoštění párek, káva, dort.
Připravil :SPOZ, ČSŽ, KaSS v Lužci n.V..
V kulturním pořadu také vystoupila“ družina ZŠ, děti MŠ, ZRTV v Lužci n.Vlt.
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Dokončení vzpomínek dřívějších ochotníků v    Lužci n.V.  

Paní Helena Šárová (Rybářová): (duben 1991)
„Já bych dneska tancovala – třeba i s čertem“ – to byl výrok Káči pronesený na sokolských šibřinkách konaných v roce
1946. V jednotlivých scénkách byla také dvojice „Čert a Káča“ předvedených p.Ant.Rampasem a p.Helenou Šárovou
tehdy Rybářovou.  Čert  přiběhl,  následoval  divoký tanec,  po něm čert  odnesl  Káču na zádech jako do pekla.  Bylo
domluveno, že se Káča v koutě chytne jako provazu a bude vytažena nahoru nad jeviště. Káča nahoře včas neuhnula
prstem, ten byl kladkou zraněn a místo následného veselí Káča zbytek večera pobrekávala.

Pan Nápravník Vlad.: květen 1991
Rád vzpomínám na svá ochotnické léta. Hrály se „kusy“ našeho druhu. Nejvděčnější a nejoblíbenější byly veselohry.
Své místo měli tradiční Silvestry. Na jeden rád vzpomínám – na sokolský u Tetaurů. V bohatém programu se střídaly
scénky – zpěvy – recitace – hry s názvem „Loupežíci v Černohradě“. Jednalo se o loutkohru provozovanou dospělými
herci.  Zápletka  komická  s nádechem hrůzostrašného  děje.  Herci víceméně  inspirovali  a  částečně  svými  extempore
dávali hře dobrý ráz. Jak už to bývá přiťukli jsme si občas na kuráž a zdar našeho vystoupení. To bylo také důsledkem
„scénky“ navíc. Aby naše opora - Pepa Hřebíček tento úkol úspěšně splnil, každý herec si s ním přiťukl. Ukázalo se, že
všeho moc škodí. V tom nejlepším, kdy veselí vystoupilo vrcholu, se navíc nápověda odmlčela. Podají brýle – spadl
nápovědní scénář – posléze i těžká hlava našeho nápovědy. Jeho blažený spánek jsme mu rádi odpustili, vždyť šlo o
veselý silvestr.

Paní Františka Sedláčková (květen 1991 – napsal pan Král podle vyprávění).
Jsem z loutkářské rodiny a mohu říci, že jsem vždy vystupovala na prknech, které dobývají svět velmi ráda. Byly mě
svěřovány role malé i velké a vždy jsem se snažila odevzdat představu děje hry. Ráda vzpomínám na účesy a líčidla,
(šmink)y a vždy dobrou atmosféru i trochu trémy před otevřením opony. Ráda jsem mladším poradila  a dávala odvahu
– vždyť každý jsme někdy zabreptali. Přála bych, aby se někdy vrátila doba, kdy se lidé uměli bavit sami a nečekali na
herce z Prahy nebo nyní na televizní pořady.

Františka Sedláčková ve hře „Babička“ jako kněžna (uprostřed) při vystoupení na Kladně,
režie pan Anděl, kde pracoval v cukrářském učilišti (archiv L.Tomek)

„Babička“ na dvoře restaurace U Záveských,v Lužci n.V.
Snímek vlevo: L.Kapr,M.Krejčík(chlapci),M.Horáková (babička) R.Frídlová (Barunka),M.Kliková (Adélka)

vpravo: M.Hřebíčková,F.Sedláčková
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26.4.1991
S květinou bude život snadnější a krásnější.

Bylo mi mezi vámi dobře !
Děkuji za pěkný večer s milými lidmi s kterými jsem našla společný zájem.

Zdena Fousová
Achillea Mělník

Přednáška aranžování květin – Achillea Mělník

Přednášku pořádal ČSZ v Lužci n.Vlt. ve spolupráci s ČSŽ, KaSS. 20 nadšených diváků bylo velmi spokojeno nejen
fundovaností, přístupem osobnosti paní Fousové, ale také krásou květin, které obojí pohladilo duše přítomných.
Předseda  ČSZ v Lužci   p.J.Merhaut  při  loučení  s paní  Fousovou jí  jménem všech přítomných o  další  uskutečnění
pěkného večera, s čímž p.Fousová souhlasila.

Výstava obrazů Františka Čermáka

24.5.1991 byla v kulturním domě výstava obrazů Františka Čermáka. Na vernisáži přednášela paní Blanka Štráchalová,
stuhu  přestřihla  malířka  Hana  Stočková,  slavnostní  projev přednesl  pan starosta  Lužce  n.V.  Lad.Chládek,  klavírní
skladby Z.Fibicha přednesl Jiří Jansa.
Frant.Čermák se narodil  27.5.1907 v Praze.  Kreslit  začal  jako školák podle reprodukcí  Ladových obrázků z novin.
V kreslení pokračoval na Státní průmyslové škole v Jaroměři, kde znázorňoval především stavby a stromy a osvojil si
tak základy perspektivy. Za pobytu v Praze mu učarovala Malá Strana, kde nějaký čas bydlel u akademického sochaře
Frant.Hnátka. Zdokonaloval se tím, že navštěvoval hodiny kreslení u akademického malíře Rudolfa Vejrycha. Potom se
dostal  na Vysočinu.  Potkal  tu  kromě jiných  takové  umělce jakými  byli  Jaroslav Panuška,  profesor  Blažíček i  Jan
Zrzavý. 
Fr.Čermák našel další domov v Lužci n.V. Pohled na Vltavu od jihu na něj zapůsobil jako v pohádce. Hladina Vltavy ve
spádu, břehy, křoviny, lesk vody a obloha.
Jak sám říká nemusí jít o veliké malířské plátno, stačí jednoduchý kresličský nástroj, ale obrázek musí mluvit (Další
záznam v listech ke kronice).
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Zamyšlení nad kulturou v    chudé obci dříve a nyní  

Pan Jaroslav Dědič (květen 1991) – divadelní ochotník v    Lužci n.Vlt.  

Je zvláštní, že dříve stačilo k oživení činnosti kultury  tak málo. Stačilo, aby se sešli čtyři ochotníci, vybrali slušnou hru
a za měsíc byl sál v sobotu i v neděli naplněn. Byla ovšem jiná doba, jinak se žilo, byli lepší vztahy mezi lidmi , o
politiku se nikdo nestaral a proto si mohl vážit jeden druhého. Platilo i dříve, že nositelem kultury byla škola nebo její
představitelé, to ovšem ředitel školy neobhajoval marx – leninismus, ale dělal se starými občany zájezdy do divadel,
řídil knihovnu a různé slavnostní výročí. Ochotníci v něm měli svého poradce a mnohdy i režiséra. 
Lužec měla bohatou kulturní činnost , kterou jí ostatní obce záviděli. Hned po revoluci se začínalo z ničeho, jen za
pomoci opravdu ochotných lidí, jako byl: p.Viktorín, Oplt, Řehák, Anděl a řada dalších. Stálá nápověda byl Rybář a
maskér legendární Čenda, který líčil a upravoval po celou hru.
Vstupné  bylo  opravdu  lidové  a  ze  zisku  po  divadle  nekonaly  se  žádné  děkovné  bankety  jako  jsou  vžité  dnes.
Také nebyl žádný kulturní referent, který by stál obec 70 000 tisíc ročně. Kulturu by měla dělat zasloužilá osoba a ne
protekční dítě.
Dnes je situace jiná. Většina občanů kulturu nepotřebuje. Nahrazuje jim jí video, plný mrazák a v garáži naleštěný
auťák.  Také mládí  má svoji  kulturu ,  bez kontroly  rodičů. Diska a taneční  výstřelky je  plně uspokojují,  alkohol  a
nemravná lambáda a je to znát už v rodině , že jsou vedeni mít všechno a to hned včetně sexu.
Není to těžké pochopit – naše mládež má v rodině příklady sobectví a dostává bez zásluhy všechno, na co si vzpomene.
Příkladem jsou jim i snahy dělat sport a alkoholismus současně. Ani kino už mladé lidi netáhne a divadlo bude mít čím
dál větší potíže s návštěvností. To jsou smutné předpovědi do budoucnosti. Po vzoru Sov.svazu se rozmohlo nemírné pití,
že mnohý občan to považuje za způsob kultury a obecní úřad místo toho, aby na to pustil přirážku, tak tomu ještě fandí.

90.let hasičů v    Lužci n.Vlt.  

První zmínka je z roku 1913 , kdy v Lužci vyhořel mlýn patřící panu Čápovi. Byl to největší požár od založení místních
hasičů v roce 1901.
V roce 1919 bylo zakoupeno plátno na hasičské uniformy, které šil Antonín Chládek, lužecký krejčí. V dalším období
žili místní hasiči nejen jako sbor zápolící s ohněm, ale sbor pořádal mnoho kulturních podniků, hrál divadlo, pořádal
různé slavnosti. Vydělané peníze byly soustřeďovány na stavbu hasičské zbrojnice, která byla dokončena v roce 1926.
Na stavbu přispěla i TJ Sokol. Když se zakoupila první motorová stříkačka, měli hasiči 12 tisíc dluhu. 
Hasiči pomáhali při velké vodě v letech 1929, 1941, 1981.
V třicátých  létech  byl  starostou  hasičů  Rudolf  Grosman,  velitel  Jaroslav  Plicka,  samaritán  Jaroslav  Seibt,
správce zbrojnice Oldřich Chládek, členové: Vl.Bastl, V.Kufner, R.Novotný.
V letech 1930 – 1935 hořelo na „Cikánce“, na „Kradlově“, „Leipciku“. V době okupace byla činnost hasičů zakázána,
byla obnovena až v roce 1945.  Starostou hasičů se  stal:Vlad.Bastl,  velitelem Ant.Rybář  a Ant.Glázr,  strojníky byli
Old.Chládek a Jan Hesoun,  samaritány J.Seibt  a  Ant.Stejskalová,  jednatel  Vil.Hrouda a Jar.Král,  pokladník Rudolf
Novotný, hospodář L.Březina, členové výboru V.Kinter, V.Hrdlík a Stanislav Hodek.
Velký požár – 1949 o vánocích. Vyhořely domy a stodola v místech kde nyní stojí domy Maštalířova a Bartůňkova.
Dále hasili hasiči požáry v Lužci, Vrbně, Spomyšli, Hoříně.
A opět hasiči hráli divadlo, pořádaly plesy, maškarní průvody v historických oblecích. 
1952 – bývalé sokolské hřiště, kde byla letní slavnost, na které hrál K.Valdauf, adt.
Přicházeli noví členové: J.Hein, R.Knotek, F.Novotný, J.Kiss, V.Levá, M.Hrdlíková, A Dušková, J.Řehánek, F.Zíma,
J.Šefr, F.Došek a další. Mezi přední funkcionáře patřili: J.Salač, V.Kadlec, V.Hrdlík, M.Hrdlíková, J.Řehánek, J.Levý
ml., J.Král, J.Hošek, J.Herman, V.Novotný, J.Mikš, R.Šmucr, J.Šubrt a další.
V osmdesátých letech nastala renesance hasičů a to v době, kdy se ujal vedení J.Šianský a začala výstavba hasičské
zbrojnice.  Ta  byla  zahájena  v roce  1988  na  jaře  a  dokončena  k 31.10.89.  slavnostní  otevření  zbrojnice  se  konalo
9.května 1990 a tohoto aktu se zúčastnila řada představitelů okresu a místních závodů i zájmových organizací. Hasiči si
převážně svůj stánek postavili sami za organizačního řízení Josefa Šianského, vedoucí stavby byl Antonín Rybář  a
stavební dozor měl ing.Pavel Šára.
Silný výbor vyvíjel i nadále velmi dobrou činnost. Hasiči se zúčastňovali různých soutěží s dobrými výsledky.
V současné době se dobrovolný sbor hasičů značně omladil. Nový výbor si zvolil nového starostu hasičů, jímž je nyní
Viliam Berky.
Přejeme dnešním hasičům k devadesátinám hodně zdaru a vytrvalosti. Ať nás uchrání od živelné pohromy.
Podstatná část zápisu čerpána z článku ve Vltavanu. Který zpracoval kronikář hasičů pan Jaroslav Král.
Na straně 14 této kroniky je zápis o založení Sboru dobrovolných hasičů v Lužci.
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Odhalení pamětní desky Miloslavu Švicovi 5.10.1991.
Odhalení pamětní desky Miloslavu Švicovi, letci, na rodném domku č.p.43 v    Lužci nad Vltavou dne  5.10.1991 ve 14°°  
hodin.

Mariana Langerová OV SBS Mělník

Slavnostní projev: p.starosta L.Chládek přítomno  120 lidí

Miloslav Švic vystudoval Státní vyšší průmyslovou školu strojní v Praze.
V roce 1936 po maturitě nastoupil jako kreslič krytů a opevnění u MNO v Praze. Téhož roku se dostal do leteckého
učiliště v Prostějově a v roce 1937 byl přijat do vojenské akademie. Jako poručík letectva nastoupil k 6.leteckému pluku
v Hradci Králové. Okupace jej zastihla v pozorovatelském kurzu v Prostějově. Po rozpuštění československé armády
pracoval jako kreslič u firmy Bratři Horákové v Lužci n.V..
Jeho rodiče se přestěhovali do Hostína u Vojkovic, kde měli hostinec. Miloslava Švice navštívil jeho přítel, poručík
letectva Zeinert z Kralup. Po dohodě pak spolu odjeli v dubnu 1939 na výlet do Beskyd. Už se nevrátili. Před odjezdem
předal svému bratrovi dopis pro rodiče:

„Nezlobte se, kdybych se nevrátil. My jsme to povinni těm, co přijdou po nás“.

Ještě v Dubnu přišla z Krakowa pohlednice s prosbou o zaslání dokladů a uniformy. Doklady dostal v pořádku, balík
s uniformou přišel zpět.
Druhý pohled poslal z parníku „Chrobrij“, který odvážel naše letce do Francie. Ve Francii vstoupil do cizinecké legie a
odjel  do  Oranu  v Africe.  Po  vstupu  Francie  do  války  s Německem  byl  z cizinecké  legie  propuštěn  a sloužil  u
francouzského letectva.
Po porážce Francie byl evakuován do Anglie a zařazen k 311.československé bombardovací peruti.
V roce 1941 zatklo gestapo oba rodiče i bratra Josefa a věznilo je ve Svatobořicích u Kyjova na Moravě.
Poručík letectva Miloslav Švic zahynul při startu letadla, jež bylo naloženo municí, bombami. Při startu selhaly motory,
letadlo zachytilo o špičky stromů a zřítilo se.
Neštěstí se událo 25.5.1941 (před 50 lety) na letišti Wretham – Langham. Členové posádky poručík Stanislav Švic,
Zeinert a druhý pilot Milan Štoček zahynuli při pádu letadla, Miloslav Švic zemřel na následky těžkých popálenin a
úrazu způsobeném pádem letadla dne 4.6.1941

Miloslav Švic (foto darováno p.Josefem Švicem)
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Do Hostína se z vězení rodina Švicova vrátila po osvobození v roce 1945. Rodiče se přestěhovali v roce 1947 do Lužce
n.Vltavou. Hostinec v Hostíni vedl Josef Švic, bratr Miloslava Švice. Josef se vrátil do Lužce v roce 1954.
Poručíku Miloslavu Švicovi byla udělena po válce hodnost štábního kapitána in memoriam. 

Rozkazem ministra obrany ČSFR ze dne 29.5.1991 byl Miloslav Švic jmenován do hodnosti  plukovníka in memoriam.
Je jedním z 519 vojáků západního odboje 2.světové války, kteří položili své životy v boji proti fašizmu a kteří byli
jmenováni  a  povýšeni  mimořádně  do  vyšších  hodností.  Hořeli  ve  svých  strojích  nad  okupovanou  Evropou,  mrzli
v pobřežních  vodách  v miniaturních  záchranných  člunech,  umíraly  při  nouzových  přistáních,  v dešti  bomb  nebo
kulometných a dělostřeleckých střel. U některých zbývala naděje, jestliže zůstali „nezvěstní“. Přečasto se však měnila
v definitivní „mrtev“.

Bojovali za hranicemi své ponížené vlasti, za symbol, který nosili na náramenní nášivce CZECHOSLOVAKIA. Byly
jich stovky, kteří se vítězství nad fašismem nedožili. Musela však uplynou dlouhá desetiletí, aby jejich památka mohla
být důstojně připomenuta.

Pamětní deska na rodném domě poručíka Miloslava Švice (foto L.Tomek)

V roce 1984 požádal Manuel  van Eyck,  Čech žijící v Kalifornii   o fotografii  poručíka Miloslava Švice o fotografii
poručíka Miloslava Švice. Připravoval knihu o Čs., kteří zahynuli během 2.světové války.

Pan Josef Švic bratr, bratr M.Švice vyhověl velmi rád a fotografii na příslušnou adresu odeslal:
Manuel van Eyck
12365 Cohasset St.
N.Hollywod., California 916 05, USA

Kopii dopisu jsem zadokumentovala spolu s originálem stručného životopisu do přílohy obrazové lužecké kroniky pod
číslem 189. Dvě fotografie pod č.187, 188.

Prameny k záznamu: osobní informativní rozhovor s bratrem M.Švice Josefem Švicem
Nové Mělnicko ze dne 26.4.1990
Vzpomínky J.Švice zapsané L.Chládkem.
2 fotografie darované pro lužeckou kroniku
Kroniku p.J.Švicem: kolektivní snímek čsl.letců

      fot.Mil.Švice
Vltavan ze dne 5.10.1991
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Nejstarší občan v    Lužci n.Vlt.  

Dne 11.listopadu 1991 oslavil pan Jaroslav Tichý své 90 narozeniny.
Je 10°° hodin dopoledne,  pondělí  11.listopadu 1991 a do domku č.p.  82 „na cikánce“ přichází milý gratulant  pan
starosta obce Ladislav Chládek s členkou SPOZ, aby popřáli panu Tichému hlavně hodně zdraví a ještě dlouhá léta
spokojeného žití v naší obci.

Pan Jaroslav tichý se narodil 11.listopadu 1901 v Lužci nad Vlt. v č.p. 82 manželům Aloisovi a Anně Tichým. Do školy

chodil v Lužci n.Vlt. tehdy 3 třídní, učitelé: p.Kašpar , Uhlíř, řídící p.Ciller. Měl dobrý prospěch a pan řídící navrhoval
další  pokračování ve vzdělání na Mělníku. Cesta na Mělník a zpět pěšky, financování dalšího pobytu ve škole byly
však překážkou. A tak Jaroslav zůstal doma, kde byl velmi vydatným pomocníkem otci při obživě rodiny.
Bolestivá vzpomínka na mládí – rozřízl si ret a doktor Augustin mu to zašíval „jako pytel“ při vědomí, bolest byla
hrozná.

Další vzpomínka: vedl krávy na trh do Roudnice pěšky, v 15 letech sekal kosou i na výdělek.
Měl 3 sourozence: Josefa (1892) zemřel na cukrovku v roce 1919, Antonína (1895), který byl v první světové válce
raněn do plic, zemřel v roce 1975 v 80 letech, Rudolfa (1909), kterému 4.5.91 bylo 82 a žije v domově důchodců na
Řepíně. Neteře Jaroslava a Věra jej pravidelně navštěvují.

Jaroslav tichý se oženil v roce 1927 s Annou Vocílkovou z Mlazic. Rodiče manželky měli domek v místech, kde je nyní
postavena Liberta. Měla dva sourozence. Bydleli krátkou dobu v Mlazicích,pak se přestěhovali zpět do Lužce a bydleli
u Křížků a od roku 1929 nepřetržitě bydlí v domku č.p.82 „na cikánce“.

Měli  5  dětí:  Jaroslavu,  Jaroslava  (nešťastně  utonul  ve  12  letech  21.6.1941  u  starého  přívozu,  velká  voda),  Věru,
Jaromíra, Jaroslava.

Všechny děti žijí v Lužci ve vlastních rodinných domcích. Pečlivě se o tatínka starají. Pan Tichý je čilý, sleduje televizi,
čte noviny chodí na procházky. Paní Tichá zemřela 25.7.1984 .
Pan Tichý také vzpomínal na svá zaměstnání, jeho vyprávění bylo zajímavé, protože byl zaměstnancem Cukrovaru,
Železárny, na žel.dráze.

Cukrovar (vzpomínky p.Tichého)

Vznikl 1864 – akciová společnost-největší počet  akcí  bohatí sedláci např.P.Grosman, zrušil se asi v roce 1926. při
kampani, která trvala až do března, byl nepřetržitý provoz. Za šichtu měl pan Tichý 19,-Kč. Náplň práce: šlapal řízky,
vozil řepu v kolečkách a pod. Trať do Lužce byla zavedena před stavbou cukrovaru. Několik let dělalo pod vedením
p.Staňkovského jen 12 lidí. Pak byl cukrovar asi 4 roky bez provozu.

Železárna (vzpomínky p.Tichého)

Kolem roku  1934  začala  stavba  žíhací  pece.  Při  stavbě  se  sjížděli  na  kolech  a  chodili  pěšky  lidé  z celého  okolí
(Neratovice, Citov, Kostomlaty).
Pan Tichý dělal u pece – železný šrot se vozil po kolejích, takže větší příjem z přepravy měla stanice Lužec než stanice
Vraňany.
Výroba: pásovina, tyčovina, odlitky na výrobu tzv.hmatců (šroubů do koňských kopyt).
Plat: 1,20Kč – pracovní podmínky špatné, vedro.
Později pracoval ve válcovně a měl 2,50Kč. Komu bylo přes 50 let měl 1,20Kč.
Po zapracování a plném provozu měl p.Tichý 4,50Kč. Směny ranní, dopolední. Z pátka na sobotu noční, aby mohli jet
domů valcíři, byli až z Rokycan.

Konec železárny 1940 – od okuje chytla celá železárna. Za německé okupace byly prostory využívány na uskladnění
slámy. Do roku 1946 pan Tichý hospodařil a byl na krátkodobých brigádách.
V roce 1946 byl zaměstnán na dráze v Dolních Beřkovicích a tam dělal až do penze. Plat: 3,73Kč na hodinu při úkolové
práci. 1 200,-Kč byl největší příjem (když se dělalo se stavebním vlakem).
V roce  1961  odchází  do  důchodu  ve  výši  814,-Kčs  (z  toho  daň  11.-).  Při  práci  hospodaří  až  do  r.  1964.
Po zabrání pozemků JZD dostal náhradní pozemky, místo 76 arů jenom 69 arů.
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Sbor pro občanské záležitosti v    Lužci n.Vlt.  

V novém uspořádání obecního úřadu zastává funkci předsedkyně SPOZ paní K.Řehánková současná zástupkyně
starosty obce.

Vítání občánků

22.2.1991 – se na obecní úřad dostavili k slavnostnímu přivítání nových občánků:
manželé Tlachovi s dcerou Eliškou
manželé Kahabkovi s dcerou Adélou
manželé Hrdličkovi se synem Vítkem
manželé Lískovi se synem Tomášem

11.4.1991 - se na obecní úřad dostavili k slavnostnímu přivítání nových občánků:
              manželé Velických se synem Dominikem

manželé Balkovi s dcerou Erikou
manželé Tajčovi se synem Davidem

27.6.1991 – se dostavili k slavnostnímu přivítání nových občánků na obecní úřad:
manželé Roučkovi se synem Tomášem
manželé Ruzsovi se synem Ladislavem
manželé Tomkovi se synem Vojtěchem
paní Danaufová se synem Pavlem

22.10.1991 – se dostavili k slavnostnímu přivítání nových občánků na obecní úřad:
Manželé Novotných s dcerou Marii
Manželé Chládkovi se synem Tomášem
Manželé Rybářovi s dcerou Žanetou
Manželé Prislupských se synem Tomášem

Životní výročí:

65.- Marie Poláková Eva Vlková Jaroslav Michálek 
Miloslava Vedlíková Božena Práchenská Ondřej Benčík
Božena Bobková Bohuslav Březina Václav Květoň
Jaroslav Pešek

60.- Jindřiška Půroková Pavel Novák Alena Holoubková
Jaroslav Studený Jindřich Herman Libuše Ramešová
Valerie Krapfová Miloslav Ptáčník Marie Wildová
Karel Landa Libuše Bejšovcová Oldřich Ečer

70.- Vladislav Nápravník Josef Turek Josef Merta
Jiřina Švejcarová Miluše Hřebíčková Miloslav Rychtařík
Regina Mojžíšová Josefina Levá Čenek Půrok

75.- Růžena Benešová František Plicka Jan Novák

80.- Zdeněk Brázda Božena Münichová Emilie Šášová
Božena Vošahlíková Marie Kliková Julie Švecová

85.- Jiřina Poštolková Božena Holoubková

90.- Jaroslav Tichý

Stříbrné svatby

25 let  společného života slaví v roce 1991 tyto manželské páry:

Dušan a Eva Bergmanovi Jaroslav a Jana Tichýh
Rudolf a Zdena Šmucrovi Josef a Květa Galanyiovi
Václav a Marie Havířovi
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Sňatek uzavřeli na OÚ v    Lužci  

Anna Grešáková a Roman Galanyi společné příjmení Galanyiovi
Magda Hoskovcová a Tomáš Šrámek z Vraňan spol. příjmení Šrámkovi
Martina Marňová a Martin Raichl společné příjmení Raichlovi
Iva Rasejeková a Stanislav Šilhavý společné příjmení Šilhavých
Bronislava Zabilková a Václav Dermek spol. příjmení Dermekovi

Předávání občanských průkazů na OÚ v Lužci

29.3.1991 se uskutečnilo slavnostní předávání občanských průkazů
David Berák Bílková Michaela Bryxiová Vlasta
Chrvalová Iveta Korda Václav Leštinová Sylvie
Levý Jiří Prachařová Dana Šelicha Jan
Tichá Petra Udržalová Petra

Zemřelí občané v    r.1991  

Marie Levá č.p.297 -rozloučila se za lužecké občany p.K.Řehánková
Václav Pospíšil č.p.  89 -.      –„-                      -„-                        -„-
Jan Kišš č.p.  20 -.      –„-                      -„-                        -„-
Miloslav Orgonik č.p.268 -.      –„-                      -„-                        -„-
Miloslav Gašparik č.p.  96 -.      –„-                      -„-                        -„-
Růžena Benešová č.p.172 -.      –„-                      -„-                        -„-
Josef Vlk č.p.190 -.      –„-                      -„-                        -„-
Jarmila Bajerová č.p.    1 - zaslána kondolence rodině - dceři
Vlastimil Došek č.p.272 -rozloučila se za lužecké občany p.K.Řehánková
Jarmila Řeháková č.p.  16 -.      –„-                      -„-                        -„-
Marie Novotná č.p.  84 -.      –„-                      -„-                        -„-

Charakteristika počasí v    jednotlivých měsících + pranostiky  

Leden Počasí  v novém roce začalo  netradičně – bez sněhu a mrazu.  Ale pro Lužec  je to  již  několik let
skutečnost – děti si sněhu neužijí. Nejnižší teplota  -11 – 1 den.
Je – li na svatého Vincence pěkně a teplo, budou velká parna v létě a teplé noci v srpnu.

Únor První polovina měsíce konečně mráz – nejvyšší ranní  -16, pak celý měsíc okolo  -5 až 6°. Trochu
sněhu – děti konečně pár dnů sáňkují.
Na svatého Matěje myší díra se zavěje, slunce potře závěje a lidské srdce okřeje.

Březen Celý březen teploty nad nulou, bez sněhu, většinou polojasno, klidno.
Svatý Josef s tváří milou končí zimu s plnou silou.

Duben Nezaprší a nezaprší. Teploty celý měsíc nad nulou, většina dnů jasné počasí.
Země se probudila ze spánku, zhluboka vydechla - rozvoněla všechny květy a našim srdcím řekla, že
je čas na lásku!

Květen Pěkný, klidný květen. Nejnižší jarní teploty 2° - polední  až 22°.
Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži a Žofie je jejich kuchařka.

Červen Celý měsíc slunečno. Největší denní teploty v průměru 20°- 28°. Nejvíce napršelo 18 a 24 celý den i
noc.
Červen více suchý než mokrý panuje, dobrým vínem sudy naplňuje.

Červenec V červenci se konečně zahrady a pole dočkaly deště - 7 dnů pršelo. 
Vysoké polední teploty – až 32°.
Co červenec neupeče – srpen neuvaří. Jaký červenec, takový leden.

Srpen Bez deště – pouze v prvních srpnových dnech trochu vody. 
Teploty ranní v průměru 15°- odpolední 26°.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. Šedá mlha v srpnu nezdravá.

Září Sluníčko doprovází děti skoro každý den do školy, zvláště první polovinu měsíce.
Pěkné růže v zahradách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
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Říjen První polovina měsíce velmi pěkná. Druhá polovina ranní mrazíky až  -5°.
Čím dále vlašťovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.

Listopad A je tu opravdu podzim, nevlídno, mlhavo, vítr celý měsíc. Ranní teploty kolem 0, odpolední
v průměru kolem 8°.

              Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
Prosinec Bez sněhu a pořádné zimy. Teploty v průměru kolen  -2 ráno, v poledne v průměru  +5. 

Vánoce bez sněhu.
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám těžké hlavy.
Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá).
Na Adama a Evu čekejte oblevu.
Po prosincovém větru červenají nosy.

Ranní teploty v    roce 1991, v    pravém rohu polední  
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Některá fakta k    historii obce do roku 1882 některá až 1890  

V letošním  roce,  přesněji  v říjnu  1991  jsem  se  dočetla  velmi  zajímavé  události,  které  se  týkají  obce  Lužec n.V.
a Chramostku.
Mnohé  bude zajímat  historie  obce  do  roku 1892.  Chci  upřesnit  vlastně  pouze  doplňující  události  k velmi  pečlivě
psanému úvodu o historii obce v naší kronice prvním kronikářem panem řídícím Václavem Hovorkou.
Zapsala jsem některé události , jak je ve své knize „Královské věnné město Mělník a okres Mělnický“ popisuje pan
ředitel měšť školy v Mělníce  Lud.Böhm.

Počet domů a obyvatel v    letech:  

1786 1843 1857 1869 1880
Místo obyvatel domů obyvatel domů obyvatel domů obyvatel domů obyvatel domů
Lužec 154 45 445 57 588 75 768 108 904 154
Chramostek 101 11 117 18 182 18 153 19 147 23
Zelčín 57 7 23 6 73 7 90 8 88 9
Vrbno 215 43 289 40 396 41 441 45 532 66
Vraňany 216 37 246 44 403 47 500 71 586 97

Chramostek (Kramolsko, dědina lidu nepokojného, nepřátelského): Chramostek (vlastně Kramolec, Kramolsko) ves
ležící 5km na jihozápad od Mělníka blíže levého břehu Vltavy.
Chramostek  náležel  do  r.1850  k panství  Mělnickému  a  do  roku  1862  spojen  byl  s obcí  blízkým  Lužcem,
kam je přiškolen a přifařen, nyní činí samostatnou místní a katastrální obec. Na návsi je kaplička se zvonkem. Za vsí
k Býkvi v kapličce obraz sv. Alžběty, darovaný Alžbětou Tůmovou, byl před lety neznámým pachatelem odcizen, nyní
zdobí kapli obraz nejsv.Trojice. Ke straně k Lužci u silnice jsou postavena Boží muka a dále v polích mezi dvěma
trnovníky kamenný kříž.
Obyvatelstvo se zaměstnává se polním hospodářstvím a skládá se ze čtyř větších rolníků, ostatní obyvatelé jsou domkáři
a deputátníci. Mimo to je zde hostinec, kovárna a cihelna, pak prodej tabáku.

Zástupcové rychtářů, pokud se týče představených, do roka 1862, než byl Chramostek obcí samostatnou, byli zde: Jan
Podlipný  od r.1800 do r.1828, 
odtud Antonín Marhula    do r.1831,

Josef Vaněk    do r.1849,
Jan Valina    do r.1852,
Josef Vaněk    do r.1863.

Obecní starostové samostatné obce Chramostek pak byli:
František Hovorka    do r.1877
Václav Vojtěchovský    do r.1880
Josef Tůma    do r.1883
Rudolf Vaněk    do r.1886
Josef Hrdlička    do r.1889

a odtud nynější starosta Václav Vojtěchovský.

V polovině 17.století po 30tileté válce bylo v Kramolsku pět usedlých sedláků:
Jiří Kučera Jakub Novák Matěj Bumbal
Pavel Hovorka Václav Mráz

a dva statky pusté, opuštěné: Hulikovský spálený, Jarošovský.

Chramostek patřil pod školskou obec Lužec. 

Ředitelem školy byl Augustin Klavík, 

druh školy obecná, počet žáků 177, počet tříd: 3. 

Řídícím Antonín Palice, 

učitelé:Vendelín Leitner, Zdeněk Krákora, ind.J.Rittrová.
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Farní obvody 1892
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Lužec Sv.Jiljí Mořic
kníže
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Lužec 885 32 12
Chramostek 1 148 7 -
Vraňany 3 538 29 14
Spomyšl 2 241 25 25 1812 93 51

Václav Vojtěchovský byl jako starosta Chramostku členem okresního zastupitelstva (1890)
V roce 1879 byla Lužec i Chramostek přiděleny k policejní stanici Citov, závodčí Antonín Ludvík. Patřilo sem ještě 14
okolních obcí.

Povodeň v    roce 1980  
3.  –  6.září  –  trvala  ve  výši  celé  3  dny.  Z části  nebo  zcela  byly zatopeny obce.  Celá krajina  od Dušník a  Vraňan
až k Tuhani a od Libiše a Chlumína k Mlazicům a Křivenicům byla jediné velké děsné jezero. Komitét okresní byl
rozdělen na 5 komisí, které organizovaly pomoc poškozeným obcím.
Lužec a Chramostek patřily 4 komisi. Ve 3 komisi byl jejím členem p.Fr.Čáp z Lužce, ve 4 komisi MUDr. Augustin
Jos., obvodní lékař v Lužci.

Zatopené obce a náhrada jim poskytnutá: celkem 18 obcí, v    tabulce uveden jen Lužec a Chramostek.  
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Š
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Lužec 33 922 90 21 1 9 857 4 179 465 14 501
Chramostek 2 934 4 3 1 411 410 77 898

Dle sčítání lidu koncem roku 1890 měly:

do
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ů dle pohlaví dle národnosti dle náboženství dle stupně vzdělání
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Lužec 166 552 546 1098 1095 3 - 1051 - 38 9 - 891 11 196
Chramostek 20 83 85 168 168 - - 164 - 4 - - 112 8 48
  Stav obyvatel v    roce 1890, 1990  
Z uvedené tabulky vyplývá, že srovnáme-li roky: 1890 = 1266 ob.

1990 = 1265 ob.
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Cukrovar 1890

Úřednictvo

Ředitel Augustin Klavík od roku 1887, dříve byl zde od r.1882 technickým adjunktem.
Účetní Oskar Vávra od r.1882.
Cukrmistr Josef Blahota od r.1887, dříve byl zde od roku 1878 technickým lučebníkem.
Technický adjunkt Antonín Jirsa od r.1888.
         -„- Josef Prchal        -„-
Vážný František Císař od založení továrny od r.1863.
Příručí účetní Václav Svoboda od r.1890.
Administrativní adjunkt Rudolf Vejvoda od r.1885

Správní rada 24. 8. 1890

Správní rada v    srpnu 1890  
Předseda: Josef Syrový ze Zelčína
Místopředseda: Václav Pokorný z Dušník
Členové: Pavel Brom na Král.Vinohradech,

Antonín Hausmann z Vrbna,
Václav Nebeský z Brozánek,
František Tůma z Chramostku,

Firmu právoplatně podepisují: Josef Syrový
Antonín Hausman
Václav Vojtěchovský

Pokladníkem: je člen výboru (18 členů) Rudolf Grosman
Revizoři účtů: František Čáp z Lužce

Pavel Brom z Král.Vinohrad.

Zdravotnictví 1890

Mělnický okres měl 9 obvodů:
Mělnický, Dolnobeřkovský, Lužecký, Obřístevský, Vysocký, Mšenský, Řepínský, Vtelenský, Byšický.
Ve čtyřech obvodech byla místa obvodních lékařů dosavadními lékaři obsazena a to v Doleních Beřkovicích, v Lužci,
Mšeně a Obříství, na ostatní obvody vypsán byl okresním výborem konkurz.
Lužecký obvod: sídlo  obvodního lékaře Josefa  Augustína v Lužci.  obvod má 3336 duší,  plochu 37,5km2.  Největší
vzdálenost od sídla obvodního lékaře 4,6km2. 
Služné lékařovo zl.400, paušál na cestovné výlohy zl.150 a svobodný byt.
K obvodu náleží  tato místa:  Lužec, Býkev,  Chramostek,  Jenšovice, Kozarovice,  Vraňany, Vrbno,  Zálezlice,  Zátvor,
Zelčín.
Zákonem říšským,  daným dne 30.3.1988 o pojištění  dělníků pro případ nemoci,  vešly ve skutek okresní  pokladny
nemocenské. Do představenstva okresní pokladny nemocenské byl zvolen za Lužec Ladislav Jiránek, majetník parního
mlýna v Lužci.

Básnířka Slaviborská Jelena (vlastně Kateřina Veselá)

se  narodila  v Lužci  dne  26.listopadu  1871,  kde  jest  otec  její  obecním  hlídačem.  K velikému  zármutku  rodičů
se dceruška  narodila  s levou  rukou  bez  předloktí.  Již  jako  děvčátko  jedenáctileté  napsala  S.několik  básniček
a ve dvacátém roce vzrostly již v „Květy dětského ráje“ jež svému učiteli, A.Palicovi, k památce jeho 25leté činnosti
věnovala.
Zprávou v jistém časopise českém v r.1884 upozorněn na dívku nadanou, Fr.Bartoš, šlechetný český vlastenec, žijící
v Londýně, nabídl se jí podporovati a poukázal k tomu ročně pražskou Uniobanku k výplatě 200 zl.
Ježto dívka ještě nebyla hotova s obecnou školou, dána byla na další vzdělání do Prahy, kde o ni pečovaly některé
pražské  dámy,  zejména  básnířka  Eliška  Krásnohorská  a  Marie  Bolešková,  choť  c.k.vrchního  inženýra
při c.k.místodržitelství.
S výtečným vysvědčením vstoupila Slaviborská do ústavu pro vzdělání učitelek. Ač i zde velice prospívala, byla dle
nařízení pro svůj neduh propuštěna, Potom dána S, do obchodní školy „Výrobního spolku“, kterou opět s prospěchem
výborným odbyla. Odtud zastává S. místo korektorky v jisté tiskárně.
Zmíněný dobrodinec ochotně i druhý rok věnoval stejnou sumu na její vzdělání a byl by ji zajisté i dále podporoval, ale
když  stižen byl  šílenstvím,  tu kroužek dobrodinců v Lužci  a  okolí  v čele  s jejím bývalým učitelem a pak účetním
v cukrovaru Oskarem Vávrou skládanými příspěvky výlohy na vzdělání její uhrazeny byly.
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Z četných básní Jeleny Slaviborské byly některé uveřejněny v „Jarém věku“, v „Zábavných listech“, v „Jitřence“, v
„Mělničanu“ a j., v novější době pak napsala čtyři větší básně do „Alba rodu císařského“ k památce sňatku J.C.Výsosti
arcikněžny Marie Valerie a arciknížete Františka Salvatora (Alba - vydaného Fr.Popelkou z Jaroměři).
Nejstarší básní, která se dochovala v rukopise i v tisku, napsala Veselá k slavnostnímu otevření nové školní budovy
v roce 1885.
Uvedu pouze první dvě sloky:

Upomínka na svěcení nové školní budovy – v    Lužci dne 1.září 1885  

Hle, zavítal k nám čas již milý,blahý,
kdy vlasti, Bohu, dům ten zasvěcen;
kdy vyplnily naděje se vroucí,
jež dlouho dlouho pouhý byly sen.

Bůh mocný žehnej snahám neúnavným, 
by národ náš se opět v kráse skvěl;
by v srdcích všechněch dcer a synů českých
hlas lásky vřele, mocně k vlasti zněl.

Na sklonku se Kateřina Veselá vrátila do rodného kraje.
Do poloviny roku 1946 žila v Mělníku na Podolí u Milosrdných sester. Pobyt si platila. V uvedeném roce byl poplatek
zvýšen a Veselá  nebyla sto  jej  z důchodu zaplatit.  Požádala o  přijetí  do domova důchodců ve Velvarech a  bylo jí
vyhověno. Zemřela zde 6.června 1951. 
Dne 9.června měla tichý pohřeb u sv.Jiří spisovatelka K.Veselá – z družiny El.Krásnohorské. zemřela ve věku 80 let.
Její literární pozůstalost vlastní dr.Kvasnička. Doprovodil ji ke hrobu její bratr z Vojkovic a dvě pozůstalé příbuzné.
V ústavu vynikala jistou noblesou a štědrostí. K.Veselá byla uložena do hrobu č.743. odd.VIII., na obecním (novější
část hřbitova u sv.Jiří) hřbitově ve Velvarech. 
Hrob existuje, lze jej však najít jen podle plánku uloženého na OÚ ve Velvarech – je to jeden z těch kopečků porostlých
travou, zapomenutý mezi zapomenutými..........

Místní knihovna
V letošním roce 1991 je vedoucí knihovnicí paní Jitka Chládková.
Velmi pečlivě s velkým kult.přehledem vede knihovnu. Má neustále okolo sebe školní mládež, což je velká zásluha,
kterou si ani v plné míře neuvědomujeme. Také stálý zájem čtenářů je jistě odměnou paní knihovnici za veškerou práci.
Lze si jenom přát rozšiřování počtu svazků a hodně a hodně vypůjčených knih vděčnými čtenáři.
Knihovna je umístěna v prostorách domu služeb.

Stav knižního fondu k    31.12.1991  

Knihovní
jednotky
celkem

Naučná
literatura
pro dospělé

Krásná 
literatura
pro dospělé

Naučná
literatura
pro děti

Krásná 
literatura
pro děti

Počet doch.
periodik

Přírůstky
knihovních
jednotek

Ostatní
dokumenty

4 453 1 092 2 225 135 1 001 7 88 -

Výpůjčky:

Výpůjčky 
celkem

Naučná
literatura
pro dospělé

Krásná 
literatura
pro dospělé

Naučná
literatura
pro děti

Krásná 
literatura
pro děti

Výpůjčky
periodik

4 082 272 1 774 100 894 1 042

Čtenáři:

Registrovaní čtenáři Z toho čtenáři do 14 let Návštěvníci v knihovně celkem
144 60 1 307
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Školství mateřská škola 1991

Celkový počet zapsaných dětí ve veku 2 ½ do 6 ½ let byl v září 1991: 64

1.třída – 20 dětí – p.řed.Udatná, Zd.Peroutková uč.
2.třída – 21 dítě – p.uč.Lada Hampejsová
3.třída – 23 dětí – p.uč.Marcela Žižková, Ilona Ptáčníková

Logopedickou  průpravu  provádí  2x  za  měsíc  p.uč.Peroutková  s dětmi,  kterým  ještě  mimo  log.péče  denní  v MŠ
ji doporučil lékař.
Školnicí je paní Jana Veselá, uklizečkou paní Jitka Levá.
Cvičení předškolních dětí vede paní uč.Ilona Ptáčníková.
Ze školní jídelny při mateřské škole odešla po 24 letech poctivé práce pro děti paní kuchařka Jaroslava Langerová do
důchodu.  V současné  době  je  ved.kuchařkou  p.Milada  Kadlecová  a  částečný  úvazek  zde  pracuje  p.Jitka  Vachová.
Vedoucí školní jídelny je p.M.Žižková.
Norma celodenního stravování je 12,-Kčs (2 svačiny, oběd) rodiče platí hotově 11,-Kčs. Rozdíl je dotován školským
úřadem v Mělníku.

Základní škola 91

V souvislosti se změnami v naší společnosti dochází i k podstatným změnám ve školství, které se stává středem zájmu
široké veřejnosti. Jsou vypisovány konkurzy na osazení míst ředitelů školských zařízení.
Hlavním problémem jsou finance, přesto, že ministerstvo základní školy dotuje, platí jako všude: Pomoz si sám a bude
ti pomoženo. V rezortu školství by však nemělo jít o dotace , ale investice pro budoucnost a neúměrné šetření pro tento
rezort je scestné. Cenová liberalizace neskýtá příliš důvodů k optimismu. Je třeba využít určité samostatnosti, která je
dnes školám dávána jak v oblasti pedagogické, tak i ekonomické a najít do budoucna nové cesty a formy činnosti, nové
formy spolupráce s podniky, které by alespoň částečně zabezpečily školu materiálně. Nabízejí se i možnosti podnikání,
které ovšem ještě není legislativně podloženo.

V letošním školním roce mají možnost žáci zúčastnit se:
plaveckého výcviku
žáci 7.třídy absolvovali lyžařský výcvik
žáci 3.a 4.třídy byli na škole v přírodě
soutěží tělovýchovných, výtvarných
exkurzí, vycházek a výletů s třídními učiteli
v prvním prázdninovém týdnu je naplánován letní tábor
zavedení výuky cizích jazyků i pro žáky I.stupně - koncipované jako soukromé podnikání
zavedení výuky na hudební nástroje - koncipované jako soukromé podnikání

V letošním školním roce dochází 222 žáci. Je pro ně ustaveno 9 tříd a 2 oddělení školní družiny. 
Zlepšila se výrazně i situace v oblasti personální – na škole pracují plně kvalifikovaní učitelé.
Ředitelkou školy je paní Eva Tejová, zástupkyní Věra Pillerová.
Byl  ve  škole  proveden kabelový rozvod  s možností  využití  video  –  programové výuky.  Byly zakoupeny televize,
počítač a videopřehrávač. Záleží jen na učitelích do jaké míry využijí pro výuku těchto možností.
Stále se jedná o přístavbě školy: vlastní jídelnu, 2 nové učebny s vybavením audiovizuální technikou, laboratorními
stoly, nové kabinety, sociální zařízení a šatny. Stravování žáků je zatím zabezpečováno v místní restauraci.
Rodiče žáků se mohou o svém dítěti informovat každé první úterý v měsíci v době od 15 – 16,30hod.

Podnikatelé malá privatizace

Pomalu, ale jistě se začíná v naší obci rozvíjet malá privatizace. Je to cíl současné ekonomiky, který poslouží samotným
občanům. Obec bude podporovat rozvoj podnikání. Ve Vltavanu mohou podnikatelé propagovat svou činnost bezplatně.
Pokud se rozhodne někdo podnikat potřebuje k tomu:
výpis z trestního rejstříku
povolení živnostenského referátu okresního úřadu
souhlas obce se zřízením provozovny (i když je na jeho pozemku)
Souhlas obec nemůže odmítnout, pokud nebude provozovna škodit životnímu prostředí (par.15 zákona č.367/1990 Sb.o
obcích).
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Soukromí podnikatelé v    Lužci n.V.do 31.12.1991  

Alena Egerová - prodej textilu
JZD Nová Ves - prodej mlékárenských výrobků a pečiva (od 1.7.91 v soukromí – p.Černá)
Sbor hasičů - občerstvení v hasičské zbrojnici
TJ Slavoj - občerstvení na hřišti
Miloslava Šandová - občerstvení a potraviny
Vlastimil Pavlík - prodejna zeleniny, ovoce a potravin
Ing.Ladislav Chládek - pozemní stavitelství, prodej cementu a vápna
Karel Ling ml. - opravy elektrospotřebičů, opravy elektroinstalací, nákladní doprava Š 1203
František Horáček - autodoprava AVIA
Jindřich Karták - vodo instalatérství a zámečnictví
Milan Bartoň - prodejna ovoce, zeleniny a potřeby pro zahrádkáře, sklo, porcelán
Antonín Rybář ml. - zámečnictví
Karel Novotný - montáž hraček, lepení a nadepisování obálek pro externího odběratele
Jiřina Tauchmanová - drogerie v domu služeb
Václav Ložek - výroba hřebenů na psy, zámečnické práce
Miroslav Stinka - pohostinství v č.p.93
Roman Kučaba - zámečnictví a soustružnické práce
Jindřich Herman - prodejna masa a uzenin
Jana Kozubková - kadeřnictví
Věra Hájková - kadeřnictví
Jaromír Váňa - keramické práce
Václav Ullman - auto elektrika
            Šotkovský - restaurace „U přívozu“
František Holoubek - truhlářství

Soukromá podnikatelka A.Egerová

První soukromou podnikatelkou v Lužci byla paní Alena Egerová bytem v Lužci nad.Vltavou č.p.251, dcera Jaroslava a
Boženy Hůlových. Provdala se za Oldřicha Egera.
Pronajala si prostory bývalé prodejny textilu – Jednota Mělník. Nábytek jí byl odprodán za poloviční cenu pořizovací
hodnoty (35 let starý). 
Za prodejní místnost 33 m2 platí ročně 190Kčs za 1m2.
skladové prostory   4m2       -„-         160Kčs    -„-
plynové vytápění vlastní úhrada.
Za používání sociálního zařízení účtuje Jednota 500,-Kčs ročně.
Elektřina – vlastní úhrada.
Krásně upravená výloha a zvonek nade dveřmi vítá každého zákazníka s milým úsměvem paní Egerová a s nesmírnou
ochotou a trpělivostí.

K podnikání potřebovala následující:
Registraci - povolení  k podnikání  vydal  v prosinci  1990  Okresní  úřad  v Mělníku,  obor  živnostenský

(ing.Menclová)
Prodej textilu, oděvů, obuvi a smíšeného zboží
trvalé místo podnikání: Lužec nad Vltavou
identifikační číslo: 13269615, správní poplatek: 120,-Kčs.
č.j.: SPO/2563/90 ze dne 5.12.1990

Podle paragrafu 10 zákona č.105/90 Sb.potřebovala paní Egerová k registraci:
a).výpis z trestního rejstříku (ze dne 14.11.1990)
b).doklad o odborné kvalifikaci – výuční list Jednota LSD Kladno, odbor smíšené zboží 29.8.1962.
c).doklad zvl.povolení, oprávnění způsobilosti.

- vysvědčení o zkoušce pro vedoucí prodejen smíšeného zboží vydané Jednotou Mělník dne 8.6.1970
- vysvědčení o zkoušce zbožíznalecké pro obor textil a obuv vydané Jednotou  Mělník 27.4.1970

d).Povolení a souhlas obecního úřadu s tímto druhem zboží
e).Potvrzení o pronájmu místnosti Jednotou Mělník
f).Zřízení  běžného  účtu  č.65647/171  ze  dne  14.1.1991  u  Komerční  banky  v Mělníku  –  podmíněno  předložením

rozhodnutí o registraci.
Veškeré údaje jsem zveřejnila se souhlasem paní Egerové.
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Soukromý podnikatel Vlastimil Pavlík

Dalším soukromým podnikatelem v Lužci  je  pan  Vlastimil  Pavlík  s manželkou.  Také  on  a  jeho  paní  mi  poskytli
informace o zřizování obchodu ve vlastním objektu – domě rodinném č.p.167.
Vlastimil  Pavlík,  nar..3.1956 otevřel  prodejnu „Ovoce,zelenina“ dne  16.4.1991 v úterý v 16°°  odpoledne.  Prodejnu
zřídil ve vlastním z obytné haly se zvláštním vchodem. OHS v Mělníku nařídil zvláštní vybudování sociálního zařízení
sousedícího  s prodejní  halou.  Povolení  SPO  OIPO  muselo  vydat  souhlas  se  zabudováním  dřevěného  materiálu  –
mezistěna však musela být, stejně jako zárubně, z nehořlavého materiálu + hasicí přístroj v objektu.
Z úředních povolení stejný postup jako u paní Egerové ( s výjimkou kvalifikace).
Přestavba + první zboží přibližně 60 tisíc Kčs.
Pan Pavlík má prodejnu jako hlavní zaměstnání, paní Pavlíková pouze vypomáhá.
V době rozhovoru s panem Pavlíkem (červen 1991) byla prodejna rentabilní s přibližnou tržbou 2.500 Kčs denně.
Zboží – dovoz vlastní od různých dodavatelů: např.:

Vitana Byšice, Fruta Vojkovice, Fruta Mochov, Konzervárna Terezín, Cukrovar Mělník, Zelenina V.Borek atd.
A ještě jeden zajímavost, postřeh: pan Pavlík jako jediný prodával o vánocích 1991 vánoční stromečky krásné, velké,
pro  radost  dětí  do  pokojů  útulných  bytů.  Nezapomněl  i  na  rodiny,  které  potřebovaly  malé  stromečky  na hřbitov.
Všechny prodal. Dokázal však ještě něco: aby bylo tepleji ve frontě na stromečky uvařila ochotná paní Pavlíková kávu,
čaj, grog – myslíte, že pro zisk? Já ne, všichni totiž zapomněli na zimu a povídání, úsměvy u Pavlíků na dvoře to byl
vlastně začátek vánočních dnů v Lužci n.Vlt.

Republikánská unie v    Lužci  

Prohlášení:
Dne 21.3.1991 na členské schůzi místní organizace strany Republikánské unie byl založen Koaliční klub mezi místní
organizací RU a ODS v Lužci n.Vlt.
Obě tyto strany budou v koalici spolupracovat a podporovat:
1). rychlou ekonomickou reformu
2). privatizaci státního majetku
3.) navrácení pozemků a majetku původním vlastníkům
4) soukromé podnikání v obci a prosazovat přednost v podnikání místním občanům a vytvářet jim vhodné podmínky,

vyhledávat vhodné prostory.
5). při povolování soukromého podnikání OÚ budeme bránit spekulacím, protekcím a všem starým zvyklostem, které se

už projevují.
6).  rozhodně odmítáme ekonomický a politický rozvrat,  který organizují na Slovensku skupiny Stb a komunistická

mafie.
Místní organizace RU sv.bl. a ODS

Vyvěšeno ve vývěsní skřínce RU –sv.bl. a vyhlášeno v místním rozhlase panem Karlem Landou mladším.

Sportovní dětský den

V neděli 23.června odpoledne se uskutečnil „Sportovní dětský den“ na hřišti TJ Slavoj. Počasí opravdu přálo. Mnoho
soutěží bylo provázeno dobrou náladou všech dětí i dospělých. Houpačky, kolotoč i střelnice byly rovněž v obležení
dětí. Je třeba poděkovat všem, kteří se na uskutečnění této akce pro děti podíleli.

Život oddílu kopané v    Lužci n.V.  

Výbor oddílu kopané se scházel nepravidelně a ani účast členů nebyla vždy uspokojivá. I přes všechny potíže výbor
kopané svou činnost udržel za což patří dík všem, kteří se o to zasloužili. Oddíl nevlastní dopravní prostředek a tak
vedoucí mužstva musí dopravu zajišťovat u jiných organizací.
Je nutno poděkovat ZO technických sportů a činností Prefa Lužec, Strojobalu Lužec, STS Mělník a v poslední době
také Varielu Lužec. Tyto organizace zjišťují dopravu dospělých, dorostu i žáků na zápasy. Dále si poděkování zaslouží
sponzor  dorostu  stavební  firma  „Kozák“,  která  hradí  dopravu dorostu.  Na  příští  sezonu  je  jednáno  se  soukromou
autobusovou dopravou pana Jaroslava Rybáře, Novotným, kteří nám pravděpodobně dopravu budou zajišťovat.
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A mužstvo sehrálo 22.6.91 poslední mistrovský zápas sezony 90 – 91

V tomto  období převzal  funkci  trenéra  po Vl.Tauchmanovi  Bohumil  Šťastný.  Je  to  trenér  vysokých  kvalit  s první
trenérskou třídou. Pod jeho vedením odehrálo A mužstvo podzimní část, mistrovských utkání. V této části soutěží se
mužstvo umístilo  na druhém místě se 17 body, tři body za prvními D.Beřkovicemi. 
Nejvíce mistrovských utkání sehrál Kůr, Myška, Tauchman P. Nejlepší střelec v podzimní části  byl  Kůr Štefan s 9
brankami.
Do  jarní  soutěže  91  mužstvo  opět  nastoupilo  pod  vedením  B.Šťastného.  Po  posledním  zápase  se  hráči  a  výbor
s trenérem Šťastným rozloučili a poděkovali mu za kus poctivé práce. S B.Šťastným byla uzavřena smlouva na jedno
soutěžní období.

V    mužstvu dorostu   došlo k jedné změně, kde dlouholetého funkcionáře, vedoucího mužstva p.Myšku vystřídal Jiří
Herout.
Pod vedením: trenér  p.Jirkovský,  vedoucí  mužstva J.Herout  v podzimní části  soutěže neokusilo  mužstvo ani  jednu
porážku. Ve třech utkáních remizovalo , což znamenalo, že přezimovalo na 1.místě.
Nejvíce branek nastřílel Švejcar J. – 14, Hrdlík P. – 7, Šrytr – 7.
Do jarní části mužstvo nastupovalo s velkou chutí i zápalem pro hru. Po velmi dobrých výkonech postoupilo mužstvo
do krajské soutěže. 
Po odchodu trenéra B.Šťastného bude „A“ mužstvo trénovat Vl.Tauchman instruktorem trenéra bude P.Michal.

Mužstvo žáků, u  tohoto mužstva došlo  také  ke  změně,  kdy osvědčený tandem Hrdlík  Zd.  A Rudolf   Jiří  předali
pomyslné žezlo vedení žáků  P Hermanovi a J.Molkovi.
V sezoně 90 – 91 sehráli žáci 16 mistrovských zápasů. Z toho vyhráli 4 a 12 zápasů prohráli. Žákovské mužstvo bylo
z větší části vyměněno za mladší ročníky, což se projevilo na výkonnosti mužstva. Nejlepším hráčem byl vyhodnocen
David Tauchman a Jaroslav Molek byl nejlepší střelec. Zprávu poskytl pan Jaroslav Vedlík.

Oddíl volejbalu

Oddíl  volejbalu  se  schází  pravidelně  každé  úterý  v místní  tělocvičně  kult.domu.  Samozřejmě  kluci  a  holky
(i ti odrostlejší)  dohromady.  Celkem je  nás  15  volejbalistů.  Místních lužáků jsou však  jenom 4  hráči,  ostatní  jsou
z Vraňan, Jenišovic a Mělníka. Registrovaní jsou všichni u TJ Slavoj odbor ZRTV Lužec.
Oddíl  je  přihlášen do okresního přeboru smíšených družstev.  Přebor  je  rozdělen do zimní,  jarní  a  podzimní  části.
V zimním kole skončil oddíl druhý za Kostelcem n.L.
V jarním kole má oddíl ze 4 sehraných zápasů 4 vítězné. V dubnu bylo přihlášeno 1 mužstvo neregistrovaných hráčů
volejbalu do okresní soutěže. Turnaj se hrál v Neratovicích a toto mužstvo zvítězilo. Postoupilo do krajského kola, které
bylo v Čelakovicích, ale nedařilo se jim – chybí trénink venku a hlavně zkušenost a pevné nervy. Jestli se podaří získat
finanční prostředky, chce oddíl postavit hřiště venku a věřit, že poctivým tréninkem v poli poražených neskončí..
Zprávu sestavila vedoucí volejbalového oddílu Pavla Horáková.

Otevření policejní stanice v    Lužci n.Vlt.  

Dne 3.6.1991 v 11°° byla uvedena v činnost policejní stanice v Domě služeb v Lužci nad Vltavou.
Přítomni: za obec - pan starosta Ladislav Chládek
                                           - vedoucí drobných provozoven paní Věra Tomková

za policejní sbor – okresní velitel správy Pošvář Zdeněk
         - mj.Vladimír Maděra Kralupy
                        - kap. Stoklásek
                             - zást.okr. vel.Jaroslav Skuhra

Vedoucí policejní stanice: Jiří Herout

Velikost rajonu: od býkevské aleje přes Vrbno, Lužec n.V., Vraňany, Mlčechvosty, Nová Ves, Ledčice.

Stav do budoucna: 1 + 5 (vše závisí na financích – pol.sbor je rozpočtová organizace)

Pan Herout bude v Lužci 3 dny v týdnu + 1 úřední.

V elektroodbytu byla kdysi policejní stanice – náčelníci obvodního oddělení: Mergl, Kaňka, Semerád, Rázek, Kokšal.
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Sčítání občanů

V polovině března 1991 bylo provedeno sčítání občanů celostátní .
Sčítací komisaři: Ramešová, Ježková, Řehánková, Merhautová, Rohlíčková.
Konečný výkaz za obec provedla odevzdal pan starosta Lad.Chládek.

Návrh rozpočtu obce r.1991                                                                v tisících  

Příjmy:
Školství – stravné ŠJ MŠ + ZŠ 170,-Kčs

   nájemné ze školních bytů   20,-Kčs
Vnitřní správa - nájemné spoje + OÚNZ
MH - odvod POS 10%   63,-

   hřbitovní poplatky     4,-
   popelnice   28,-
   nájemné     2,-

daň zemědělská   97,-Kčs
Daň z příjmů   24,-Kčs
Daň domovní     2,-Kčs
Správní poplatky   10,-Kčs
Dotace Okresního úřadu 887,-Kčs
Mimořádné dotace na opravu Obecního úřadu                               100,-Kčs  
Příjmy celkem:             1    349,-Kčs  

Výdaje:                                                                                                  v tisících  
Školství MŠ, ZŠ, ŠJ 633,-Kčs
Kultura KaSS:   190

SPOZ, MR:     20
MLK:     10 220,-Kčs

Správa obecního úřadu -     77
Údržba -   100 177,-Kčs
Sociální dávky   15,-Kčs
Místní hospodářství 10% NP   63,-

VO   98,-
hřbitov   30,-
popelnice   30,-
zim.údržba   15,-
zeleň   10,- 246,-Kčs

Dokončení kanalizace                                                                              58,-Kčs  
Výdaje celkem:             1    349,Kčs  

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 1991                                              rozpočet                                  rozdíl  
Mateřská škola 191 tis. 100 tis. -  91 tis.
Základní škola 362 tis. 223 -139
Školní jídelna 281 tis. 310 + 29
KaSS, knihovna 261 220 -  41
Vnitřní správa, hasiči 371 127 -244
Práce + sociální věci   11   15 +   4
Drobné provozovny   70   60 -  10
Veřejné osvětlení + hodiny     9   92 + 83

  94   48 -  46
Služby MH 120   46 -  48
Výstavba měst (projekty) 110   -     -
Voda, skládky, studny, kanalizace 211   58 -153
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Zpráva o výsledku hospodaření za r. 1991

Příjmová část:
Školství 194 tisíc
Místní správa   26 tisíc
Nájemné   11,3 -„-
DP 10%   51,- -„-
Hřbitovní poplatky   31,2 -„-
Daň zemědělská   22,4 -„-
Daň domovní   34,5 -„-
Správní poplatky   22,8 -„-
Nahodilé příjmy   43,   -„-
Převody z FRR + SP 223    -„-
Převody DP   10    -„-
Mimořádné dotace             1 365   -„-
Poplatky ze psů      9   -„-
Dislokační poplatky 626,3 -„-
Poplatky z alkoholu   27,2 -„-
Pokuty + sankce   27,7 -„-
Úroky                                                                           6,4 -„-  
Celkem příjmy            2 734, tisíc
              výdaje                                           2 092, tisíc
Výsledek hospodaření            + 642, tisíc

Činnost DP v    Lužci nad Vltavou.  

V roce 1991 dosáhly tržby DP drobných provozoven  K 1 772 177,-Kčs
z toho od obyvatel    507 211,-Kčs
od obecního úřadu    148 674,-Kčs

Zisk činil   76 708,-Kčs
Pohledávky 189 706-Kčs

Celkem    266,414,-Kčs
Za nemocenské pojištění odvedeno      63 869,-Kčs
Na FKSP odvedeno      22 771,-Kčs
Odvod přebytku hospodaření      60 000,-Kčs
Elektrický proud dům služeb      45 000,-Kčs

K 30.6.1991 byl rozvázán pracovní poměr s dvěma kadeřnicemi, které pracují soukromě.
K 29.2.1992 rozvázali pracovní poměr dva malíři.
Vedoucí provozovny Věra Tomková.

Komise pro ochranu veřejného pořádku 

Obecní rada ustavila jako svůj pomocný orgán komisi pro ochranu veřejného pořádku. Ta má tři hlavní úkoly:
dbát o veřejný klid po celých 24 hodin a o nerušený noční klid
dbát o bezpečnost osob a majetku
sledovat a zajišťovat veřejnou hygienu (čistota prostředí, vodní toky, ovzduší)
Porušení některého ze tří bodů fyzickou osobou řeší zákon o přestupcích č.200/1990 Sb.

Vyhláška o místních poplatcích

OZ schválilo místní  vyhlášku o místních poplatcích ,  které jsou zdrojem příjmů obce. Obec bude vybírat poplatky
ze psů, z užívání veřejného prostranství, z prodeje cigaret a alkoholu, ze zábavných produkcí, dislokační poplatky..
Vyhláška je platná od 1.3.1991 (vyvěšena v plném znění ve vývěsní skřínce OÚ).
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Odvoz popelnic

Zajišťují i nadále DP Citov. Za odvoz 1 ks popelnice v roce 1991 bude 140,-Kčs.

Zaměstnaní nezaměstnaní v    obci Lužec  

Podle zákona č.9/1991 Sb. lze uzavřít s pracovním úřadem dohodu o vytváření veřejně prospěšné práce. OÚ využil této
příležitosti a provedl dohodu s pracovním úřadem – zaměstnal 2 nezaměstnané od 15.3. do 15.10.1991 – Jiřího Najmra
a Zoltána Szajko na úklidové práce veřejných prostranství v Lužci n.Vlt.

Privatizace

Pro okresní investiční komisi byli navrženi za naši obec pan Karel Landa jako předseda a pan Kolář Jan jako člen.
Obecní  rada  navrhla  okresní  priv.kom.privatizovat:  prádelnu  a  mandl  v domě služeb,  závody:  Variel,  Prefa,  Teslu,
Elektroodbyt.

Rekonstrukce zdravotního střediska

Jsou upravovány místnosti tak, aby se do nich umístily 4 ordinace. Projekt zajišťoval OÚNZ Mělník. Rozpočet na tyto
práce přesahuje 500 tisíc Kčs. Ze tří čtvrtin jsou práce hotové. Teď však nemá OÚNZ peníze na dokončení. Navíc se
počítá s tím, že veškerá místní ZS budou převedena na obce.
 Naše  středisko  spadá  do  mimosoudní  rehabilitace.  Polovina  domu  patří  státu  (OÚNZ  Mělník),  druhá  paní
Ireně Růžkové. Ta slíbila, že tuto polovinu lužecké obci na zdravotní středisko přenechá a od státu bude požadovat
náhradu.
O dalším postupu prací na zdravotním středisku se rozhodne na začátku roku 1992.

Urnová zeď na místním hřbitově

V letošním roce byla zahájena stavba urnové zdi na místním hřbitově. Bude stavěna po úsecích místo stávající zdi
v zadní části hřbitova.
Řešení navrhl ing.arch.Jiří Hánl. Na řadu přijde také průčelí hřbitova.
Jsou dvě řešení:
průčelí zbourat a postavit nové moderní (projekt už je zpracován)
odborníci na historické stavby však doporučují starou zeď v průčelí opravit a uvést do původního stavu. Zeď (průčelí) je

dnes už historická, pochází z roku 1911.
Rozhodne kolik bude obnova stát a budou-lina ni peníze.

Skládka domovních odpadků

Známé kalojemy na levém břehu kanálu mezi obcemi Lužec a Vraňany budou sloužit jako skládka domovních odpadků.
Rozhodlo o tom obecní zastupitelstvo v říjnu 1991.
Pražské kanalizace a vodní toky nepřistoupily na cenu za pronájem kalojemů ve výši 350 tisíc Kčs. Předpokládaná
životnost řízené skládky je 10 roků. Po zavezení budou prostory skládky zalesněny.

Zaplavování chmelnic na levém břehu kanálu

V posledních dnech (léto 1991) jsou zaplavovány chmelnice na levém břehu kanálu. Místní rybáři občas otvírají hradlo
ve hrázi kanálu, aby zvýšili hladinu vody v tůni. Pod kanálem je shybka, která odvádí vody z pramenů pod hřbitovem
do tůně. Potrubí mezi kanálem a tůní je nové o průměru 1 000mm, není zanesené. 
Hradlo na levé straně kanálu složí při otevření k propláchnutí shybky (roury pod kanálem). S hradlem smí výhradně
pracovat zaměstnanec Povodí Vltava pan Sulima.

Studie přivaděče pitné vody

2.prosince  1991  se  konala  na  obecním  úřadě  schůzka  starostů  z Lužce,  Spomyšle,  Hořína,  Býkve  a  Jeviněvse
s projektanty středočeských vodovodů a  kanalizací  Praha,  okresního hygienika,  ředitele  Středočeských vodovodů a
kanalizací Kralupy a jeho náměstka. Svolavatelem byl referát pro životní prostředí okresního úřadu.
Cílem schůzky bylo projednání studie přivaděče pitné vody.z Liběchova.
Větev A: Vliněves, Citov, Spomyšl, Mlčechvosty s odbočkami do Hořína, Býkve a Lužce.
           B: Vliněves, Hořín, Vrbno, Chramostek, Lužec, Spomyšl, Mlčechvosty.
Starostové zvolili větev B. vede lidnatější krajinou, nemá velké vzdálenosti od spotřebičů (obcí).
Cena se odhaduje na 30 milionů Kčs. Pokud budou peníze lze předpokládat přívod pitné vody v roce 1995 do Lužce.
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Zdravotní středisko

Nadále provizorně umístěné v DS. 
Lékař MUdr. Rudolf Racz (nar.1937). Zdrav.sestra: Marie Raczová  (roz.Černá nar 1953).

Kostelní hodiny

Kostelní hodiny ukazují přesný čas a pečuje už dlouhou řadu let pan Miloslav Rychtařík.

Místní hřbitov

Hrobařem a úpravou hřbitova byl pověřen OÚ Ševčík Václav č.p.291. je zaměstnán OÚ Lužec n.Vlt.

Počet obyvatel v    r.1991  
Narozených:      19
zemřelo:      11
přistěhováno:      31
odhlášeno:      27
Celkový počet obyvatel:                       1    275  

 Zápis obecní kroniky za rok 1991 končím. Vím, že v této době, kdy zažíváme mnoho změn se někomu může zdát, že
jsem nepostihla   veškeré dění  v obci.  Chci se k některým událostem vracet i  v příštích zápisech,  hovořit s přímými
účastníky a zapsat jejich názory, zásluhy.
Přeji všem lužeckým občanům do příštího roku hodně hřejivého lidství, sounáležitost jednoho k druhému, úsměvů.
Kronika byla posouzena v obecní radě dne 2.7.92.
Obecní rada se práci kronikářky R.Merhautové pochvalně vyjádřila.

Pomník obětem I.a II.světové války a kostel sv.Jiljí (foto L.Tomek)
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ROK 1992

Gerta Viktorie Kalliková, Figulusová přímá potomkyně J.A.Komenského

Paní  Gerta  Viktorie  Kalliková  byla  u  nás  naposledy  v 1958,  na  oslavách  300.výročí  amsterodamského  vydání
Komenského díla „Opera didactica omnia“. Necítila se tu dobře připadala si hlídaná na každém kroku. Brzy po smrti
svého muže – v roce 1984 – onemocněla kloubovou chorobou, a je proto odkázána na invalidní vozíček.
Je duševně velmi čilá a hovoří krásnou češtinou. 
Říká 

„mám jihoafrické občanství, jsem občanka USA, ale cítím se i občankou  Československa.
Čím tedy jsem? Záleží na tom? Ať žijeme kdekoli, musíme být především lidmi. Tak to chtěl i
Komenský“.

S nadšením přijala návrat naší země k demokracii. Ve svých hovorech připomíná 
„..........máme takové tradice z nichž můžeme čerpat, že se nemusíme obávat o náš další
vývoj. V našem národě je taková mravní síla, kterou ani 300letá poroba nedokázala a po
vzniku samostatného Československa se velmi brzy dokázala prosadit a zařadit mezi přední
vyspělé a kulturní národy světa“.

Koncem března 1992 přijela paní Gerta V.Kalliková do Československa. Po dlouhé době opět navštívila místa svého
dětství. 14 dnů byla na návštěvě v rodině Kallikových v Lužci n.Vltavou.

Ve  vzpomínce  na  400  let  narození  J.A.Komenského  narozenin  ve  společnosti  vzácných
Lužičan a s přáním všeho dobrého do budoucnosti.

Ve zvláštních deskách jsou uloženy snímky a novinové články z návštěvy.

10.výročí Vltavanu

Na podzim r.1982  vyšlo  první  číslo  Vltavanu  v Lužci  n.V.  čtvrtletník  je  vyhledávaným  a  očekávaným časopisem.
V letošním roce je vydáván vltavan jako dvouměsíčník. Vychází vždy koncem sudého měsíce ve 180 výtiscích. V příštím
roce připraví redakční rada anketu v níž by se čtenáři mohli k časopisu vyjádřit.
Redakční rada přijme a otiskne každý příspěvek čtenářů.
Hodně úspěchů do dalších 10 let!

Obchodní centrum - Tama (foto L.Tomek)
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Zlatá svatba

Dne 4.4.1992 manželé Růžena a Miloslav Rychtaříkovi oslavili společně s představiteli obce ve svém rodinném doku
v Lužci nad Vltavou 50 let společné cesty životem.
Zápis potvrzují svými podpisy

Miloslav Rychtařík:
Narozen  24.7.1921  v Dědibabech,  tehdejší  okres  Kralupy.  Otec  Karel,  zemědělský  dělník,  matka  Ludmila.
Měl 3 sourozence: Karel, Božena, Zdeněk.

Růžena Rychtaříková, 
rozená Petrželková, nar.: 17.3.1914 v Lounkách u Roudnice. Otec Václav Petrželka – starosta Lounek matka Kateřina.
Měla 2 sourozence – Václava, Marii.

Svatba  ve  válečném  roce  4.4.1942  v sobotu  –  zlatá  svatba  vyšla  opět  na  sobotu.  Manželé  Rychtaříkovi  bydleli
v Lounkách do r.1944 nějaký čas do r.45 v Roudnici a v Lužci první bydlení měli u sl.Ptáčníkové „na Leipciku“ 1945 a
na podzim téhož roku se přestěhovali „na cikánku“ do rod.domku p.Kříhavy.
V roce  1955  koupili  vlastní  rodinný domek od p.uč.Klosse  č.p.130,  který  postupně  zmodernizovali  a  bydlí  v něm
spokojeně dodnes.
M.Rychtařík vyučen u bří Horáků, kde pracoval 32 roků, potom 20 roků v ústavě jaderného výzkumu v Řeži.
R.Rychtaříková  pracovala  v SS  (státní  statek)  Vraňany,  pak  jako  prodavačka  v obchodě  se  střižním  zbožím
a do důchodu odešla z Panelárny Lužec n.Vlt. 
Společně vychovali 2 děti:
Milana Rychtaříka – nar.18.8.1942 – ženat, 2 děti Petr, Hana – elektrikář manželka Věnceslava, učitelka ZŠ 
Ivana Cicáková – nar.14.7.1948, dělnice, panelárna Lužec n.V., manžel Ludevít Cicák, 2 děti Ivana, Miloslav.
M.  Rychtařík  natahoval  denně  hodiny  na  věži  místního  kostela  od  r.1964.  v roce  1992  tento  úkon  přejímá  zeť
M.Rychtaříka L.Cicák.
Přeji manželům Rychtaříkovým hodně zdraví a dlouhá léta s námi v Lužci n.V.

Nejstarší občanka z    Lužce nad Vltavou  

Dne 24.dubna 1992 oslavila paní Antonie Vojtěchovská své 90.narozeniny.
Je  17°°  hodin  odpoledne,  pátek  24.4.1992  a  do  domku  č.p......  přichází  milý  gratulant  pan  starosta  obce
Ladislav Chládek  spolu  s předsedkyní  SPOZ  K.Řehánkovou  a  členkou  SPOZ  V.Chládkovou,  aby  popřáli  paní
Vojtěchovské hlavně hodně zdraví a ještě dlouhá léta spokojeného žití v naší obci.

Antonie Vojtěchovská, roz.Šimková, se narodila 24.4.1902 v Lužci n.Vlt. Pochází ze 6 dětí manželů Šimkových. Její
tatínek byl holičem v Lužci. Po ukončení základní školy ji otec, jak bylo tehdy zvykem, poslal „na handl do Němec“,
což v té době představovaly Litoměřice. Její pobyt v Litoměřicích trval jen rok a po návratu domů ji tatínek nechal
vyučit holičství, stejně jako, později i jejího bratra Josefa.
V době jejího dospívání  byl v Lužci velmi živý, kulturně  společenský život.  Mladá Antonie chodila do pěveckého
kroužku,  cvičila  v Sokole  a  stala  se  členkou místního  ochotnického  divadla,  kde  se  seznámila  se svým budoucím

manželem  Františkem  Vojtěchovským,  který  byl  nejen  režisérem  ochotnických  představení  ale i hlavním
organizátorem mnoha slavností k různým příležitostem v obci.
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V roce 1929 se provdala a za dva roky se narodila dcera Alena. Po smrti tatínka převzal živnost bratr Josef, ale o celý
provoz holičství se starala Antonie.
Dočkala se dvou vnuček, které jako malé rok co rok záhy trávily prázdniny u staré babičky v Lužci. Ant.Vojtěchovská
prožila  svůj  hezký a  klidný život  v místě  svého  narození  a  na  svou rodnou obec Lužec nad Vltavou nedala nikdy
dopustit.

Reprodukce obrazu malíře Eduarda Mayera z Ústí n.l. r.1977 (OÚ)

Blanka Štráchalová

Zájem o výtvarné umění a první tvořivé pokusy ji přivedly do výtvarného oboru Lidové školy umění v Mělníku, kde se
stal jejím učitelem akademický malíř Vladimír Veselý.
Během pětiletého  studia  měla  možnost  seznámit  se  s rozmanitými  výtvarnými  technikami.  V určujícím ročníku se
rozhodla pro grafické zaměření, které se jí zdálo bytostně nejbližší.
Zabývala se tvorbou ilustrační , protože zejména poezie je její další uměleckou láskou. Absolventskou prací se v roce
1970 staly ilustrace k Shakespearovu „Hamletovi“. Výtvarné zkušenosti využívala ve své pedagogické práci (ředitelka
mateřské školy v Mělníku, metodička výtvarné výchovy pro MŠ).
Několikrát vystavovala  s neprofesionálními výtvarníky.

Ukázka z veršů od B.Štráchalové.

Dotýkání:
Někde na počátku
je nesmělé dotýkání
A prolínání
Chvíle
zamlčeného dětství
První akordy lásky
i pád zklamání
Krajiny duší
a krajiny těl
Čas předvídání
Hudba a poezie
Tam někde 
je začátek
hledání
nalézání a proměn.

Zdeněk Žemla

První  výtvarné  kroky  ovlivnil  mělnický  výtvarník  –  profesor  Robert  Schön.  Rozvíjející  se  zájem  uplatnil  dále
ve výtvarném oboru Lidové  školy umění,  kde  pod vedením akademického  malíře  Vladimíra Veselého v roce 1970
úspěšně absolvoval. 
V několika dalších letech se zdokonaloval u akademického malíře Františka Emlera.
Vyzkoušel si různé výtvarné projevy. Počáteční kovové plastiky brzy vystřídaly obrazy z okolí Mělníka, Vysočiny a
jižních Čech. Blízkou se mu stala technika olejové tempery, zkoušel i litografii, pastel. Vytvořil si svůj styl a zařadil se
tak mezi známé neprofesionální výtvarníky našeho kraje.
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Výstava „Výtvarné doteky“ - Blanka Štráchalová
Zdeněk Žemla

Kulturní a společenské středisko v Lužci nad Vltavou dne 12. -.17.května 1992.
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Kass Lužec nad Vtavou

OR dala souhlas k uvolnění zálohy pro KaSS Lužec n.v. ve výši 95 000Kč na I.čtvrtletí 1992 na nákup topného oleje.

Změna personálu v    kině  

Za pana Procházku do funkce zřízence byla přijata p.Pernicová.

Poplatek za pronájem sálu, tělocvičny a přilehlých místností v KD: od 1.1.1992

Pronájem za 1 hodinu s topením bez topení
velký sál 105,- 50,-
dětská scéna   30,- 20,-
kiosek   30,- 20,-
malá klubovna   30,- 20,-
vestibul    - 25,-

„Vltavan“
Na podzim roku 1982 vyšlo první číslo vůbec prvního časopisu v Lužci n.Vlt. Čtvrtletník se stal vyhledávaným
očekávaným časopisem.
V letošním roce je Vltavan vydáván jako dvouměsíčník. Vychází vždy koncem sudého měsíce ve 180 výtiscích.
V prvním čísle 1992 byly otištěny tyto verše:

Loučení a vítání.
(autor neznámý)
Loučíme se s naším čtvrtletníkem,
vítáme se však s novým dvouměsíčníkem.
Název zůstal jako dřív „Vltavan“,
obsah si jistě přečte každý občan.
Kresbu na obálku jsme získali od pana Čermáka,
jak jistě víte teď, našeho rodáka.
Rádi budeme přijímat vaše náměty, připomínky, rady,
ale dříve se vám nechtělo dávat něco dohromady.
Chceme, aby byl náš dvouměsíčník zajímavý,
proto budeme čekat na vaše zprávy.
Zprávy, zajímavosti a typy, tak jak to má být, 
to proto, aby dvouměsíčník mohl být dlouho živ.

Titulní strany časopisu Vltavan

Zájezd do Karlínského divadla

KaSS přijímá přihlášky na pravidelné zájezdy do Karlínského divadla písemně i telefonicky u ved.KaSS pí Ježkové.
Autobus – 40 lidí ne vždy obsazeno, pokud zájezd byl uskutečněn.
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Zřizovací listina Veřejně technických služeb v    Lužci n.V.  

Podle  programu  rozvoje  a  racionalizace  v oblasti  zabezpečování  technických  veřejně  prospěšných  služeb
a dalších  služeb  pro  potřeby obce   a  občanů  na  podkladě  ustanovení  zákona   č.367/90  Sb.  par.14  odst.2b)
a par.36 odst.1c)  veřejné  zasedání  obecního  zastupitelstva  Lužec  n.Vlt.  svým  usnesením  ze  dne  16.4.1992
zřizuje:

příspěvkovou organizaci veřejně prospěšných služeb

1). název organizace: Veřejně technické služby Lužec nad Vltavou
2). sídlo organizace: Lužec nad Vltavou. Mělnická ulice.
3). identifikační číslo organizace: 334740
4). přímo nadřízený orgán: Obecní úřad Lužec nad Vltavou
5).den vzniku organizace: 1.května 1992
6).předmět činnost:

a) na úseku veřejně prospěšných služeb:
- odvoz fekálií
- odvoz domovních odpadků
- údržba místních komunikací
- oprava a údržba bytového fondu
- údržba veřejné zeleně

b) na  úseku všeobecných služeb:
-  stavební  údržba,  práce  zednické,  zámečnické,  klempířské,  pokrývačské,  malířské,

vodoinstalatérské, truhlářské, sklenářské
- nákladní autodoprava
- prodej stavebního materiálu, půjčování strojů

Uvedené služby bude organizace poskytovat především pro potřeby obce Lužce nad Vltavou, obyvatelům obce
a jeho okolí a dalším obecním úřadům a organizacím.
7)  Odpovědným  vedoucím  příspěvkové  organizace  veřejně  technických  služeb  Lužec  nad  Vltavou

je paní Věra Tomková.

V Lužci nad Vltavou 16.4.1992
L.Chládek
starosta obce n.Vlt.

Rozhodnutí k    umístění provozovny  

OR vydala 4 rozhodnutí k umístění provozovny:
Bohuslav Březina - strojní obrábění
Marie Rybářová - v DS č.p.112 pro činnost prodeje kosmetiky, prádla a dět.zboží
Mir.a Marii Černých - v DS č.p.112 pro činnost prodeje potravin
Romanu Galanyimu - v DS č.p.112 pro činnost prodeje prům.zboží, (půjčovna) videopůjčovna

Situace kolem mostu přes lat.kanál

Hlavní most přes laterální kanál není dosud dořešen. V roce 1990 byl na stávající most položen vojenský, ale ten je jen
provizorní. Z počátku měl být starý most z roku 1907 nahrazen na stávajících pilířích novým, ocelovým mostem.
Povodí Vltavy požadovalo zvýšení mostu o 118cm vyšší, aby mohly projíždět větší remorkéry až do Prahy. Tím by se
„utopily“ okolní domky pod náspem. Který nebyl o 118cm vyšší, ale nejméně o 218cm.
Proč vyšší? Protože v průběhu jednání se ocel stala nedostatkovým zbožím a bude dodávána na vládou sledované akce,
musel by být ze železobetonových prefabrikátů. S vysokým náspem tehdejší MNV nemohl souhlasit, protože by byl
stížen výjezd z domů.
Protože začal Prago - projekt  zpracovávat studii na most, který by stál vedle starého s vyšší průplavnou výškou.
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Starý by se demontoval.  Ale nastal další problém. Na starém mostě vede hlavní přípoj  plynu pro obec a je na něm
uložen dálkový telefonní  kabel.  Pro obě tato vedení  by se  musela postavit  lávka.  Výjezd z mostu by se vedl  přes
zahradu M.Tichého, Fr.Čermáka a manželů Stinkových. Ale tato investice by stála téměř 20 mil.Kč v cenách z roku
1988.
Stavba mostu  by  byla  zahájena  v roce  1993  po  dokončení  mostu  přes  Labe  v Mělníku.  Mezi  projektem a  vlastní
realizací přišel rok 1989 s ním politické a hospodářské změny. Nejsou peníze a nesmějí být dotčena práva vlastníků.
V dubnu navštívil obecní úřad ing.Sýkora z bývalého Státního investorského úřadu s myšlenkou, že bychom se měli
vrátit k původnímu návrhu a to postavit ocelový most (ocele je již dost) na původní pilíře a bez zvyšování průplavní
výšky.
Z OÚ odešel se stanoviskem starosty: přesvědčit povodí Vltavy, aby netrvalo na zvýšení mostu. Než by se přistoupilo
k rozšíření kanálu  a zvýšení průplavné výšky všech mostů, tento lužecký by už dávno dosloužil. Už mohl mít 10 roků
životnosti za sebou.
Povodí Vltavy postavilo nesmyslnou podmínku, kterou nepodložilo žádnou studií ani jedinou dokumentací, že se kanál
bude rozšiřovat nebo, že po kanále poplují těžkotonážní lodě.

Organizační zajištění ZŠ v    Lužci n.V.  

Lze konstatovat, že se podařily zajistit dva zásadní dlouhodobé úkoly v ZŠ Lužec nad Vltavou:

1).personální obsazení – 100% kvalifikovanost (výjimka – DS S.Tlachalová)
- učitelský sbor je zárukou dobrých pracovních výsledků, kladně je hodnocena interakce mezi učiteli a žáky –
vtahy jsou utvářeny na základě vzájemné důvěry, porozumění.
- učitelé jsou odborně na výši, zajištěna opakovanost všech předmětů
- ve škole jsou podmínky pro tvořivý přístup k práci, akce pro děti mimoškolní  (zájmové kroužky – sborový
zpěv, košíková, hra na klavír, kytaru ,práce na počítači, turistika)
- učitelé se svými žáky připravují akce pro veřejnost (akademie – vánoční, školu hrou atd.)

2).materiálně technické zajištění pro příští generace
přístavba školy  jednání  o přístavbě zahájili  řed.školy E.Tejová a starosta  obce L.Chládek v roce 1987 –

nutnost přístavby již 50 let.

Důvod k    zahájení přístavby:  

1).pro výuku přírodovědných předmětů je nutná zvláštní  učebna s vybavením didaktickou technikou,  laboratorními
stoly určená pouze pro výuku těchto předmětů.
2).chybí 2.učebna pro případ dělených tříd v předmětech 

– cizí jazyky, povinně volitelné předměty
- nebo v případě diferencovaných tříd, paralerních tříd

3).chybí prostory pro kabinety, sklady
4).je třeba vystavět nové šatny, sociální zařízení
5).škola nemá vlastní jídelnu s kuchyní

Ve školním roce 1992 – 93 bylo ustaveno 9 tříd + 2 odd.ŠD

Počet žáků ve škole 213
organizovaná škola v přírodě pro žáky I.st.
lyžařský výcvik pro žáky 7.tříd
plavání pro žáky I.st.
exkurze, výlety, vycházky
zájezdy v rámci klubu mladých diváků do divadel v Praze
ve spolupráci s KD – návštěva kult.představení
v současné době zkoušíme nové formy spolupráce s podniky- sponzorování akcí

(Podklady poskytla paní řed.E.Tejová)
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Charakteristika počasí v    jednotlivých měsících roku 1992  

Leden První den roku 1992 bylo krásné počasí – jasno, klidno.
Bohužel velmi málo sněhu – spíše žádný. Trochu zimního počasí a sněhu až v druhé polovině měsíce.

Únor Celý měsíc převládalo sychravé počasí – déšť se sněhem, ke konci měsíce silné mrazy.
Také omrzlice se několikrát opakovala.

Březen Nepříznivé počasí bylo i celý měsíc březen. Bez deštivých dnů a slabého sněžení je jen těžko
si představit hezký den, který byl v březnu jen: 4,5 a 30.
29.3 se posunul čas o 1 hodinu dopředu.

Duben V druhé polovině dubna teploty v poledne dosahovaly kolem 20 stupňů.
Květen Celý měsíc polojasno, jasno. V týdnu 12. – 18.5. úmorná vedra až 28 stupňů.

V druhé polovině měsíce se projevilo počasí předchozích měsíců – na polích sucho!
Červen 2., 9., 18., 23. – bouřka déšť celý den.

V ostatních dnech jasno, klidno, vysoké teploty až 30 stupňů.
Červenec Velmi málo deště – jen slabé přeháňky. Teploty celý měsíc vysoké.
Srpen tropický srpen.

Doslovný opis z novin: Tropické teploty už meteorologové v ČR letos neočekávají. Podle měření
v pražském Klementinu ´, kde se teploty sledují od r.1775, posledními byly 33,3 st.v pátek a 34,3 st.v
sobotu, které obě přesáhly dosavadní teplotní rekordy z roku 1807 zhruba o dva stupně. Letošní léto
přineslo v Klementinu šest teplotních rekordů: ve dnech 8.a 9.srpna naměřili až 35,1 a 35,8 st. Vůbec
nejvyšší letošní teplota v ČR 37,7 st. byla 9.srpna naměřena v Bechyni.
Nejvyšší teplotu na Slovensku 38 st. naměřili, 9.8. v Topolčanech..

Září Velmi hezký, klidný měsíc po srpnových vedrech. Stále však přetrvává velké sucho.
Přeháňky dešťové velmi slabé.

Říjen Opět měsíc bez vody. Převládalo polojasné počasí spíše s větrem než-li deštěm.
Listopad Konečně trochu deště, který však už nemohl dohonit ztrátu vody na polích a zahradách během celého

suchého roku.
Prosinec Mrazíky až v druhé polovině měsíce a to až  -10 stupňů. Sněhu se však lužecké děti nedočkaly. 30.a

31.12 – mlha, námraza. Na Silvestra však přes den jasno a klidno, teplota ráno  -4 st, pol., odp.  -3 st.

Denní teploty v    roce 1992, v    pravém rohu polední teploty  
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Včelařství v    Lužci n.V. 1992   (p.starosta L.Chládek)

V Lužci a Chramostku včelaří celkem 6 občanů:
Ladislav Chládek 10 včelstev
Jaroslav Král 15 včelstev
Jiří Čížek 20 včelstev (má včelstva v Jeviněvsi)
Jaromír Váňa 3 včelstva
František Humhej Lužec – Chramostek 5 včelstev.

Letos byl příznivý rok pro včelaře. Dlouhé léto a teploty nad 25° C. Byla hojná snůška akátového medu, lípy medovaly
málo. Průměr medu na 1 včelstvo byl asi 40kg, což je mimořádně vysoký průměr. 
Včelaři  prodávají  med  v přímém  prodeji   občanům  za  45  -  55  Kč  za  1kg.  Lesní  med,  který  v Lužci  není,
t.zv.medovicový, se prodává za 60Kč a více. Ve světě se začíná obracet zájem z tmavých medů ke světlým. Světlé medy
jsou květové, květy mají krátkou vegetační dobu takže nejsou příliš vystaveny nepříznivým vlivům škodlivin a ovzduší.
V Lužci a okolí se stále vyskytuje nemoc včel varroáza. Na včelách parazitují malí broučci o velikosti 2 – 3mm. Sají
krev včel a ty hynou. Nemoc se léčí vždy na podzim fumigací t.j. vháněním aerosolového dýmu do úlu kompresorem
nebo zapálením fumigačního knotu zapíchnutého hřebíkem do posledního plástu při hodinovém ucpání česna.

Přístavba ZŠ v    Lužci n.V  .

Dne 10.srpna 1992 byla zahájena přístavba ZŠ. V přístavbě bude kuchyně, kotelna na plyn, jídelna, 2 kabinety, 2 třídy
a sociální zařízení, sklad pro odložené školní věci.
Náklady na stavbu podle souhrnného rozpočtu činí 17,2mil.Kč. Obecní rada vyhlásila soutěž o nejlepší návrh na stavbu
a vyzvala čtyři podnikatele k účasti v soutěži. Jako nejvhodnější návrh byl vybrán návrh firmy PUPINO ing.Ladislava
Břicháče z Prahy.
Návrh počítá se změnou technologie stavby. Místo prvků Variel bude stavba z klasického zdiva, což zlevní stavbu o 3
mil.Kč v cenách roku 1991.
Rada uložila ing.Břicháčkovi zpracovat rozpočet na ceny roku 1992. Ten bude stačit jako základ pro případný růst
inflace v dalších letech. 
Stavba by měla být ukončena v srpnu 1994, avšak vše záleží na státních dotacích pro každý rok.
Pro letošní rok OÚ žádal 4 miliony Kč a dostal pouze 1,3 mil.Kč. Doufejme, že pro rok 1993 dostaneme více.
Fotodokumentace č.326 – fotoalbum s legendou v sešitě.

Knihovna v    Lužci n.V.  

Závěrečný výkaz: knihovní fond, čtenáři, výpůjčky.

KNIHOVNÍ FOND VÝPŮJČKY

Knihovní jednotky celkem 4 601 Výpůjčky celkem 4 350
Naučná lit.pro dospělé 1 108 Naučná lit.pro dospělé 287
Krásná lit.pro dospělé 2 336 Krásná lit.pro dospělé 2 424
Naučná lit.pro děti 136 Naučná lit.pro děti 127
Krásná lit.pro děti 1 021 Krásná lit.pro děti 837
Počet exemplářů docházejících periodik 7 Výpůjčky periodik 675
Přírůstky knihovních jednotek 148

ČTENÁŘI

Registrovaní čtenáři 133
z toho čtenáři do 14 let 54
návštěvníci v knihovně celkem 1 364

V roce 1992 je opět knihovnicí paní Jitka Chládková, milý, obětavý člověk na svém místě. Podle jejího sdělení byla
zastavena fin.úhrada. OK okresním úřadem od 1.1.1993.
Paní knihovnice věří, že obecní úřad najde vždy alespoň malou částku na rozšiřování knihovny.
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Požáry v    obci  

Dne 27.června 1992 měli budíčka místní dobrovolní hasiči. Ve 4 hod. ráno jim bylo ohlášeno vznícení briket v č.p.113
v Lužci u pana Rajniše. Okamžitým nástupem hasičů V.Pavlíka, J.Benčíka, J.Legera, V.Berky, P.Veselého byl požár
pomocí auto - cisterny CAS 16ZIL zlikvidován. Zásahem byl zachráněn rod. domek.
V pondělí dne 24.8. ve 14.hod. ohlásil Mil.Rychtařík na OÚ požár  v domku č.p.....p.Homolky v Lužci n.V. Hořelo
v kuchyni a červený kohout zničil vše co tam bylo: kredenc, police, židle, stůl, televizor, automatickou pračku, v chodbě
chladničku s mrazákem. Rychlým zásahem hasičů byl zlikvidován požár, který vznikl následkem poruchy televizoru,
který nechal p.Homolka zapnutý a odešel na dvorek. Na pomoc přijeli  mělničtí hasiči,  kteří zajišťovali  po uhašení
požáru prohlídky objektu v maskách, které naši hasiči nemají, měření teploty za pomoci zařízení na měření teploty stěn
a předmětů, zjistili příčinu požáru.

Sport v    Lužci n.V.  

Od roku 1992 užíváme název – asociace rekreační tělesné výchovy a sportu.
Cílem činnosti  je  přispívat  k všestrannému harmonickému  rozvoji  osobnosti  cvičenců,  k upevňování  jejich  zdraví,
tělesné kondice, pracovní schopnosti, morálních vlastností a k vytváření trvalého pozitivního vztahu k tělesné výchově.
7.ledna 1990 obnovila  svoji činnost  československá obec sokolská. V naší obci se tomu tak dosud nestalo, i  když
sokolové tu měli v minulosti velmi bohatou činnost. Nadále tedy zůstává činnost „sportu pro všechny“ a navazuje na
tradice a ideje zakladatele těl.hnutí dr Miroslava Tyrše. Slovo „jdeme do sokola“ se však užívá stále.

Od září 1992 máme za sebou tuto činnost:
průměrná docházka mladších žákyň je 18 a cvičitelka je Magda Šrámková. 

Cvičení je každý čtvrtek od 15 – 16°° hod.

Starší žákyně a dorostenky mají 1 cvičební hodinu, průměrná docházka je 12 dívek. . cvičitelka MUDr.Mikušová –
čtvrtek 17 – 18°° hod.

Ženy navštěvují tělocvičnu ve větším počtu a to 2x týdně – pondělí a čtvrtek.
Pondělí 19 – 20°°. Čtvrtek 18 – 19°°hod. Toto cvičení vede MUDr.Mikušová.

V pondělí a čtvrtek vždy od 20 – 21°°hod.je další cvičení, které střídavě vedou I.Ševčíková a J.Tauchmanová.

Mladší a starší žáci do tělocvičny nedocházejí – nedaří se zajistit cvičitele. J.Tauchmanová se s chlapci zúčastňuje
soutěží, lyžařských zájezdů. Děti rádi cvičí a tak je líto, že se nenajde žádný  tatínek, který by se chlapcům věnoval.

Dorostenci a muži využívají tělocvičnu každé úterý od 18 - 19°° hod. a pátek od 18 -21°° hod. tělocvičnu využívají
k míčovým hrám a stolnímu tenisu. S žáky každé úterý trénuje stolní tenis p.Tej.

Předškoláci také nemají cvičitele – najde se tatínek nebo maminka?
Poslední  složkou je  oddíl  volejbalu.  Oddíl  se  schází  pravidelně vždy v úterý od 1930 hod.  Potřebujeme zkušeného
trenéra.

V    r.1992 jsme připravili pro děti:   

lyžařský zájezd na Sněžník, 
gymnastický víceboj, 
přebory zdatnosti v přírodě, 
atletický víceboj v Neratovicích, 
soutěž ve volejbalu dospělých v Neratovicích, 
soutěž zdatnosti v Častolově, 
atletika Vlašim, 
lyžařský výcvik Studenov v Harrachově.

Děti získaly několik diplomů a 2x za sezonu se dostaly do krajských kol.
Velký kus práce tady odvedly J.Tauchmanová a M.Korfantová cvičitelky.
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Fotbalový oddíl

Po ukončení  funkce trenéra Z.Šťastný,  který zanechal  kus  poctivé  práce,  nastoupil  na místo  trenéra Vl.Tauchman,
zástupce Št.Kúr
V průběhu jarního kola do oddílu přišel nový hráč Standa Dvořák, byl posilou pro mužstvo jak herní stránkou, tak jeho
zkušenou radou všem hráčům.
Do hra se začali zapojovat hráči z kádru dorostu a to Pavel Hrdlík, Martin Herout a René Krejza. Tito hráči podávali
dobrý výkon – závadou však bylo překrývání doby zápasů dorostu a A mužstva.
Restaurace „Jamajka“ byla dána do pronájmu firmě Eletis. Restaurace byla na jaře uzavřena a prováděla se oprava
vnitřní  části budovy a jejího zařízení.  Jamajka byla  znovu otevřena na první  mistrovské utkání.  Jarní  část  soutěže
skončila úspěchem a mužstvu se podařilo postoupit.
Po skončení fotbalové sezony byl v areálu hřiště postaven stan s tím, že Slavoj bude pořádat zábavy. Povolení bylo
uděleno na měsíc červenec s tím, že když si nikdo z občanů nebude stěžovat na hluk, dostane Slavoj povolení na další
měsíc.  Oddíl  počítal  s finančním  přínosem,  který  oddíl  nyní  ve  vyšší  soutěži  I.B  třídy  bude  potřebovat.
Bohužel se uskutečnily jen 3 zábavy (z toho 1 KaSS Lužec) a na stížnosti občanů na hluk se stan zboural a zábavy
skončily.
Na začátku přípravného období přišel nový trenér Josef Balogh a posila hráč Pepa Jakab z Viktorie Žižkov. Na závěr
přípravného období proběhlo první týden v srpnu soustředění mužstva, přímo ve sportovním areálu. Pro hráče byla
zajištěna celodenní strava. Na závěr přípravného období se konal memoriál J.Hřebíčka a J.Švába. Na tomto memoriálu
bylo obsazení: Vraňany, H.Beřkovice, Chodov (který se omluvil). Naše mužstvo skončilo jako druhé.
A mužstvo  získalo  na  letošní  sezonu sponzora  ve  firmě  Eletis,  která  nakoupila  sadu nových  dresů  a  teplákových
souprav.  Bude  hradit  dopravu  A mužstva  na  mistrovská  utkání.  Dopravu  zajišťuje  Jar.Rybář  se  svým  autobusem.
Věříme, že A mužstvo bude v I.B třídě podávat dobré výkony.
Obě pojednání o lužeckém sportu byla čerpána z místního časopisu Vltavan – autoři K.Řehánková a J,Vedlík,ml.

Vzpomínka na MUDr.Karla Kovaříčka (podle vyprávění M.Ptáčníkové)

MUDr.Karel  Kovaříček se  narodil v roce 1903 a zemřel po autohavárii  11.3.1971 (viz.č.330 výstřižky v legendě u
albumu).
Jeho žena Božena Kovaříčková, dcera statkáře, který měl ve vlastnictví přívoz v Hříměždicích na Příbramsku.
Do Lužce nad Vltavou se přistěhovali v roce 1938. Nejprve bydleli u p.Holoubka (nynější majitel p.Špitálník).
Potom bydleli v domě č.p.78 (zakoupením od Sokola, nynější majitel Jiří Kapr, Miloslav Rampas).
Syn Karel Kovaříček se narodil 2.11.1941. Byl také lékařem. Sloužil v nové nemocnici v Příbrami. Při jízdě sanitkou do
nové pobočky příbramské nemocnice v Sedlčanech měl havárii. Řidiči se nic nestalo a mladý lékař měl rozdrcenou
nohu – 13.11.1967 a 18.11.1967 na embolii plic v nemocnici zemřel.
Paní Kovaříčková zemřela 8.1.1964 – v červnu měl mít Kája promoci, koupil mamince k vánocům na šaty k promoci,
ale nedožila se jí.
Paní Marie Ptáčníková byla hospodyní v rodině Kovaříčkových od roku 1942 – 49 (paní Kovaříčková byla tetou paní
Ptáčníkové).
Pan doktor Kovaříček byl velký lidumil, léčil občany z Lužce a celého okolí, často bez honoráře. Podporoval finančně
jídlo pro vězně do koncentračních táborů (paní Píšové z Vraňan – nádraží). Když byl odstaven vlak s vězni na nádraží,
všude se zhaslo a snažilo se předat jídlo vězňům.
Ještě jedna obyčejná lidská vlastnost – jídlo – jedl rád a vše. Ale v bramboráku musela být na kostičky nakrájená jablka.
Paní Ptáčníková má uloženy všechny tři smuteční parte členů rodiny Kovaříčkových.

Sbírka na akci „MÍŠA“

Obecní rada provedla sbírku na akci „MÍŠA“. Je to dobročinná akce občanů na zakoupení gama – nože, jímž se dělají
operace mozku a léčí mozkové nádory bez otevření lebky. Tato sbírka byla v naší obci ukončena. Celkový výnos činil
608,20Kč, což je na naší obec velmi málo. Kéž by žádný z těch, kteří na sbírku nepřispěli gama – nůž nepotřebovali.
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Sbor pro občanské záležitosti v    Lužci.  

Životní jubilea, významné životní události v    roce 1992:  

Leden 70 let paní Mertová Alžběta   7.1.92
60 let p.Berák Jiří   4.1.92

Únor 75 let p.Fišer Josef 26.2.92
70 let p.Szekelová Helena 26.2.92
65 let p.Ptáčník Jaroslav 14.2.92
60 let p.Kadlecová Marie 25.2.92
Předávání občanských průkazů.

Březen 70 let p.Šulcová Blažena   5.3.92
65 let p.Rameš Miroslav   2.3.92
60 let p.Chládek Ladislav   8.3.92
25.výročí – stříbrná svatba manželů Jaroslava a Věry Levých – 25.3.92

Duben 90 let p.Vojtěchovská Antonie 24.4.92 – nejstarší žena v    obci  
80 let p.Svatůňková Blažena   9.4.92
75 let p.Seibtová Emilie 11.4.92
70 let p.Vopršálek Jiří   5.4.92
70 let p.Chvalovský Jan 16.4.92
60 let p.Peroutka Jiří 19.4.92
60 let p.Rybářová Jaroslava 28.4.92
50.výročí – zlatá svatba manželů Růženy a Miloslava Rychtaříkových – 4.4.92

Květen 70 let.p.Švejcarová Libuše 19.5.92
60 let p.Procházka Jaroslav 24.5.92

Červen 65 let p.Plicka Zdeněk 16.6.92
65.let p.Douděrová Jaroslava 29.6.92
60 let p.Vecková Jarmila   4.6.92

Červenec 80 let p.Herinková Anna 19.7.92
60 let p.Lingová Jarmila   2.7.92

Srpen 65 let p.Šmejkalová Libuše   2.8.92
60 let p.Novák Václav 24.8.92
80 let p.Špic Josef 12.8.92

Září 85 let p.Došková Božena 21.9.92
60 let p.Hermanová Věra   4.9.92
25 výročí – stříbrná svatba manželů Votavových – 15.9.92
25 výročí – stříbrná svatba manželů Miklušákových – 1.9.92

Říjen 80 let p.Ptáčníková Marie 12.10.92
80 let p.Kaprová Vlasta 20.10.92
Beseda nad kronikou obce v KD v Lužci n.V.

Listopad 91 let p.Tichý Jaroslav 11.11.92 - nejstarší muž v obci
60 let p.Raigl Miroslav 11.11.92
60 let p.Heroutová Marie 18.11.92

Prosinec Posezení pod jmelím – pro všechny lužecké důchodkyně a důchodce

Zájezd pro důchodce

27.6.1992 se uskutečnil zájezd pro důchodce do Dobříše a Hořovic. Zájezd se velmi vydařil.

Vítání občánků

20.2. 1992, 15°° na OÚ v    obřadní síni byli přivítáni  :
manželé Raichlovi se synem Martinem
manželé Procházkovi s dcerou Veronikou
manželé Szajkovi s dcerou Olgou

16.6..1992, 15°° na OÚ v    obřadní síni byli přivítáni  :
manželé Glázrovi s dcerou Jessikou
manželé Smolíkovi s dcerou Klárou
manželé Galanyiovi se synem Romanem
manželé Svobodovy se synem Martinem
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.....10.1992, 15°° na OÚ v    obřadní síni byli přivítáni:  

manželé Melicharovi se synem Alešem
manželé Viliamsovi s dcerou Janou
manželé Brožovi s dcerou Lucií
manželé Bodišovi s dcerou Romanou

Rekreace pro důchodce

SPOZ zajistil pro místní důchodce týdenní rekreační pobyt v rekreačním středisku v Doksech. 
Nástup 20.9. – 25.9.1992. Autobus hradil SPOZ. Účastníci platili 300,-Kčs + dotace SPOZ.

Zemřelí v    r.1992  
Procházka Ladislav 20.  1.1992 - rozloučení pan Zahajský, pan Farář Ballas
Mokrá Marie 14  .3.1992 -       -„-        p.Řehánková
Hošek Jiří 21  .2.1992 -        -„-               -„-
Ptáčník Miloš 27.  5.1992 -        -„-               -„-
Procházka Josef 12  .7.1992 -        -„-               -„-
Rampas Antonín 29  .7.1992 - rozloučení pan starosta Chládek, p.
Svatůňková Blažena 20  .8.1992 - rozloučení paní Řehánková
Vojtěchovská Antonie   8  .9.1992 - rozloučení p. Řehánková
Šálek Karel 26.10.1992 -        -„-               -„-

Matrika v    Lužci n.  V.

Mnoho občanů využívá možnosti občanům – ověřování podpisů u naší matriky. Vyskytují se případy, kdy pověřená
osoba  přijde s podpisem plné moci druhé osoby a žádá ověření. Takto nelze postupovat.
Správný postup však je, že se osoba, která dává druhé osobě plnou moc, podepíše před matrikářkou na obecním úřadu a
ještě také do knihy ověřování podpisů. Každý kdo tento úkon potřebuje, přinese si sebou občanský průkaz a 20Kčs.

Placení poplatků
Poplatky a daně (popelnice, poplatky ze psů, domovní daň a další) se platí v hotovosti každý čtvrtek na obecním úřadě
od 16 – 18.hodin. Poštovní poukázky obecní úřad nerozesílá.

Rozpočet na r.1992

Příjmy 1992 skutečné příjmy rozpočet
kanalizace       6 700,-
popelnice     33 000,-        32.tis.
životní prostředí   166 500,-
vstupné       2 800,-
hřbitovní poplatky       6 600,-        5.tis.
dom.daň     35 700,-      35.tis.
psi       9 400,        6.tis.
alkohol + kuř.     48 500,-      30.tis.
dislokační poplatky    681 200,-    600.tis.
zem.daň      14 200,-      20.tis.
dům služeb – nájem      33 200,-      30.tis.
OÚ nájem      28 100,-      30.tis.
sravné MŠ, ZŠ    163 000,-    270.tis.
přebytky DP      50 000,-
převody ze VSP      19 800,-
byty, nájem      25 100,-        3.tis.
daň z příjmů obyv.    287 000,-    188.tis.
správní poplatky fyz.osoby      38 500,-      30.tis.

právnické      39 600,-      40.tis.
převody    665 500,-    600.tis.
dotace 4 574 300,- 2 478.tis.
pokuty        1 400,-
příjmy z prodeje   122 500,-
ost.a nahodilé příjmy      36 500,-      12.tis.
úroky                                                                             10    500,-                                                              

7 099 600,- 4 409.tis
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Výdaje 1992

Školství    skutečné výdaje rozpočet
školka    194 000,-    208.tis.
škola    262 000,-    390.tis.
přístavba ZŠ 1 199 000,- 1 200.tis.
stravování                                                  250    000,-                                                 366.tis.  
zdravotnictví                                              173    000,-                                                 180.tis.  
KaSS    266 100,-    265.tis.
Místní lid.knihovna        1 800,-        2.tis.
SPOZ                                                             12    100,-                                                     8.tis.  
Soc.výdaje                                                   19    000,-                                                   14.tis.  
Veřejné osvětlení + hodiny    246 000,-    200.tis.
pohřebnictví      57 100,-    113.tis.
dům služeb                                                   97    200,-                                                 100.tis.  
vnitřní správa    432 000,-    280.tis.
požárníci      13 600,-      20.tis.
OÚ na koupi domu č.p.176 1 500.tis.

výstavba      15 000,-      17.tis.
opravy komunikací        6 000,-      20.tis.
kanalizace 1 073 200,-    820.tis.
                                                                                                                                1.mil.na koupi ČOV  
Výdaje celkem 4 235 000,- 6 690.tis.
Příjmy    -„- 7 009 609,- 4 409.tis.

Osvětlení v    Chramostku  
V září bylo dokončeno veřejné osvětlení v Chramostku nákladem 130 000Kč. Osvětlení včetně projektu dodala STS
Mělník. Po Chramostku je rozmístěno 8 světel.

Kanalizace
Dokončuje se druhá část kanalizace. Vede od hlavního mostu Přístavní ulicí a lomí se do ulice 9.května. Její délka je
340m.
Prvá část kanalizace Fibichova – Tovární je hotova. Je dlouhá 180m náklady na obě části kanalizace jsou 960 000Kč.
Finanční prostředky jsou z dislokačních poplatků za prodej alkoholu.

Oprava kostela – kontrolní den
22.10.1992 se uskutečnil první kontrolní den na opravu kostela. Opravu provádí Geoindustria a:s.Praha. Na tento rok je
státní dotace na opravu ve výši 400 000Kč. Projektant statik zjistil, při zpracovávání projektu na opravu, že se podélné
stěny kostela n´mírně rozestupují. Tím je ohrožena klenba, tvořící strop a vzácné stropní malby. Nad klenbou na půdě
bude zhotovena ocelová konstrukce a celý strop bude na ní zavěšen. Tato úprava bude stát asi o jeden a půl milionu
více. Pracovník krajské památkové péče, který se zúčastnil kontrolního dne, se zavěšením stropní klenby souhlasí.

Obecní studny
Obec má 3 studny: u ČSD, zdravotního střediska a na Cikánce. Ani jedna studna není vhodná pro kojence. Vodu lze
používat zásadně po převaření.

„Nesem Vám noviny“
To byl název pořadu dětí ze ZŠ v Lužci n.Vlt. k vánocům a na závěr roku 1992 věnovaný všem občanům. Děti opravdu
přinesly noviny – krásný, kouzelný, nezapomenutelný pořad. Při tom pořadu kulturní dům praskal ve švech.
Je dobře, že rodiče mají zájem o své děti, je dobře, že se ve škole sešla parta dobrých kantorů, kteří dovedou  s dětmi
pracovat všichni se budou určitě těšit na „noviny“ v příštím roce. K tomu potřebují všichni občané v Lužci n.V. hlavně
hodně zdraví, dobrých vztahů a tolerance, lásky k obci v níž žijí.

Kronika byla prohlédnuta dne  17.6.1993 v obecní radě. 
K roku 1992 nebyly shledány nedostatky. 
S vedením kroniky obecní rada souhlasí. 
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ROK 1993

Zákon o obcích vydání místních vyhlášek

Zákon o obcích umožňuje obecnímu zastupitelstvu vydávat místní, obecně závazné vyhlášky. Zastupitelstvo vydalo
zatím 6 vyhlášek:
o místních poplatcích
o provozu skládky tuhých domovních odpadků
o nakládání s domovním odpadem
o řádu pro pohřebiště
o zákazu volného pobíhání psů a domácího zvířectva na veřejných prostranstvích obce
o využívání místního rozhlasu občany a organizacemi

Všechny vyhlášky byly otištěny v časopisu Vltavan.
Všechny byly také vyvěšeny na vývěsné tabuli OÚ.

Zřízení České spořitelny

Od 1.února 1993 byla v DS zřízena pobočka České spořitelny a.s.  s celotýdenním provozem. Pobočka je umístěna
v 1.posch. DS v kanceláři, kde bylo dříve jednatelství ČS. Občané si mohou u zdejší pobočky otevřít účet, požádat o
půjčku, ukládat peníze atd.
Úřední hodiny: denně ve čtvrtek, úterý do 18°° hod.
Pracovnice: Jana Velická, Iva Nosková.

Policejní stanice

Stanice  byla  zřízena  v 1991.  Okresní  policie  slíbila  ustavení  okrsku s 5  –  7  pracovníky v DS.  Letos  v lednu byla
zrušena. Stanice byla zřízena v Nové Vsi: blízko Nové Vsi povede dálnice, v Uhách budou sklady ropy z Ingoldstadtu
(policie z Nové Vsi je bude střežit).
Z Nové Vsi dojíždí jeden policista každé úterý do Lužce n.Vlt., kde má od 13 – 15 hod. na OÚ úřední hodiny. Mimo
úterý mohou občené učinit podání na policii v Nové Vsi na telefon 0205-91836, nebo v Kralupech na čísle 0205-22605.

Oprava kostela

Kostel je státní památkou, dotace státních peněz do rozpočtu obce jsou přísně účelové. Loni byla dotace na opravu
našeho kostela 400 tis.Kč, letos 500 tis.Kč. celková oprava je rozpočtována na 5 milionů Kč v cenách roku 1992.

Zpráva o údržbě obecního zařízení

14.6.1993 přijala obecní rada dva pracovníky na úpravu a údržbu obecního zařízení. Pavel Novák je přijat na celý rok,
František Herman na sezonu, letos do 30.září.
Obci vznikne úspora peněz v rozpočtu , neboť práce dodavatelské, třeba od veřejně technických služeb, jsou velmi
nákladné.  Oba  zaměstnanci  budou  pečovat  především:  o  zeleň,  komunikace,  zařízení  obce,  skládka,  o dešťovou
kanalizaci, nátěry sloupů veř.osvětlení, o chodníky, budou likvidovat živelné porosty atd.

Laterární kanál Vraňany –Hořín  a loď Saxonia-(foto L.Tomek)
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Hospodaření za rok 1993

Výdaje – vysvětlení (vypsány jsou jen největší položky)

1) Vodní hospodářství    77 624,- -zaplacena faktura za rk 1992 – kanalizace
2) Odpad hospodářství    46 260,- - UTS – odvoz popelnic
3) Komunikace                318 414,- -290.tis.fa Červenka – ulice Sportovní

-  18.tis.fa Novák – úprava cest
4) Školství  ZŠ údržba                 215 833,- -    6.tis.omítky

-   11.tis.žlaby
-   12.tis.oprava střechy
-   13.tis.družina – odvoz písku, oprava vodárny.
-    15.tis.truhlářské práce, opravy,
-    28.tis.žlaby
-      7.tis.malování
-    24.tis.kryty na topení
-      7.tis.mříže
-    14.tis.obklady truhl.páce
-       6.tis.oprava podlahy

ZŠ ostatní        6 200,- - knihy, tiskopisy, ostatní pomůcky
   ZŠ el.proud   +10 432,- - jako příjem, v roce 1992 větší záloha dorovnání za období 1992 –

93
5) Správa údržba      49 488,- -      22.tis.omítky sklep

-        7.tis.mříže
investice 2 500 000,- - koupě domu č.p.176 + ČOV
služby      33 264,- -      23.tis.Lánský nájemné + vyrovnání

6). Byt. hospodářství    150 000,- - koupě 3 bytů č.p.258 (Varielské bytovky)
7) Veřejné osvětlení    +27 251,- - menší spotřeba než záloha za r.92 – 93 vyrovnání  (proto jako

příjem)
8) Hřbitov    396 674,- - urnová zeď
9) Dům služeb údržba    106 402,- -      32.tis. výtah, Brandýs

-      42.tis. stavební práce – výtah
-        2.tis.opravy po vloupání
-       23.tis.mříže
-       11.tis.elektroinstalace
-         2 700 oprava střechy
-       58 590 odvoz fekálií
-         7 200 elektroinstalace
-       13.tis.zkouška výtahu
-       40.tis.fekální vůz

10) Přívoz                                           -      80 329 opravy domu, elektrika, podlahy, malování      i složení pontonu
-     26 490 kuchyňské linka, kamna - sporák

11) Údržba zeleně       62 899 úprava cest, úklid obce, parky, odvoz odpadků
-     20.tis.mzdy
-     4.tis.prořezání stromků

12) Komunikace,zimní obsluha -     25 656 úprava cest a vozovek v zimním období
12) Projekty      65 503,- -     27.tis.kanalizace

-     6.tis.Základní škola
-     3.tis.posudky,geom.plán Lužce n.V

-          2,6.tis..CÚ Chramostek
13) Hasiči      47 020,-vyrovnání zálohy a skuteč.odběru elektrického proudu +  plynu    

     za období 3.92 – 3.93
              -          4,8.tis.akumulační kamna

14) Sociální dávky       20 000,-
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Zpráva kontrolní komise OÚ prodej, převod nemovitostí

Kontrola byla provedena dle knihy Evidence usnesení rady a pléna OÚ. Všechna usnesení s dobou plnění do 30.5.93
tj.do doby před posledním konáním schůze zastupitelstva 1993  byla naplněna (předs.kontrol.komise: Jan Kolář).
Kontrola správnosti (dle platných zákonů) prodeje nemovitostí od 1.1.1993:
Převod resp.prodej nemovitostí obce na fyzické osoby se řídí zákonem 410/93 Sb.v obcích, dále zákonem 172/91 Sb.o
původu majetku ze státu na obec  a zákonem 126/93 Sb.což je katastrální zákon.
Převod resp.prodej nemovitostí na fyzické osoby byl vždy schválen obecním zastupitelstvem.

22.10.1992 - prodej č.p.170 pí Šulcové
22.10.1992 -  prodej části pozemku č.ev.280/1 v k.ú.Chramostek Frant.Zítovi
  2 .3.1993 -   převod a prodej části 417/2 za kanálem manželům Novotným
                    - prodej domku č.p.83 p.Uhrovi z Prahy
24. 6.1993  -  převod pozemku č.ev.103 o výměře 173m2 Jaroslavu Zajíčkovi- ve Slepé uličce za cenu 20Kč/m2.

Před schválením prodeje nemovitostí byl prodej oznámen dle zákona 172/91 Sb.na veřejné vývěsní tabuli v budově
obecního úřadu po dobu 30ti dnů.
Po schválení zastupitelstvem se každá nemovitost předkládá notářství k sepsání převodní smlouvy.
K tomu obec předkládá veškeré doklady:
doklad o nabytí majetku
výpis z evidence nemovitostí
úřední ocenění
kopii vývěsní listiny a kopii usnesení obecního zastupitelstva
Komise doporučuje prac.OÚ, aby urychleně provedly změny v listu vlastnictví na katastrálním úřadu a to převod všech
pozemků, budov a zařízení z MNV Lužec n.V. na obec Lužec n.V.
Bez přepisu majitele na listu vlastníků nezaregistruje Katastrální úřad změnu majitele nemovitostí po prodeji z obce na
fyzickou osobu.

95 let – Strojírny Horák

V tomto roce je tomu 95 let ,  kdy pan Václav Horák založil v Lužci n.V. strojírenskou dílnu na výrobu napajedel,
čerpadel a vodáren.
Václav Horák pocházel od Hradce Králové a do Lužce se dostal s pojízdným kinem, které mu zde při provozování
shořelo. Potom nastoupil jako strojník ve zdejším mlýně. Brzy začal v Lužci provozovat samostatnou strojírenskou
činnost v dílně, kde je nyní truhlárna pana F. Holoubka. 
Později koupil pozemek na pokraji Lužce a začal stavět továrnu. V 1927 se začal zabývat chladícími zařízeními na
výrobu ledu (on je nazýval ledotvory). Aby dosáhl potřebné úrovně v tomto oboru, poslal své syny do USA, kde byl
obor chlazení nejvíce rozšířen.
Po předání strojírny svým synům změnila firma v 1932 svůj název na Bratři Horákové. Heslo „Horák chladí prima“ byl
pojem známý v celé ČSR.
Po znárodnění se v Lužci n.V. vystřídala řada organizací: Frigera, Kovoslužba, Strojírny potrav. průmyslu, Strojobal.
Dne 1.září1992 se závod v Lužci n.V. osamostatnil a působí jako privátní firma pod původním názvem Bratři Horákové.
V současné době disponuje firma střediskem obrábění, zámečnickými provozy, lakovnou a truhlárnou. V truhlárně je
výkonná linka na výrobu izolačních panelů z Itálie. Mimo to část produkce zajišťuje pěnící linka ze SRN. Firma má
v současné době 160 zaměstnanců. Proběhla řada reorganizačních změn včetně personálních. Byl vytvořen obchodní
úsek s obchodně  technickým oddělením v Praze.  Byl  posílen technický úsek.  S uvedenými  kapacitami  jsme začali
intenzivně pracovat na rozšíření dosavadního výr.programu.
Nosnou část naší současné výroby tvoří komplexní dodávky chladírenských a mrazírenských prostorů od nejmenších
4,4m3 standartních boxů až po sklady řádově 1000m3. Tyto skladovací prostory jsou vybavovány na přání zákazníka
regálovými  staveb.systémy z eloxovaného  hliníku nebo  z korozivzdorné  oceli,  nebo  soupravou závěsných háků na
maso.
Dále se vyrábí 10 typů chladírenských a mrazírenský dveří různých velikostí , větrací dvířka, vzduchové clony, zařízení
na  zmrazování  potravin,  nářezový  stroj.  Výše  uvedený  program  doplňuje  kompletní  výrobní  program  chladících
jednotek italské firmy Zamotti.
Působíme jako výhradní distributor této firmy na území ČR a SR. Mimo to už vznikly prototypy chladících jednotek
vlastní konstrukce. V letošním roce, přes to, že naše finanční situace není růžová, sponzorujeme hasičský sbor, pomohli
jsme při opravě přívozu, mateřské škole dodali nerezové nádobí.
Náš cíl je zřejmý a je nyní na všech zaměstnancích firmy, jak k němu dovést továrnu se všemi závazky.
(Čerpáno z článku pro Vltavan od p.K.Horáka).
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Zlatá svatba

Dne 10.4.1993 manželé Miroslav a Ludmila Závorkovi oslavili společně s představiteli obce v obřadní síni Obecního
úřadu v Lužci nad Vltavou 50 let společného života.
Zápis potvrzují svými podpisy.

Miroslav  Závorka: 31.1.1920  v Citově.  Pocházel  ze  4  dětí,  maminka  byla  v domácnosti  a  tatínek  byl  vinařem
na Vehlovicích u Lobkowitze. Vyučil se u firmy Bří.Horákové. Z Vehlovic do učení jezdil denně na kole. V zimě, když
byl zamrzlý kanál tak po něm.

Ludmila Závorková, rozená Škutínová, narozena 31.1.1925 v Liběchově.
zaměstnání: sloužila v Praze, potom pracovala v Libertě Mělník. Její tatínek byl železničář, maminka v domácnosti-
starala se o 6 dětí a měli malé hospodářství.
Svatba: na Pšovce v kostele 10.4.1943
Děti: jedna holka Helenka.
V roce 1944 se přestěhovali do Lužce tam, kde nyní bydlí Vlasta a Jaroslav Levých. Zde se jim doma narodila dcera
Helenka.
V roce 1948 se přestěhovali do cukrovaru (později EO). Po vyučení a přestěhování do Lužce jezdil pan Závorka na
montáže od fi Horákové . Projezdil celé Československo, jezdil i do zahraničí.
 V roce 1972 odešel pracovat do Prefy Lužec a tam byl až do důchodu. Přesluhoval 7 let.
Paní Zázvorková pracovala u pana Krále z Chramostku jako sezónní výpomoc na poli. 
Po vzniku Elektroodbytu pracovala tam. Ráda pletla, pracovala na zahradě a byla členkou svazu žen.
V roce 1957 začali stavět dům (pozemek zakoupen od p.Kubeše), v roce 1961 se nastěhovali. V rodinném domě bydlí
s rodinou dcery Helenky šťastně a spokojeně a ještě dlouho jistě budou žít.

Charakteristika počasí v    jednotlivých měsících roku 1993  

Leden První  dny v roce 1993 byly sice mrazivé,  ale bez sněhu a ledu,  konec měsíce teploty nad nulou,
v poledne až +10°..
Pro děti smutná zima – deštivo, blátivo, polojasno.

Únor Konečně  trochu  mrazu  –  ráno  až   -11.  Zamrzla  tůň,  napadlo tolik  očekávaného  sněhu,  více  dnů
slunečných.

Březen   Celý březen teploty nad nulou, bez sněhu, většinou polojasno, odpoledne nepříjemné větry.
Duben Krásný aprílový měsíc. Střídavé počasí po celý měsíc, během dne střídání větrů, dešťů.

Koncem měsíce vysoké denní teploty – až 30°.
Květen Kouzelný máj – slunečný máj. Teplo, slabé přeháňky ideální čas  procházek a dětských her.

Polední teploty až 30° C.
Červen Červen byl sice velice teplý a přinesl také větrné a chladné dny s deštěm – zvláště v polovině měsíce.
Červenec Ideální prázdninové počasí. Teploty – vysoké až kolem 25 – 30°. 

Déšť pouze 4 dny.
Srpen Bez deště, teploty stále letní vysoko přes 20°.

10.8. – bouřka, kroupy, druhý den silné ochlazení, ale pouze jeden den.
Září Školáci až do 10.9.chodí v dešti do školy. 

Tepla se dočkali až v druhé polovině měsíce kolem poledních hodin.
Říjen Celkově byl říjen po ránu velmi chladný. Časté deště a vítr. 

Zvláště koncem měsíce i mrazík.
Ranní mlhy v Lužci jsou stále nepřítelem malých dětí a starších lidí a těch v říjnu bylo hodně.

Listopad Přeháňky, zataženo, vítr – denní počasí v listopadu. Ve druhé polovině měsíce mráz až  -9°, dokonce
sníh si klidně poletuje – zima, zima tu je.

Prosinec Poklidnější měsíc, teploty vyrovnané: ráno kolem o
odpoledne 5 – 6°

Sněhu se ale děti nedočkaly ani o vánočních dnech.
Na Štědrý den teploty okolo +5°.
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Denní ranní  teploty v    roce 1993, v    pravém rohu polední teploty  .
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Základní škola v    Lužci n.V.  

Ředitelkou školy je Eva Tejová, zástupkyní Věra Pillerová.
Vedle základní vých.vzděl. práce na škole organizuje celý pedagogický kolektiv řadu dalších akcí.
Každoročně jezdily děti na školu v přírodě. I v tomto školním roce byli žáci 2, 3 a 4.třídy na škole v přírodě v Chlumu u
Třeboně.

Situace v organizaci škol v přírodě se však podstatně změnila. Školské úřady, které ŠVP financovaly, nedostaly od MŠ
MTV dotace a tak, pokud bychom chtěli ŠVP organizovat, museli by si rodiče hradit veškeré náklady sami. Některé
školy mají výhody v tom, že získaly sponzory, které pobyt dětí v ŠVP hradí.

Plavecký výcvikový kurz pro žáky 1 a 2 třídy v 2 pololetí. Dopravu nám velmi výhodně zajistil p.Josef Šianský.

Děti 7.třídy byly na lyžařském výcvikovém kurzu v Harrachově.

Instruktory byli p.uč.Lhotský a p. uč. Ivana Vaňková neboť mají instruktorské osvědčení.

Pí. Uč. Dana Králová zajistila v rámci Klubu mladých diváků pro děti návštěvu pěti pražských divadel: 
Stavovské divadlo, Národní divadlo, divadlo Rokoko a divadlo Pod Palmovkou. Akce probíhaly o sobotách.
Pěvecký kroužek pracuje pod vedením p.uč.O.Černého, který také vyučuje hře na kytaru. 

Hru na klavír zajišťuje pan uč.PeaDr.J.Lhotský. 

Chlapce na košíkové vede p.uč. Ing. Kyjovský.

Na počítačích pracují žáci pod vedením p. uč. Černého.

P.uč. Markéta Tauchmanová, třídní uč.v 1.třídě vede na škole logopedický výcvik a ambulantní dyslektický nácvik žáků
s poruchou učení.

Využívá se též nabídek p. Ježkové na kulturní představení pro žáky.

Ve  druhém  pololetí  došlo  ke  změně  v práci  školní  družiny.  Protože  výrazně  poklesl  počet  žáků  byla  spojena
dvě oddělení v jedno. Vedoucí ŠD je p. vych. Jana Ramešová.

1.června jsme připravili pro děti  sportovní odpoledne a tak oslavili jejich svátek. 

Dětský den spolupracovali:   p.J.Herman, ing.L.Chládek, ing.P.Šára, p.M.Tauchmanová, Variel a Prefa Lužec. Hřiště
zapůjčil fotbalový klub Eletis.

Závěrem mohu konstatovat velmi dobrou spolupráci školy, obecním úřadem, zastupitelstvem a starostou.
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Činnost SPOZ v    Lužci n.Vlt.v I.pololetí 1993  

Leden: 1) Plán práce na 1.pololetí 1993
2) 65 let p.Olga Králová 12.1
3) 60 let p.Vladimír Vošahlík 19.1
4) 65 let Waltraud Želníková 28.1
5) Stříbrná svatba manželů M.a V.Stehlíkových 27.1
6) 70 let p.Růženy Heinové

Únor: 1) Vítání občánků
2) 80 let p.Albína Udatná 26.2

Březen: 1) Předávání občanských průkazů
2) 60 let p.Jindřich Šťastný   2.3
3) 60 let p.Miloslav Křížek 12.3
4) 60 let p.Jaroslava Langerová   4.3
5) 60 let p.Jiří Busínský 17.3
6) 65 let p.Jitka Kalliková 20.3
7) 80 let p.Miroslava Andělová 12.3
8) 70 let p.Anna Veselá 21.3

Duben: 1) 60 let p.Jiří Pešaut   4.4
2) Úklid památníku padlých
3) 70 let p.Antonín Boudník   3.4
4) 70 let p.Marie Nováková 11.4. (č.p.119)
5) 70 let p.Stanislav Krejcárek 30.4

Květen: 1) 60 let p.Vladimír Tauchman 19.5
2) 60 let p.Zdena Lojková 30.5
3) 60 let p.František Holoubek   3.5
4) Vítání občánků

Červen 1) Zájezd pro důchodce
2) Dětský den
3) 65 let p.Miloš Rajniš   9.6
4) 65  let p.Emilie Procházková 11.6
5) 65 let p.Vlasta Květoňová 20.6
6) 70 let p.Josef Mojžíš   3.6 (Chramostek)
7) 70 let p.Božena Pourová   5.6

Činnost SPOZ v    Lužci n.Vlt. ve II.pololetí 1993:  

Červenec: 1) 60 let p.Věra Kulhánková   1.7
2) 60 let p.Marta Kulhánková   4.7
3) 60 let p.Marie Knotková   5.7
4) 65 let p.František Janda 20.7
5) 60 let p.Dana Landová 21.7
6) 70 let p.Jarmila Řehánková 30.7
7) 85 let p.Jaroslav Udatný 25.7

Srpen: 1) 65 let p.Marie Vocloňová 10.8
2) 65 let p.Karel Ling 11.8
3) 60 let p.Jiří Holoubek 12.8 (Chramostek)
4) 70 let p.Jaroslava Douděrová 15.8

Září: 1) 65 let p.Vlastimil Vocloň   6.9(Chramostek)
2) 60 let p.Miloslava Vedlíková    9.9
3) 65 let p.Jaroslava Merhautová 13.9
4) 70 let p.Miloslava Procházková 18.9
5) 60 let p.Jiří Heřman 19.9
6) 65 let p.Jaromír Váňa 24.9
7) Zahájení školního roku
8) Pořad pro důchodce
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Říjen: 1) 60 let p.Pavel Groman   1.10
2) 60 let p.Vladimír Kadlec   9.10
3) 65 let p.Antonín Rameš 17.10
4) 65 let p.Helena Šárová 22.10
5) Stříbrná svatba manželů Cicákových 25.10
6) Vítání občánků

Listopad: 1) 60 let p.Anna Nováková   2.11
2) 60 let p.Marie Durančíková   2.11
3) 80 let p.Marie Nováková 19.11 (č.p.94)
4) 70 let p.Vlasta Levá 17.11
5)  80 let p.Miloslava Panochová  30.11

Prosinec: 1) 70 let p.Václav Prachař   4.12
2) 65 let p.Růžena Janovská 24.12
3) Vítání občánků
4) Posezení pod jmelím

Nejstarší občané v    Lužci n.Vlt.v roce 1993  

Chládková Marie 11.5.1905 žije u syna L.Chládka v rodinném domku, částečně invalidní
Poštolková Jiřina 4.5.1906 žije u dcery p.Novákové v rod.domku
Došková Božena 21.9.1907 žije u synovce
Udatný Jaroslav 25.7.1908 žije s manželkou Albínou – oba ještě čilí starouškové
Chlebcová Marie 25.3.1908 na Mělníku
Holoubková Marie 12.9.1908 žije u dcery p.Kerplové v rod.domku, velmi čilá babča
Rameš Josef 18.7.1909 žije v rod.domku syna Vratislava
Heřman František 8.6.1909 žije u syna Jiřího v rod.domku – čilý, miluje fotbal
Rybářová Anna 15.9.1910 žije sama v domku, ale denně se stýká s pravnučkami a vnukem
Eger Josef 17.7.1910 žije s manželkou v nádražním bytě – čilý pán jezdí na kole
Kratochvílová Anna 5.6.1910 žije v rod.domku u syna
Horáková Růžena 12.8.1910 žije sama v bytě, čilá paní
Šafka Josef 7.8.1910 žije sám v rodinném domku u řeky (starý přívoz)
Kleinerová Anna 4.10.1910 žije u vnučky p.Čížkové – čilá babča

Z přehledu nejstarších občanů v Lužci nad Vltavou vyčteme jeden radostný fakt: všichni žijí u svých nejbližších  a to je
v dnešní  uspěchané a citově studené době velmi vzácné.  Většina je ještě  čilá,  schopná dojít  na procházku, drobné
nákupy, udržovat styk s nejbližším okolím.

Např.:  Pan Heřman nevynechá ani jeden fotbal,
paní Holoubková je denně na dlouhé procházce,
pan Udatný zajde „zkontrolovat syna a snachu“
pan Eger provede „zabijačku“ (u syna)
paní Horáková se jistě zajímá, jak si vede syn při řízení fi.Bratří Horáků
paní Chládková si ráda popovídá se synem a snachou, kteří o ni pečují stejně trpělivě jako o p.Kaprovou

Přehled zemřelých občanů v roce 1993

jméno den úmrtí poznámky
Alena Trachtová 2.1.1993 zemřela velmi mladá, 2 malé děti
Jaroslav Studený 26.1.1993 náhlé úmrtí
Ladislav Veselý 23.2.1993 náhlé úmrtí
Marie Nováková 15.3.1993 dlouhodobě nemocná
Josef Homolka 26.3.1993 náhlé úmrtí
Jaroslava Balková 6.5.1993 zavražděna manželem, matka 8 dětí
Josef Špic 4.9.1993 na přání pohřben bez veř.obřadu
Anna Herinková 13.9.1993 dlouhodobě nemocná
Jaroslav Tichý 9.10.1993 do doby úmrtí, nejstarší občan v Lužci
Marie Kliková 8.10.1993 na vl.přání pohřbena bez veř.obřadu
Jaroslav Hausman 11.10.1993 tragická smrt studenta ČVUT Praha
Václav Květoň 30.12.1993 zemřel náhle
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Kromě p.Špice a p.Klikové se ze všemi zesnulými rozloučila jménem všech občanů Lužce n.V. paní Karla Řehánková.

Počet obyvatel k    31.12.1993  

Celkem zemřelých + odstěhovaných: 38 občanů
Celkem narozených                                              21 občan  
Počet občanů k 31.12.1993          1 326 občany

Počet důchodců k    31.12.1993  

K 31.12.1993 je v Lužci nad Vltavou z celkového počtu 1362 občanů je 294 důchodců
z toho: 168 žen

126 mužů
To znamená, že každý 4,5 občan je důchodce.
Průměrná výše důchodu je k 31.12.1993 přibližně 2 800 (včetně valorizace 220Kč)
Většina starších občanů plně využívá akce, které pro ně pořádá SPOZ např:

zájezdy na výstavy, hrady a zámky
posezení pod jmelím
besedy nad kronikou
rekreace

Milou samozřejmostí jsou pravidelná blahopřání k životním jubileím.

Jména narozených občanů v    r.1993 v    Lužci n.Vltavou  

19.1.1993 – Ondřej Mikeš   26.6.1993 – Filip Strnad
21.1.1993 – Jana Krauzová   14.6.1993 – Kateřina Mokrá
28.1.1993 – Iveta Kulhanová   23.8.1993 – Lukáš Novotný
  8.2.1993 – Radek Hrabánek   27.9.1993 – Filip Jirkovský
  7.2.1993 – Stanislav Pintrava   29.9.1993 – Andrea Holáňová
  5.4.1993 – Monika Fialová   2.10.1993 – Tereza Vaňková
13.4.1993 – Radek Miklušák 12.10.1993 – David Zavázal
14.4.1993 – Marek Pechar 29.10.1993 – Jana Havířová
17.5.1993 – Tereza Dermeková 27.10.1993 – Jan Ptáček
31.5.1993 – Tomáš Bureš 20.12.1993 – Zdeněk Rendla
  8.7.1993 – Josef Jaromiš

Pro narození  dětí  bylo  uspořádáno  celkem 4x „vítání  občánků“ na  obecním úřadě.  Po slavnostním obřadu je  dítě
zapsáno do Pamětní knihy a rodiče svým podpisem stvrzují řádnou výchovu svého dítěte.
Také tuto malou slavnost pro rodiče nového občánka Lužce připravuje se vší pečlivostí, už po mnoho let SPOZ v Lužci
nad Vltavou.

Transformace místních  závodů

Strojobal  Bří Horákové s.r.o, ředitel Klement Horák (podrobný článek str.303)
Střed.dřev.závody – Delta s.r.o, ředitel Vladimír Klouček,

místní vedení p.Eva Švábová
56 zaměstnanců k 31.12.1993
Výroba: obaly na zboží

Prefa, t.č. v likvidaci – půjde do aukce.
Průmstav (Variel) v likvidaci – půjde do aukce.
Tesla – zatím neznámo co bude dál.
Elektroodbyt – vyprodávají se zásoby, objekt půjde do aukce.
Zemědělství – statek Dr.Jan Hrach – prodal jej Zdeňkovi a Bohumilu Fialovým v roce 1992.

Tímto malým přehledem je současně dokladován úbytek pracovních míst v Lužci  více než o 150 míst, soukromý sektor
nemůže zatím možnost prac.míst nahradit a tak lužáci vyjíždějí za prací do okolních měst. Celkem od roku 1990 ubylo
455 míst v místních závodech, kde byli pochop.zaměstnáni i občané z okolí.
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Rozdělení TV v    Lužci n.V.  

V letošním roce došlo k rozdělení tělovýchovy na TJ Slavoj a fotbalový klub AFK Eletis Lužec n.V.
Název Eletis  je podle sponzora klubu,  společnosti  s ručením omezeným, který se zabývá elektrickými  instalacemi,
rozvodnými sítěmi elektro, atd.
TJ Slavoj se zabývá výhradně rekreační tělovýchovou, zatím co AFK Eletis Lužec n.V .hraje krajskou soutěž v kopané.

Činnost fotb.odd.Eletis Lužec n.Vlt.

Po úspěšně dokončené podzimní sezoně se celé mužstvo usilovně připravuje a jarní část soutěže bude velmi náročná.
Na fyzické i technické připravenosti pracuje usilovně trenér A mužstva Josef Balogh, který této přípravě věnuje velikou
pozornost.
Rozehrání jarní soutěže bude také náročné po stránce finanční. O toto a vůbec o vše co se kolem fotbalu týká, se stará
svým sponzorstvím dobře prosperující  firma Eletis,  která  zajišťuje  kopanou od žáků až po A mužstvo  po finanční
stránce.
V měsíci lednu proběhlo soustředění A mužstva. Trenér Balogh připravil náročný program. Celé soustředění proběhlo
ve sponzorství  fi.Eletis  a  pana Marka. Výsledek byl  vidět po návratu,  kdy byl  sehrán přátelský zápas s mužstvem
Hořína. Byl sehrán kvalitní zápas ve kterém Eletis zvítězil.

Druhý ročník zimního turnaje Vltavan:

Účast velmi kvalitních mužstev: celkem 8.
TVD Pšovka, TJ Rakovník, TJ Roztoky, Inter Letiště, TJ Hor.Beřkovice, Kladno, PTZ Nelahozeves, Eletis.
Turnaj se hraje systémem každý s každým. Turnaj je důležitou přípravou na jarní mistrovská utkání.
Z turnaje Vltavan odehrálo mužstvo Eletisu zápas PTZ Nelahozeves a Interem Letiště. Posledně jmenovaný zápas byl
velmi kvalitní a Eletis vyhrál zaslouženě 8:2.

Změny ve sport.areálu:

Byl přijat správce sport.areálu J.Ježek st., který se hned pustil s vervou do práce.
Úprava kabin domácích i hostí proběhla velice rychle.
Připravuje se rekonstrukce restaurace „Jamajka“, byly provedeny změny v obsazení personálu.

Jarní část fotbalové soutěže

začínala 27.3. doma s Kropáčovou Vruticí. V tomto zápase Eletis zvítězil 3:1. Branky vstřelil Jakab 2, Hrdlík 1.
Další  zápas  následoval  v Holubicích.  Hrálo  se  špatně.  Ani  příchod  nových  hráčů,  se  kterými  se  počítalo
jako s posilami , zklamali. Ze Štětí přišel na hostování Radek Tichý a jako další hráč byl ruského původu. Oba tito hráči
zklamali a plnili úlohu spíše náhradníků.
Holubice – Eletis prohra 2:1. Za FK Eletis skóroval Jakab. Snad nejhorší byl sehrán zápas v Dřevčicích, kde Eletis
prohrál a ještě navíc si Štefan Kúr odnesl zlomeninu žeber, která ho vyřadila z dalších zápasů. Dále začal s léčbou zad
také Ježek.
Léčení těchto dvou hráčů byla velká ztráta pro výkon mužstva.  Na utkání  se jezdilo v 11 hráčích bez náhradníků.
Střídaly se prohry, remízy a skromná vítězství (Tichý a Rus přestali docházet).
Do konce sezony nás čekají ještě dva zápasy: doma Zvoleněves a venku St.Boleslav. celé mužstvo se bude snažit dohrát
soutěž co nejlépe a obě utkání  dovést  do vítězného konce.  Po skončení  sezony odchází trenér Balog z Lužce n.V.
trénovat do Prahy.
V Lužci bude sehrán memoriál J.Hřebíčka a J.Švába 7.a 8.8.1993.
Potom se bude mužstvo připravovat na podzimní začátek fotbalové sezony 1993/94. Podle neověřené zprávy odchází
trenér Balog do Admiry Praha.

Fotbalový oddíl AFK Eletis pořádá každou sobotu  na „Jamajce“ zábavy, kde se střídají tři kapely:

Moravec a Mařík
Jarda Maršík
skupina AMOS

Tyto akce jsou dost navštěvovány, což přispívá ke kulturnímu vyžití části občanů Lužce n.Vlt.
V měsíci červnu byl pořádán na našem stadionu úspěšný „Dětský den“, který pořádala místní škola.
Vedení oddílu děkuje všem, kteří se ve svém volném čase podíleli na rekonstrukci restaurace.
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Zahrádkářská osada KŘEMEN

Více jak třicet zahrádkářů se svými rodinami se sjíždí týden co týden do osady Křemen, aby zde kromě tuhé zimy trávili
své víkendy a dovolené, aby vypěstovali pro sebe a své blízké zeleninové, ovocné a květinové osvěžení rodinného stolu.
A také v neposlední řadě proto, aby si odpočinuli od ruchu uspěchaného městského života.
Myslíme si, že je to  dobře. Uvědomujeme si také, že stejně jako nezůstává bez odezvy místních obyvatel sobotní a
nedělní příval „pražáků“, tak na druhé straně osada může posloužit k navázání dobrých vztahů i mnohých přátelství
mezi lidmi, kteří žijí přes týden každý jinde a jinak.
Nejsme nakonec všichni přespolní, v osadě mají své zahrádky i někteří lužáci. Rozdíly mezi námi se víc a víc stírají.
Někteří  osadníci  si  už koupili  pozemky na nichž hospodaří a  ostatním je prodá obecní  úřad, až mu připadnou do
vlastnictví.
Uzavřeli jsme dohodu s obecním úřadem, podle které se staráme o přilehlé komunikace, o čistotu a pořádek v okolí
osady, spolupracujeme i na zvelebení obce. Chceme se zúčastnit i veřejného a společenského dění v Lužci n.Vlt. a to
nejen návštěvou restaurací, ale i účastí na sportovních a společenských akcích, na akcích pro děti. Někteří naši členové
pomáhají při udržování místní obory, hlásí se k lužeckým rybářům, vzájemně se navštěvují s místními občany.
Samozřejmě nejvíc času věnujeme svým zahrádkám. Na některé je radost pohledět. Každého musí potěšit zahrádka
p.Benešové u vstupu do osady, přítele Jandy, Šturmy, Stanislava a dalších.
Zorem jsou rajčata p.Maška nebo třeba růže p.Nováka, všechno nejde ani vyjmenovat. Někteří se zase věnují hlavně
svým chatičkám, děláme zkrátka všechno, aby se nám v Lužci n.V.líbilo.
Máme ještě velké plány: úpravu příjezdové cesty, vybudování účelového zařízení až po elektrifikaci osady. Nic ale
neuděláme naráz a hlavně ne sami. Všechno to chce spolupráci s místními občany, obecním úřadem, prostě nás všech
mezi sebou.
Máme samozřejmě i problémy. Někteří si pletou oboru se smetištěm, jiní si myslí, že brigády jsou jen pro ty, co nemají
žádnou práci a pod. S těmi si už poradíme. Horší je to s poberty, vandaly, kteří osadu již vícekrát navštívili. Vždyť
člověk by brečel, co takový vandal v chatičce nebo na zahrádce nadělá.
Na všechno zlé a nepěkné se časem zapomene, všichni si ale rádi uchováme ty pěkné vzpomínky. A myslím, že k nim
bude patřit i pohoda mezi osadníky z Křemene a lužeckými přáteli.
Pro místní časopis Vltavan a obecní kroniku rozmlouval za zahrádkáře Ladislav Labuda, předseda ZO ČSZ.

Vyhláška OÚ o úhradě nákladů schválená OZ v    Lužci n.V. Dne 21.10.93.  

Obecně závazná vyhláška OÚ, OZ v Lužci nad Vltavou o příspěvku rodičů na náhradu nákladů mateřské školy:
OZ v Lužci n.V. se podle par.36, odt.1, písmen F zákona o ČNR č.367/1990 Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů
usneslo dne 21.10.1993 vydat podle par.16, odst.1 tohoto zákona  tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl.1.
V souladu se zákonem č.190/1993 Sb.se budou rodiče dětí, navštěvujících MŠ, podílet na úhradě nákladů na provoz MŠ
v Lužci n.Vltavou.

Čl.2.
Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů činí 100Kč na 1 dítě a 1 kalendářní měsíc.

Čl.3.
V příspěvku nejsou zahrnuty náklady na stravování dětí, které obsahují příspěvek obce 1Kč na 1 oběd a 1 dítě, státní
dotaci a cenu spotřebovaných potravin.

Čl.4.
Z příspěvku 100Kč se budou hradit provozní náklady obce ve výši 74Kč na 1 dítě za 1 měsíc a provozní náklady
školního úřadu ve výši 26Kč na 1 dítě za 1 měsíc

Čl.5.
Měsíční  příspěvek  100Kč  zaplatí  rodiče  za  1  dítě  za  každý  měsíc  započatý,  kromě  měsíce,  v němž  jsou  školní
prázdniny.

Čl.6.
Příspěvek vybírá MŠ do pátého dne v každém měsíci.
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Čl.7.
V případě, že rodiče nezaplatí příspěvek 100Kč na 1 dítě na 1 měsíc, bude jejich dítě vyloučeno z docházky MŠ.

Čl.8.
V případě nemoci nebo jiné příčiny neúčasti dítěte v MŠ v daném měsíci se příspěvek nevrací.

Čl.9.
Příspěvek podle čl.2 se neplatí, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije
pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních nákl.osob.potřeb a nezbytných nákladů na domácnost.

Čl.10.
Vyhláška nabývá účinnosti 1.listopadu 1993.
Článek 7.obecně závazné vyhlášky OÚ je prakticky neplatný,  protože je přijato dítě se zaplaceným školným, které
vybírá řed.školy.

Mateřská škola

Ředitelkou mateřské školy v Lužci n.Vlt. je Věra Udatná.
Mateřská škola je 3 třídní.
Pedagogické pracovnice:   I.třída – M.Žižková, I.Ptáčníková – místní

 II.třída – V.Udatná, Z.Peroutková – místní
III.třída – Lada Hampejzová (doj.z Jeviněvse)

Podle počtu zapsaných dětí stačí provoz mateřské školy zajistit 5 ped.pracovnic.
Logopedickou péči zabezpečuje a pravidelně s dětmi 1x týdně p.uč.Z.Peroutková.
Počty dětí ve třídách:   I. 17 dětí  2    – 3 letých

 II. 18 dětí  3   – 4 ½ letých
III. 18 dětí 4 ½ - 6 ½ letých – celkem 53 dětí.

IV.
Z    celkového počtu 53 dětí  jsou pouze 3 + 1 přespolní (Spomyšl + Jeviněves).
Děti žádné slevy na školném nemají. Potřebné rodiny žádají pouze o sociální dávky.
Na podzim 8.11.1993 byla mat.škola vykradena: radiomagnetofon, barevná televize s videem a kazetami, vysavač –
celková škoda byla vyčíslena na: 29 599,-Kč.
Děti mat.školy jsou pravidelně zvány do Kulturního domu na dětské filmy. Vstupenka i pro 3leté dítě stojí 18Kč.

Školní jídelna při MŠ

Vedoucí ŠJ je Marcela Žižková.
Kuchařka: Jitka Vachová.
Pracovnice provozu: Marcela Rotková

      Zuzana Buchtelová (pouze na ½ úvazku, vydává jídlo v ZŠ)
Kapacita ŠJ je 70 obědů.
Od února 1993 se vaří pro ZŠ v Lužci n.V. a OHS souhlasí s dočasným řešením zvýšením kapacity na 100 strávníků.
Do ZŠ se jídlo převáží ve varných nádobách.

Cena oběda ZŠ:     I.stupeň –   8,30Kč – platí rodiče
   II.stupeň –   9,30Kč – platí rodiče

norma:     I.stupeň – 10,30Kč – 2,-Kč dotace od státu
   II.stupeň – 11,30Kč – 2,-Kč dotace od státu

Dospělí platí:        11,30Kč za oběd (bez dotace)

Cena stravného mat.škola: přesnídávka, oběd, svačina.
norma:        14,-Kč 

       13,-Kč rodiče – 1,- dotace od státu
dospělí        11,30 za oběd – bez dotace

Platí se hotově ved. ŠJ v určený den. Platí se zálohově – strávník musí mít předplaceno. Hotově se platí proto, aby OÚ
ušetřil manipulační poplatek a rodiče za poštovné.
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Běžné potraviny ŠJ nakupuje u soukromých obchodníků v Lužci nad Vltavou.
Maso dováží soukromé řeznictví p.Pillera z Roudnice n.Labem dle potřeby 1x - 2x týdně.
Ceny dodávaného masa v relacích:
Hovězí zadní: 81,90 – 82,95Kč.

přední: 65,00 – 69,30Kč.
Vepřová plec: 71,40 – 79,80 – 82,95Kč.
Vepřový bok: 36,75 – 46,20Kč.
Uzená krkovice: 77,-    - 79,80Kč.
Kosti: hovězí harfy   3,15 -   5,25Kč. morkové: 4,20Kč

Jídelní lístek ŠJ Lužec nad Vltavou 30.8. – 3.9.1993

MŠ + ZŠ

Svačina Oběd Svačina
Rohlík s máslem,šunka
čaj s mlékem

Polévka zeleninová s nudlemi,
segedínský guláš, knedlíky
(dušená rýže,) čaj, hruška

Chléb s máslem, rajče,
čaj

Šlehaný tvaroh,rohlík
čaj s mlékem

Polévka kapustová,
smažený vepřový řízek, brambory,
okurkový salát, čaj

Chléb se sádlem,
čaj s citrónem

Chléb se salámovou pomazánkou
čaj s mlékem

Polévka s masovou rýží,
žemlovka s jablky, 
míchaný kompot čaj

Chléb se sýrovou pomazánkou,
čaj

Rohlík s máslem,šunka
bílá káva

Polévka selská
Hovězí maso na slanině, dušená
rýže, jablko, čaj

Chléb s tvarohovou pomazánkou
s mrkví, čaj se šťávou

Chléb s máslem a medem
mléko

Polévka čočková
vepřová pečeně, dušené zelí,
brambory, čaj

Chléb s pomazánkou z vepřového
masa, okurka, čaj

Holoubek František, truhlář st. (volné vyprávění F.Holoubka, ml.)

Narozen 19.6.1906, vzdělání – 3 třídy pokračovací školy – 1923
vyučen: u bývalého legionáře p.Fidlera (který bydlel v domku, kde nyní bydlí pan Jos.Vedlík č.p.147).
Pan Fidler měl truhlářskou dílnu a také pohřební ústav (kronika str.7). 
Po smrti p.Fidlera si pan Holoubek truhlářskou dílnu pronajal a provozoval zde činnost.
Oženil se v roce 1929, vzal si Marii Vostrou z Vraňan, měli 3 děti Miroslava, Františka a Marii. Bydleli u řeky v domku
č.p.60. 
Pan Holoubek ml. mi dovolil a dovolil nahlédnou do tzv.“pomocné knihy“, kterou otec vedl.
Pomocná kniha „Strojního truhlářství F.Holoubka“ byla pečlivě vedena od roku 1942. (Rozměry knihy: 33 x 41cm, 100
listů stála 10.40K – zakoupena u p.L.Hokeše, knih. a papírnictví Mělník).
Okolkovaná, autorizovaná: Berním úřadem v Mělníku – vylepené kolky v celkové hodnotě 50K (3 kolky 10, 20, 30K).
Od roku 1945 vedena další kniha.
V roce 1947 koupil pan F.Holoubek od p.Lázňovského dům č.p.34 a s tím i dílnu. V této dílně začínal - zakladatel firmy
Bří Horákové v Lužci.Vystřídali se zde dále:

p.Sedláček, Kolda oprava kol
p.Panýrek zámečník
p.Myslivec přes válku pronajaté jako skladové prostory.

V roce 1950 p.F.Holoubek se syny Fr.a M. přešel po uzavření dílny k Pozemním stavbám v Mladé Boleslavi – všichni
jsou truhláři. Syn Franišek se zde doučil truhlářskému řemeslu.
V roce 1952 syn Miroslav vojenská služba. Pan F.Holoubek se synem Františkem se vracejí do truhlářské dílny v Lužci
(kronika  likvidace  celého  zařízení).  Začali  v dílně  pracovat  což  bylo  podmíněno  vstupem  do „Lidového družstva
truhlářů v Mělníku.
 Kolem roku 1956 – 7 vyrobili  oba Holoubkové nábytek pro tehdy 1 třídní  mateřskou školu,  který sloužil  20 let
(vzpomínka řed.MŠ).
Družstvo Mělník se asi po 2 letech rozpadlo, převzalo ho Kmen Praha, bytová tvorba.
Pan Holoubek st.zemřel v roce 1960, 25.3.
Paní Holoubková se těší dobrému zdraví žije u dcery Marie v č.p.34.
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Paní Holoubková se také vyprávění účastnila a velmi obšírně o tehdejších poměrech pohovořila 
Přinesla také ukázat razítko spolku „Řemeslnicko živnostenská BESEDA podpůrný spolek Lužec n.Vltavou.
Říkala také, že na půdě mají prapor tohoto spolku. (viz.str.14 této kroniky).

Truhlářství František Holoubek, ml.

Po smrti p.Holoubka st.odchází syn Miroslav pracovat do strojíren v Lužci jako truhlář.
František zůstal v dílně – od roku 1952 – 58 pod Dřevozpracující družstvo Slaný.
V roce 1953 odchází na vojnu k PTP (Pomocný technický prapor).  Pamatuje se, že si dal zahrát p.Bělčíkem (kap.z
Kralup „Červenobílí to se i líbí“.
Vzpomíná, že pokračovací školu ukončil v 1948 na Mělníku. Po úspěšně vykonaných zkouškách  na průmyslovou školu
do Prahy se nedostal zásluhou „nepříznivého posudku“.
Zůstal v dílně v dílně otce až do roku 1991 tehdy pod družstvem Slaný.
Od  roku  1991,  1.7  –  převzal  do  soukromého  vlastnictví  truhlářskou  dílnu  a  úspěšně  ji  provozuje  pod  názvem
„Truhlářství, František Holoubek“.
Už je sice důchodce (od roku 1944), ale zatím nepomýšlí na pantofle a složené ruce do klína.
 Zákazníci stále jsou – tak ať žije Holoubkovo truhlářství.

Souhlas rady s:

a).snížení nájemného p.J.Kozúbkové v kadeřnictví DS – nedostačující vytápění a to o 500,- za leden – březen 93.
b).pronájem 1 místnosti 1.patře DS k prodeji květin, věnců a pod. paní Blance Rybářové z Lužce n.Vltavou
c).pronájem  1 místnosti v DS po Policii, za účelem zřízení obchodu s levným použitým textilním zb.   I.Vajnerové

z Mělníka. Prodavačkou je zde p.I.Cicáková z Lužce nVlt.
d).k uvolnění finanční částky 2x do roka ze soc.dávek OÚ pro p.Procházkovou (hluchoněmou)
e).souhlas k usazení mobilní kolny na patu hráze proti hřbitovu paní Kordové z Lužce n.Vlt.
f).pronájem školního pozemku 424/3 p.Šianskému J., který má zájem do budoucna o odkoupení.

Doprava vlaková a autobusové spoje přívoz

V roce 1954, kdy jsem se přistěhovala do Lužce n.Vlt. a byla umístěna jako uč.mateřské školy jsem každou sobotu
spěchala na vlak do Vraňan - samozřejmě pěšky, zkratkou okolo hřbitova přes pískovnu, polní cestou až na nádraží.
Pracovalo se i v sobotu. 
Spoj na Mělník byl ve všední dny zajišťován panem Šubrtem a pokud si vzpomínám jeho drkotavý autobus jezdil tehdy
ráno, před polednem zpět a odpolední spoje si nepamatuji. Snad ve 13°°h.na Mělník a kolem páté zpět.
Pozdější spoje byly později rozšiřovány podle rozvíjejícího se průmyslu v obci a škole obecné i měšťanské.
V současné  době  jsou  zase  nerentabilní  spoje  rušeny  a  bohužel  i  školní  mládež  je  některými  spoji  zasažena.
Na př.:omezení linky v 13.15 z Mělníka, kterou se děti dostaly až do Jeviněvse projede nyní pouze Spomyšlí.

Autobusové spoje Mělník – Lužec n.Vlt. – Kralupy n.Vlt.

Lužec n.V. – Mělník: 4.49 6.48 13.05 14.51 16.29 22.38 - v pracovní dny.
zrušena byla sobotní linka:   7.02

omezena linka ve všední den:   8.30 -jezdí pouze úterý, čtvrtek

Mělník – Lužec n.Vlt.: 5.15 6.30 7.35 10.40 13.15 14.55 17.10 20.55

aut. linka v 6.30 – je současně školní, sváží děti do Kralupského gymnázia a SEŠ, dále
pak od Vraňan, Spomyšle, Mlčechvost, Ouholic, Nové vsi do ZŠ ve Veltrusích.

Výhodná spoj je pro cestující vlakem z Prahy 15.00, kteří mohou využít aut.spoj v 16.10 ve Vraňanech, nádraží a v 16.29

jsou až v Lužci n.Vlt.

Přímé spojení autobusem z Lužce n.Vlt.do Kralup n.V.:   6.57 13.25 (S)          21.15

-„- -„- z Kralup n.Vlt do Lužce n.Vlt.: 22.05

Více jak 20 let je řidičem autobusu František Musil, který v Lužci n.Vlt. bydlí. Klidný, usměvavý, ochotný.
Druhým řidičem je Petr Hofman, bydlí ve Vraňanech.
Roudnice – Lužec n.Vlt.: příjezd:   7.00hod.
Lužec n.Vlt. – Roudnice: odjezd: 12.30hod.

Str.315



Omezené autobusové spojení je stálým problémem dopravy pracujících, šk.dětí, k lékaři (lékárna, poliklinika Mělník)
 OÚ v Lužci n.V. jistě udělá vše pro to, aby další omezení nebylo.

Vlakové spojení:
Lužec n.Vlt.- Vraňany: 4.38 6.33 15.33 17.47 19.37

Vraňany – Lužec n.Vlt.: 4.28 5.59 15.04 17.38 19.20

Od všech směrů je přípoj na směry: Praha, Kralupy n.V.
Děčín, Roudnice n.L

Důchodci na průkazku mají poloviční jízdné.
Vlečky do: Tubeco, Panelárny, Pískovny byly zrušeny.
(poznámka: kolejnice do Průmstavu byly zcizeny hned po roce 1989, do Prefy jsou v provozu ještě dnes t.j. v roce 2006,
ale již dlouho po nich neprojel žádný železniční vůz).

Přívoz přes Vltavu

V jízdním řádu je tato zastávka vedena jako: 
Vojkovice, Bukol, přívoz Bukol, přívoz (Lužec n.Vlt.) – Kralupy. 5.03 11.20 16.40 (den prac.klidu).
Kralupy – Lužec přívoz – Mělník: 6.34

Kralupy -   -„-                -  Neratovice, Kostelec, Konětopy: 6.50

Nová loď pro přívoz.
Obecní úřad zakoupil loď, vojenský ponton. Z Citova byl převezen do továrny fy Bří Horákové. Tam byla loď upravena
po strojní stránce a opatřena nátěrem. Od fy Bří Horákové převezla loď Delta. Její pracovníci v lodi udělali dřevěnou
podlahu a dřevěný nájezd do nitra lodi s plošinou.

Nový přívozník

Vlastně přívoznice paní Emilie Prekulová se ujímá přívoznictví od 21.4.1993

Studny v    obci  

Obec má v inventáři tyto studny:
u č.p.  42 – před zdravotním střediskem
u č.p.  25 – před V.Novákem
u č.p.100 – před u p.Čoky – Spojovací ulice
na fotbalovém hřišti na pozemku 758/4 2x 24 b.j.
Za humny vrt HV – 3 – na pozemku 52/1

Komise navrhuje odpis z inventární knihy studny na hřišti (je zasypaná).
rozhodla: a).vyčistit od trávy okolí studny u č.p.42

b).zkontrolovat vyzdívku studny u č.p. a navrhnout opatření
c).oplotit vrt HV – 3, vykoupit pozemek 2 x 2 m, na němž se vrt nachází.

Čekání na příjezd prvního osobní vlaku do Lužce n.V.dne15.května 1929 - (archiv obecní úřad) 
...a dnešní M 809 140-7 řízený Bukem Bohumilem z lokomotivního depa Louny.- ( foto L.Tomek)
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Knihovna v    Lužci n.Vltavou.  

KNIHOVNÍ FOND VÝPŮJČKY
Knihovní jednotky celkem 4 700 Výpůjčky celkem 3 262
Naučná lit.pro dospělé 1 119 Naučná lit.pro dospělé 236
Krásná       -„- 2 404 Krásná       -„- 2 182
Naučná lit.pro děti 136 Naučná lit.pro děti 60
Krásná       -„- 1 041 Krásná       -„- 343
Počet exemplářů docházejících periodik 7 Výpůjčky periodik 441
Přírůstek knih.jednotek 99 (TVAR,  ABC,  KVĚTY,VLASTA,  FILIP,ČTENÁŘ,

NOVÉ KNIHY

ČTENÁŘI celkem
Registrovaní čtenáři 90
Z toho čtenáři do 14 let 22
Návštěvníci v knihovně celkem 975

Knihovnicí byla v roce 1993 paní Jitka Chládková, která obětavě vede celé dění knihovny. 
Výpůjčky jsou pravidelně v pondělí a v úterý od 16°° - 18°°hod. Pravidelně koná výstavky – 4, 
upravuje aktualizuje nástěnky – 10 a zajistila 2 besedy pro 20 dětských čtenářů.

Chmelnice Lužec n.V. (ZD Nová Ves)

Zaznamenáno podle vyprávění Václava Jandouše, agronoma specialisty chmelaře.
Václav Jandouš absolvoval SZTŠ Rakovník (1964 – 68), do roku 1973 pracoval jako mechanizátor JZD Sazená.
Od 1.12.1973 zaměstnán ve Státním statku Mělník jako agronom specialista -chmelař - .
V roce 1922 (30.11) v rámci restitucí chmelnice převedeny pod ZD Nová Ves a V.Jandouš se stává členem ZD Nová
Ves  .12.1992 a pracuje jako chmelař na středisku Vraňany.
Pan Václav Jandouš se přiženil do Lužce n.V. v roce 1973 (manželka J.Merhautová), Postavil si rodinný dům č.p.52.
Celých 20 let tedy pracuje a pečuje o chmelnice.
Spolu sním pracuje také na středisku Vraňany paní Věra Rudolfová (abs.SZTŠ Brandýs n.L.) dlouhá léta (1974) jako
mechanizátorka, nyní členka ZD Nová Ves.
V roce 1973 pracovalo denně na chmelnici 20 žen z toho: 8 Vraňany, 12 Lužec n.V. Dlouholetou parťačkou byla paní
Brázdová, před ní paní Stejskalová.
1976 – poslední sezona ve které se česal chmel ručně 60% ručně, 40% strojově.
V současné době je většina prací úkolová.

Cena chmele není stálá. Přibližně 1t. v 1.jakostní třídě = 180 tisíc.
Největší rozloha chmelnic v r.1990 100ha.
Odrůda pěstovaného chmele: z původního poloraného červeňáku se zde na celé rozloze pěstují vyšlechtěné Osvaldovy
klony – „72‘‘, „114“, „31“.

Postup prací při pěstování chmele

Jarní práce: vláčení, řez chmele, přihnojování dusíkem, věšení drátků a) ruční věšení
        b) pomocí věže a svazků.

I.a II. zavádění chmele.

Práce během vegetace: :zavádění odkloněných hlav z malé plošiny, kultivace, přiorávka.
ochrana chmele proti škůdcům a chorobám
svazování štočků (ve výšce 1m se 2 + 3) k sobě svazují, aby je mechanizace nepoškodila a
byly zafixovány.

12 lidí jako stálá brigáda z Lužce n.V.
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Sklizeň chmele: zajištění brigád v počtu asi 120 lidí (včetně stravování, ubytování, pojištění atd.)
4 česačky
1 sušička
Česačky jsou v provozu na 2 směny – 16 hod.
sušárna (vytápěná pomocí lehkého topného oleje) – 18 hod.

Chmel  se  na sušičce usuší  ,  dá se  do nákupních žoků a  o  váze v průměru 60 – 70kg.  Dodává se  do chmelařství
do Roudnice n.L.
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Podzimní práce: úklid révy – stříhání pružin, pálení, vyvážení drátů
čištění konstrukce od háčků, od provázků
vyhnojení statkovými hnojivy i minerálními hnojivy, orba.

Zimní období: svazkovna – výroba svazků (8,5m) délka v počtu 300ks drátů  zajišťuje speciální  navíjecí
zařízení  - obsluha 2 muži.

dále 3 pracoviště na kterých se očkuje a navazuje provázek (u každého strojku 4 ženy).
Provázek odstranil mnohaleté háčky, které se používaly při zavěšování chmelovodičů.
Zatím ojedinělá technika při zavěšování chmelovodiče.
Opravy: vozů na svoz chmele při sklizni, plošin.

Speciální mechanizace při pěstování chmele:
a).řezačka na chmel (náhrada za ruční namáhavou o práci)
b).rosič - při ochraně chmele
c).strhávač – stroj na strhávání štoků při sklizni
d).plošina velká s hydraulikou pro 3 – 4 obsluhující
     plošina malá na zavádění odkloněných hlav pro 3 osoby obsl.
Pan Václav Jandouš ještě dodá do OÚ kronikářce fotodokumentaci sklizně chmele v r.1973 a foto spec.mechanizace.
V roce 1973 pracovalo na chmelnicích v Lužci n.V. pravidelně 6 lidí na polní spec.chm.práce a 3 traktoristé.

Československo už není, Česká republiko, dobrý den!
375 let po Bílé hoře  mají historické české země opět samostatný stát – Českou republiku. 
Vznikla 1.ledna 1993, v den, kdy vstoupila v platnost česká Ústava a veškerá zákonodárná a výkonná moc na území
České republiky přešla do rukou českého Parlamentu a vlády.
Václav Havel se stal českým prezidentem.
V průběhu roku se celý národ vyrovnával seč mu síly stačily se všemi úkoly a problémy. Hodnotíme-li fakt rozdělení
republiky z pohledu obce lze konstatovat, že v Lužci žije dost občanů slovenské národnosti a v průběhu let neučinil
nikdo rozdíly mezi občanstvím v běžném životě v obci. Čas ukáže klady ale možná i zápory tohoto rozdělení.
Problémy obou národů zůstanou. Bude snazší je řešit ve dvou samostatných státech?

Příroda na Křemeně (foto L.Tomek)
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ROK 1994

Nová matrikářka

Obecní rada přijala 10.února  rezignaci Růženy Merhautové na funkci kronikářky. Rada vyjádřila p.Merhautové uznání
za její dlouholetou práci kronikářky. Její záznamy v kronice jsou pečlivé, aktuální a věcné.

Usnesením obecné rady jsem byla jmenována na funkci kronikářky já, Jaroslava Prislupská.
Ke své osobě uvádím:

Narodila  jsem se  13.ledna  1968  v Mělníku,  rozená  jsem  Machková.  Celých  18  let  jsem bydlela  s rodiči
Josefem Machkem a Jaroslavou, roz. Štrovovou a bratrem Robertem.
5 ročníků ZŠ jsem chodila do ZDŠ v Hoříně, pak jsem přestoupila  na ZDŠ Fučíkova ul.na Mělníku.
Mé vysvědčení bylo vždy spíše lepší , tak jsem po ukončení ZDŠ nastoupila do Dvořákova gymnázia v Kralupech nad
Vltavou. Vzhledem k tomu, že nám zrušili autobusovou linku, přešla jsem po 1.roce na gymnázium Mělník.

Rok 1986 je pro mne nezapomenutelný. 18.března jsem udělala řidičské zkoušky, 28.března jsem se vdala.
7.června jsem odmaturovala a 17.září porodila syna Martina a odstěhovala se do Lužce nad Vltavou

K mému muži uvádím, že se jmenuje, že se jmenuje Martin Prislupský, nar.14.10.1964 v Trutnově. Pracuje
v Prefě s.p.Hýskov. Má jednoho bratra Honzu. Otec Jan Prislupský žije v Žichlicích u Plzně a matka Renata Prislupská
v Žirovnici u Pelhřimova

V posledním roce mé 3leté mateřské dovolené jsem udělala zkoušky na matriku. Po mateřské dovolené jsem
nastoupila  jako  okresní  matrikářka  na  Okresním  úřadu  Mělník,   kde  jsem  pracovala  2  roky.  Již během  tohoto
zaměstnání jsem začala pracovat na částečný úvazek na Obecním úřadě v Lužci n.V.

Po dvou letech jsem opět nastoupila na mateřskou  dovolenou a porodila syna Tomáše. Za 2 ½ roku, tedy od
1.3.1994, jsem nastoupila na plný úvazek na obecní úřad.

Rozpočet obce

Rozpočet obce – nejdůležitější dokument obce na daný rok

Stát obce dotuje částkou 251.tis.Kč. z toho 194.tis.na školu, 37.tis.Kč na matriku a 20.tis.Kč na sociální výpomoc. Vše
ostatní se hradí ze svých prostředků, z vlastních příjmů. Největší příjmy má obec z daně ze závislé činnosti,  z daně
z nemovitostí a z daně z příjmů. Další podstatnou položkou v rozpočtu je příjem za pronájem kalojemů VÚAB Roztoky,
který činí, který činí 300.tis.Kč.
Větší příjmy jsou z místních poplatků z hracích automatů. Ten činí za půl roku 60.tis.Kč (smlouvy se uzavírají na půl
roku). Jedinou dotací státu na investici je 1 mil.Kč, kterou obec obdržela na zakonzervování přístavby základní školy.
Celkové příjme našeho rozpočtu pro tento rok jsou 5.188 mil.Kč.

Přístavba základní školy.

Nutnost přistavět k budově základní školy ještě jednu část vyvstala již téměř před 30 lety, kdy byl dokonce zpracován
stavební projekt a počítalo se z realizací stavby. Ani v dalších letech se však nepodařilo myšlenku stavby školy prosadit,
přesto, že byla stále aktuální.
Původní  projekt  sice  nevyhovoval,  neboť  počítal  s tělocvičnou  a  ta  již  byla  v kulturním  domě.  Takže  se  projekt
redukoval jen na ty nejpotřebnější prostory a začala strastiplná cesta ke stavebnímu povolení. V tomto období se
vyvíjí stavba velmi pomalu, neboť chybí finanční prostředky.
Součástí potřeby kromě učeben a kabinetů byla i kuchyně s jídelnou. To za předpokladu, že stavba bude financována
Ministerstvem školství přes Školský úřad v Mělníku. Ministerstvo však písemně oznámilo Školskému úřadu v Mělníku,
že nebude financovat stavby základních a mateřských škol.
Po těchto informacích začala různá jednání, jejichž závěrem je, že obec bude pokračovat v přístavbě základní školy. Ze
tří podlaží se sníží objem stavby na dvě podlaží. Vypustí se kuchyně s jídelnou.
Budova  bude mít  v prvním podlaží  šatny,  plynovou kotelnu pro celou školu a  několik  drobných skladů na učební
pomůcky. 
Ve druhém podlaží budou dvě klasické učebny, jedna učebna speciální, dva kabinety a WC.
V půdním prostoru  lze  do  budoucna  udělat  různé  místnosti  pro  zájmovou  činnost  žáků  včetně  hudební  výchovy.
Vypuštěním kuchyně a jídelny se ušetří na nákladech více než 3.mil.Kč, neboť se zařízením kuchyně si daly rozvodné
závody podmínku postavit na zahradě školy transformátor s přívodem vysokého napětí.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo vypůjčit si letos 1.mil.Kč od České spořitelny, aby mohla být stavba do zimy zastřešena.
Potom se po menších částkách cca 300.tis.Kč ročně bude na stavbě pokračovat už z peněz obce.
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Kulturní život v    obci  

11. ledna – pohádka  pro  děti –  nová  česká  pohádka  Nesmrtelné  teta.  Promítáno  bylo  pro  mateřskou školu

a 1.stupeň  základní  školy  z Lužce  a  Vraňan  a  pro  2.stupeň  základní  školy  Vraňany.
Firma Bří.Horákové uvolňuje promítače p.Levého pro dopolední promítání.

23.ledna -  Maškarní dětský karneval. Program zajišťovala firma Ikarus Mělník. Karneval se dětem moc líbil,
bylo hodně masek.

28.ledna I.maškarní karneval KASS. ples byl velmi pěkný, návštěvnost byla velká, ale bylo méně masek. Hrála
skupina „Amos“ pod vedením p.učitele Černého. Na sále byla bohatá tombola.

17.února - Pohádka – Náš divadelní soubor Amatér připravil pohádku „Zkoušky čerta Bertíka“. Pohádka byla
uvedena od 9.00 hod., 11.00 hod. a 17.00 hod. Zajišťoval se i dovoz dětí z MŠ a ZŠ Vraňany. Pohádka
se velmi líbila. Našemu divadelnímu souboru patří ppoděkování.

18.února - pořádal se zájezd do Karlínského divadla na „Mamzel Nitouche“. Hlavní roli měl Pavel Trávníček.
Krásné představení.

26. února - hasičský bál
19. března - Josefská zábava KSČM.
25. března - divadelní soubor z Mělníka uvedl pohádku pro děti „Dlouhý, Široký, Bystrozraký“.
10. května - posezení pro důchodce  nad naší kronikou obce, p.Prislupská si připravila povídání z naší historie.

Důchodci se rádi zapojili. Po ukončení byl promítán film „Limonádový Joe“.
20. května  – první zahraniční zájezd KASS do Rakouska. Byl to zájezd jednodenní, do Vídně. Cena za 1 osobu

byla 300,-Kč, cesta patrovým autobusem, bez stravování. Na programu byla prohlídka Burghofu, sídla
Františka  Josefa  I.,  Schönbrunu,  prohlídka  středu  Vídně  s budovou  Vídeňské  opery,  Císařského
dvorního  divadla,  domu s pamětní  deskou  T.G.Masaryka,  obdivován  byl  Svatoštěpánský  kostel  a
vídeňská radnice se 100m věží, dále socha Marie Terezie a jiné památky. Večer měla být prohlídka
atrakcí v Prátru. Avšak v 17 hodin začalo silně pršet, takže se všichni vrátili  do autobusu a po půl
hodině rozhodla vedoucí zájezdu Helena Ježková, že se odjíždí domů.

10. června - zájezd do divadla  J.Grosmana na představení „Kavárna u Uršuly“. Divadlo bylo vtipné a rovněž se
líbilo.

14. června - promítání nové filmové pohádky „Princezna ze mlejna“, rovněž pro lužecké a vraňanské děti.
17. června - na hřišti TJ Slavoj proběhl „Dětský sportovní den“ k oslavám MDD.
21. června - nákupní zájezd do Polska. Dva autobusy byly plné. Ženy byly nad míru spokojeny.
22. srpna - týden filmů pro děti – „Filmové dětské léto“. Pravidelná akce, která má rovněž kladný ohlas. Děti do

kina chodí.
30. srpna - zájezd KASS pro děti a rodiče na Safari do Dvora Králového. Hezké počasí, nádherný výlet. Zájem

byl veliký, nebylo možné uspokojit ani všechny zájemce.
21. září - zájezd pro důchodce do jižních Čech – Jindřichovo Hradecko. Počasí pěkné, zájezd se povedl.
25. října - posezení pro důchodce „Nad kronikou naší obce“.
26. října - nákupní zájezd do Polska. Pro veliký zájem občanů byly vypraveny 3 autobusy.
10. listopadu - beseda Svazu diabetiků z Mělníka. Byla celkem pěkná účast našich občanů.
18. – 19.listopadu – volby do obecního zastupitelstva.
24. listopadu - Varietní šou pro děti z Lužce v dopoledních hodinách.
2.  prosince -  posezení pod jmelím pro naše důchodce. Divadelní soubor p.Roba z Mělníka uvedl pro důchodce

„Kabaret staré Prahy“. Písničky, scénky a povídání. Pořad se líbil.
6.prosince - KASS pro děti pořádal  „Mikulášskou nadílku“ pro děti s Mikulášem, čertíky a andělem. Jedná se

rovněž o pravidelnou a milou akci.
16.prosince divadelní soubor Amatér opět uvedl svou nastudovanou pohádku pro všechny „Krakonošovy dcery“.

Pohádka byla od 9.00 hod., 11.00 hod. a 17.00 hodin. Velké díky našim divadelníkům a všem lidem,
kteří pomáhají.

20.prosince - pro velký zájem se opakovala filmová pohádka „Princezna ze mlejna“.

Po celý rok se pravidelně, vždy ve středu a pondělí promítaly různé filmy v kině, v kulturním domu Vltavan.
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Dary obci

Firma Bratří Horákové, s.r.o. se snaží pomoci místní samosprávě a občanům Lužce n.Vlt.:
sponzoruje místní hasičský sbor zajištěním pohonných hmot,
pro místní školu vyrobila nové nerezové pekáče,
místnímu hospodářství půjčila mechanizační prostředky, lešení a odprodala fekální vůz za minimální cenu,
při větrné smršti zajistila naložení spadlé střechy
uhradila část nákladů na otop na divadelní představení
základní škole přenechala měřící přístroje pro školní laboratoř a uvolnila pracovnici pro školu v přírodě (Tyto činnosti

představují hodnotu cca 41.000,.Kč.).

Delta – pomohla hlavně výdřevou loďky na přívoz a to nejen dodáním materiálu, ale i samotným zhotovením podlahy,
vesla, laviček a plošiny na ruční dopravní prostředky v ceně kolem 30.000,-Kč. Delta rovněž zásobuje školní kotelnu
dřívím z odpadu. Kulturnímu středisku poskytla částku 1.500,-Kč na nákup papíru pro Vltavan.

Firma Pozemní stavby ing.Ladislava Chládka provedla na sklonku roku několik akcí k zabezpečení proti krádeži
v mateřské a základní  škole a v budově obecního úřadu v hodnotě 32.866,-Kč a tuto částku věnovala obecnímu úřadu
jako dar firmy.
Šlo o zabudování mříží do oken v přízemí objektů MŠ a ZŠ a obecního úřadu. Dále o výměnu dřevěných vchodových
dveří za ocelové v ZŠ a ob.úřadu, drobné stavební práce v těchto objektech.

Oprava kostela

Zahájení velké opravy kostela bylo v roce 1992.
Na kostele  se  musí  udělat  tyto  opravy:  stažení  nosných podélných  obvodových  stěn,  které  se  rozestupují,  oprava
střechy, nutná oprava maleb v kostele, nutná oprava střechy, zvonice, oprava věže, dělá se generální oprava rotundy za
kostelem. Na obou objektech nutno udělat vnější omítky a spárování kamenů ve zdi.
Opravu dělá  Geoindustria  Praha,  specializovaná na  kulturní  památky.  Cena  oprav je  spočítána  na 5,5 mil.Kč.  Celá
oprava  je  financována  z okresního  rozpočtu.  Obec  na  opravu  nepřispívá.  Letos je v rozpočtu  na  rok  1994  částka
1.mil.Kč.

Veřejně prospěšná práce

Obecní úřad podepsal smlouvu s Úřadem práce v Mělníku o zaměstnání dvou občanů v tzv.  veřejně prospěšné práci.
Podle této smlouvy v obci pracují paní Marie Korfantová a Jaroslava Nagyová. Pod vedením Františka Hermana a
Pavla Nováka se starají o zeleň, hřbitov a celkový pořádek obce. Jsou placeny Úřadem práce. Podle sdělení některých
občanů je jejich práce znát a stav zeleně se stále zlepšuje. Hřbitov je vzorně upraven. 

Přehled počtu obyvatel

Přehled počtu obyvatel v    okolních obcích:  
(úzký výběr – pouze pro orientaci)

obec muži ženy celkem
Býkev
Citov
Hořín
Jeviněves
Kozomín
Kralupy n.Vlt
Lužec nad Vlt.

149
463
364
84
126

8 781
675

168
470
376
93
139

9 160
682

317
933
740
177
265

17 941
1 357

Mělník
Nelahozeves
Neratovice
Nová Ves
Spomyšl
Veltrusy
Vraňany
Zálezlice

9 697
589

7 916
390
195
719
371
182

10 169
634

8 064
367
191
836
394
175

19 866
1 223

15 980
757
386

1 545
765
357
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SPOZ

Významná jubilea, kterých se spoluobčané letos dožívají:

leden 17.1. – 60 let – p.Jaroslav Šubrt
22.1. – 80 let – p.Zdeňka Plicková

únor   9.2. – 70 let – p.Marie Kuřátková
18.2. – 70 let – p.Juraj Semkovič
24.2. – 60 let – p.Zdena Zrubecká 

březen   1.3. – 80 let – p.Kateřina Rampasová 
10.3. – 70 let – p.Božena Semerádová
17.3. – 80 let – p.Růžena Rychtaříková

duben   8.4. – 70 let – p.Hana Liberská
  9.4. – 70 let – p.Antonín Rybář
  9.4. – 80 let – p.Božena Hůlová
15.4. – 70 let – p.Josef Salač
26.4. – 70 let – p.Jaroslav Král

květen žádná významná jubilea
červen 10.6. – 60 let – p.Zdena Ečerová
červenec 19.7. – 70 let – p.František Bejšovec

30.7. – 70 let – p.Jarmila Humhejová
30.7. – 60 let – p.Miroslav Frídl

srpen 13.8. – 70 let – p.Jaroslav Boudník
září   7.9. – 80 let – p.Milada Votavová

18.9. – 90 let – p.Oldřich Švec
říjen 1.10. – 70 let – p.Josef Vedlík

7.10. – 80 let – p.Jaroslav Levý
            21.10 – 70 let – p.Marie Dudáková
            23.10. – 70 let – p.Miloslava Sedláčková
            27.10. – 80 let – p.Marie Nováková

listopad            11.11. – 80 let – p.Jan Škrabánek
            25.11. – 60 let – p.Marie Beráková
            25.11. – 60 let – p.Božena Křížková

prosinec               2.12. – 80 let – p.Františka Sedláčková
              5.12. – 70 let – p.František Merhaut
              6.12. – 80 let – p.Marie Picková
            30.12. – 60 let – Karel Smrčenský

85 let  -    8.6. – p. František Heřman
               18.7. – p. Josef Rameš

Vítání občánků:

17.února
- manželé Závorkovi se synem DAVIDEM
- manželé Rendlovi se synem RADKEM
- manželé Ptáčníkovi se synem JANEM
- manželé Vackovi s dcerou MICHALOU
29.září
- rodiče Honcovi se synem TOMÁŠEM
- rodiče Fialovi s dcerou JITKOU
- rodiče Matohlínovi se synem MIROSLAVEM
- rodiče Paulíčkovi s dcerou KRISTÝNOU
10.listopadu
- rodiče Kerplovi s dcerou ELIŠKOU
- rodiče Koubovi s dcerou VERONIKOU
- rodiče Prislupských se synem JANEM
- rodiče Kišovi s dcerou JANOU
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Sňatek uzavřeli:

Miloslav Matohlína Blanka Suchá příjmení MATOHLÍNOVI
Zdeněk Trachta Alena Matuškovápříjmení TRACHTOVI
Jan Prislupský Markéta Krejzová příjmení PRISLUPSKÝCH
Antonín Nemejovský Milena Holoubková příjmení NEMEJOVSKÝCH
Pavel Tauchman Pavla Titěrová příjmení TAUCHMANOVI
Martin Lisý Renata Černá příjmení LISÝCH
Libor Miklušák Marcela Stehlíková příjmení MIKLUŠÁKOVI
Cicák Miloslav Alena Hanzlíková příjmení CICÁKOVI
Irena Chrvalová Petr Miškovský příjmení MIŠKOVÝCH
Petr Dudák Petra Kadlecová příjmení DUDÁKOVI

Z    našich řad odešli  :
Švec Milan Seibtová Emilie Mojžíš Josef
Vondrová Marie Vlasta Kaprová Novák Josef
Benčík Ondrej Udatný Jaroslav Benčíková Marie
Stanislavová Zdena.

Obecní skládka (na Pastvách)

Již v průběhu I,čtvrtletí dostali na úřad informaci, že budou do 1.června t.r. zastaveny všechny skládky v    okresu Mělník  ,
kde se ukládají tuhé domovní odpady. Informace byla v květnu naplněna.
Naše skládka neodpovídá předpisům o skladování odpadků, není chráněna podzemní pitná voda a nejsou oddělovány
dešťové vody od průniku skládkou s odvodem do Vltavy.
Velmi vážné jednání  o naší  skládce se  konalo na obecním úřadu 7.června,  jehož svolavatelem bylo Povodí Vltavy
Praha, za účasti povodí Vltava Mělník a okresního úřadu. Výsledkem jednání bylo, že obec provede výběrové řízení
firmy, která prozkoumá skládku.
Obecní  úřad  přijal  nabídku VTS  Citov  o  odvozu  odpadků (TDO)  z popelnic  do  Ďáblic.  Cena  za  vyprázdnění
1 popelnice je 24,-Kč. Popelnice lze zakoupit na obecním úřadu. Pro vyvážení popelnic je nutné zakoupit si na obecním
úřadu lístek , který má stejné číslo popisné jak na domě, tak i na popelnici. Ten se pověsí před vývozem na popelnici.
Obecní úřad nabádá občany, aby pochopili světový trend ochrany životního prostředí a naučili se s odpadem hospodařit.
Mnohý domovní odpad se dá zkompostovat, zkrmit, nezávadný spálit, železo prodat, ......
Nejhorší způsob likvidace je vyhodit odpad volně do přírody.

Most přes řeku

Dne 15.června se konala na Státní plavební správě v Praze porada, vyvolaná naším obecním úřadem a panem Růtem
z Kozomína ,  o možnosti stavby pontonového mostu přes řeku. Pan Růt vlastní vojenské pontony, které by spojil  a
vytvořil tak přejezd pro jednostopá i dvoustopá vozidla. Po technické stránce nejsou potíže. Jde jen o povolení různých
úřadů. Most však povolen nebyl.

Místní komunikace

Po několika urgencích se ozvala Správa a údržba silnic v Mělníku. Dne 8.června nám oznámila, že v nejkratší době
povede přes Lužec v    Mělnické ulici nový povlak   tzv. obalovačku. Tento povlak stojí asi 750.tis.Kč a uhradí jej Správa a
údržba silnic.  Obec se musela zavázat,  že nebude dělat  překopy této silnice.  Proto  se  bude příští  etapa kanalizace
pokládat stranou silnice v místě bývalých příkopů

Firma Bratří Horáků (foto L.Tomek)
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Firma Bratří Horáků

V sobotu 28.května se konalo I.setkání Horákovců,, u příležitosti 95.výročí založení firmy. 
Pozváni byli zaměstnanci, kteří ve firmě pracovali nebo se ve firmě vyučili před rokem 1948.
Sešlo se 55 hostů vesměs úctyhodného věku, z různých koutů České republiky. Místem setkání se stal sál v budově
hasičského sboru.  Pan Klement  Horák ředitel  společnosti  se  osobně přivítal  s každým hostem a pak stručně oživil
podstatné kapitoly z historie firmy: Od osudového příchodu Václava Horáka st.do Lužce, založení firmy roku 1898,
začátky s výrobou chlazení  v r.1927, přes rozmach v letech 30tých až k neradostným okamžikům znárodnění.  Bylo
vzpomenuto zakladatele firmy i jeho synů a mnozí pamětníci se zajímali i osudy členů rodiny, kteří žijí v USA.
Ze současnosti firmy pan ředitel hovořil o její privatizaci a o plánech do budoucna. Po projevu se rozběhla diskuze –
vzpomínalo se na příšerné šéfy, na vzorný pořádek, společné výlety na parníku i sportovní akce.
Po obědě  se  vydali  hosté  na  prohlídku  továrny.  Přespolní,  kteří  již  ji  neviděli  od  50tých  let,  byli  překvapeni  její
rozlohou.  Nechybělo  tradiční  skupinové  foto.  Zlatým  hřebem  exkurze  byla  výstava  současných  i  předválečných
výrobků.
Během pozdního odpoledne se společnost opět přesunula do sálu. Dámy si našly čas i na návštěvu lužeckého hřbitova,
kde uctily památku zakladatele firmy.

Základní škola

Den 30.června zaznělo ve škole poslední zvonění a žáci se rozešli na letní prázdniny.
Z 23 vycházejících žáků, až na 1 žákyni vykonali úspěšně  přijímací zkoušky  a byli umístěni do středních škol nebo
učilišť.
Během školního  roku  se  uskutečnila  řada  výchovných  akcí.  Žáci  1.a  2.třídy byli  na  zdravotním pobytu  ve  škole
v přírodě a absolvovali plavecký výcvik a žáci 7.třídy lyžařský výcvik.
V rámci  klubu  mladých  diváků  navštívili  žáci  se  svými  učiteli  5  pražských  divadel.  Shlédli  několik  filmových
představení v kulturním domě v Lužci. Probíhaly školní výlety.
Pro veřejnost ZŠ připravila vánoční akademii „Půjdem spolu do Betléma“, která měla příznivý ohlas. Velkým přínose
bylo  pro  děti  také  to,  že  měly možnost  docházet  na  výuku  hry na  klavír  a  na  kytaru  pod  vedením pana  učitele
Dr.J.Lhotského a pana učitele Mgr.Černého.

Rekapitulace čtyřletého volebního období

Co se za uplynulé čtyři roky v    obci udělalo:  

Byl to chodník před domem služeb, byl opraven pomník padlých, byla dokončena generální oprava hlavního mostu přes
kanál. 
Dále si občané ve Sportovní a Tyršově ulici udělali chodníky (věcné náklady uhradil obecní úřad).
Byl zřízen oddělovač dešťových vod z Tyršovy ulice, v Přístavní ulici a v části ul. 9.května byla položena kanalizace. Ta
byla o rok později dokončena až k hasičské zbrojnici.
V Chramostku bylo instalováno veřejné elektrické pouliční osvětlení.
Z MŠ byla odveden odpadní voda do hlavní kanalizace, čímž se na fekálních vozech ušetřilo ročně 15.750,-Kč.
Bylo provedena zpevnění nákladiště u nádraží položením silničních panelů, současně s tím byla opravena 300m dlouhá
silnice ve Sportovní ulici.
Byla zahájena přístavba ZŠ.
Podařilo se také opravit živičným povrchem ulici na návsi, kde už byly značné výmoly.
Byla položena kanalizace z domu služeb do hlavní trasy odvodnění.
Obec také převzala do svého vlastnictví čistírnu odpadních vod od firmy bratří Horákové.
Na hřbitově byla postavena urnová zeď, zbourán bývalý obytný dům pro hrobníka, který byl už značně zchátralý.

Výsledky voleb do místního zastupitelstva

Ve dnech 18.a 19.listopadu 1994 proběhly volby do obecního zastupitelstva.
Z celkového  počtu  1 015  voličů  se  voleb  zúčastnilo  714,  z tohoto  počtu  byly  24  hlasovací  lístky  volební  komisí
označeny ve smyslu volebního zákona  za neplatné.
Účast ve volbách byla 70,5%.
Zastupitelstvo se volilo 15ti členné.
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Zúčastněné strany ve volbách se umístily v    tomto pořadí:  

KSČM 4 960 hlasů
ODS 4 385 hlasů
KDÚ – ČSL    192 hlasy

Do obecního zastupitelstva získala KSČM 8 mandátů:

Řehánková Karla (KSČM)
Ing. Šára Pavel (KSČM)
Benčík Zdeněk (KSČM)
Jahoda Miloš (KSČM)
Rameš Vratislav (KSČM)
Ing. Šustr Stanislav (bezp.)
Vošahlík Vladimír (KSČM)
Rampas Štěpán (KSČM)

ODS získala 7 mandátů:

Vedlík Jaroslav (bezp.)
Peroutková Zdena (ODS)
Chládek Ladislav(bezp.)
Ševčíková Ivana (bezp.)
Kolář Jan (bezp.)
Soukupová Zdena (bezp.)
Nápravní Vladislav (ODS)

Na ustavující schůzi obecního zastupitelstva dne 1.prosince byla provedena volba  členů obecní rady a    starosty:  
starosta Karla Řehánková
zástupce starosty Jaroslav Vedlík
člen obecní rady Ing.Pavel Šára, Jan Kolář, Štěpán Rampas.

Změna názvu Varielu.
Od 1.dubna přechází  vlastnické právo k nemovitostem závodu Variel  (v ulici 9.května)  ze společnosti  Tradeka
spol.s.r.o., Zenklova ul.228, Praha 8 na manžele Marešovy bytem Pod krčským lesem 38, Praha 4.

Vražda

Úryvek z Rudého práv  ze dne 11.dubna 1994:

„ Z    vraždy Jaroslavy Balkové je obžalován   její již šestý  manžel Ondřej Balko (1952), který má za sebou 7,5 let
strávených po věznicích za různou majetkovou trestnou činnost, výtržnictví, ublížení na zdraví a opilství. K činu
došlo 6.května 1993, nedlouho po té, do se obžalovaný dozvěděl, že je mu manželka nevěrná a že je otcem jen
jednoho z jejich 3 dětí. Přesto ale chtěl ženu přesvědčit, aby od něj neodcházela, alespoň kvůli dětem, kterých měla
Jaroslava jedenáct a další čekala. Na pomoc si vzal kuchyňský nůž, kterým ji chtěl postrašit, pak se mu ale v silném
afektu situace vymkla z rukou, ženu uhodil, několikrát bodl a prořízl jí hrdlo.
Dcera zavražděné Romana soudu potvrdila, že obžalovaný se choval k dětem hezky a nedělal mezi nimi žádné
rozdíly. S alkoholem začal, až když se dozvěděl, že má manželka přítele.
Senát shledal Ondřeje B.vinným a odsoudil jej k trestu odnětí svobody v délce trvání deseti let, které by si měl
odpykat ve věznici s ostrahou. Kromě toho bylo obžalovanému uloženo ochranné psychiatrické a protialkoholní
léčení ambulantní formou“.
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Fotbalový klub „AFK Eletis“

Novou fotbalovou  sezonu  1994  –  1995  mužstvo  zahájilo  se  staronovým trenérem Balogem,  který  u  nás  již  dříve
trénoval. Znovu se očekávají lepší výkony mužstva, než tomu bylo na jaře. V této době mužstvo Eletisu zápasilo se
záchranou ve skupině, což se nakonec s velkým úsilím podařilo.
Objevili se noví hráči kteří, dobře do kolektivu zapadli a podávají dobré výkony. V turnajových zápasech se zranil jeden
z nejlepších obránců mužstva Jarda Ježek. Tento hráč v mistrovské soutěži citelně schází.  Rovněž se zranil nejlepší
útočník Pepík Jakab. Jeho zranění moc nedovoluje podávat takové výkony jako v loňském roce. Začátek letošní sezony
je dobrý zatím se našemu mužstvu daří.
Každý z hráčů dostal kožené kopačky. Na nadcházející zimní turnaj dostanou kopačky hadrové. Počítá se i zakoupení
šusťákových souprav.
Prezident klubu Vladimír  Tauchman uvažuje, že po skončení podzimní sezony dle umístění bude stanovena cílová
prémie pro mužstvo na umístění v jarní sezoně. Po každém zápase doma mají hráči zajištěnu večeři.
Od měsíce září nastoupil ve sportovním areálu nový správce Josef Jakab.
Sportovní  veřejnost  se  může  pochlubit  tím,  že  jsou  v Lužci  2  kvalifikovaní  rozhodčí  Karel  Novotný
a Martin Prislupský, který má mimo okresní soutěž kvalifikaci i pro krajskou soutěž.

Počasí

Jaro bylo v dlouhodobém průměru bez výkyvů. 
Květen a červen byl velmi chladný, teplota 9 13° C, později 13 – 17°C. Časté deště. 
Od 25.6. byla velká vedra a sucho, střídavě 26 – 34° C.  3.7.bylo 34° C. 
Až do 17.7. se teplota pohybovala mezi 29° C až 34° C a bylo sucha a vedro. Občas se ozvaly bouřky.
Rekordní teploty byla naměřeny 28. a 29.7., kdy bylo 37° C. 
Od 10.8. se mírně ochladilo 20 – 24° C. Tyto teploty se udržely do konce srpna, občas i pršelo. 
Podzim byl mírný, normální, teploty v září kolem 18 – 20° C. Občas přeháňky.
Sníh napadl začátkem prosince a roztál před vánocemi. Teploty začátkem prosince kolem  -15° C.

Podniky a soukromníci

Podniky a soukromníci provozující svou činnost v    roce 1994  
Podniky: Bratří Horákové (bývalý Strojobal)

Betonika plus (dříve Prefa)
Tradeka (dříve Variel) – zatím bez transformace
Delta
Eletis – činnost elektroinstalatérská
Veřejně technické služby – různé služby obyvatelstvu

Z    potravinářství  : Čígo (samoobsluha) – Jindřich Herman
manželé Novákovi (mlékárna)
paní Černá ze Spomyšle (mlékárna)
paní Klustová (maso – potraviny)

Restaurace: „U přívozu“ – (manželé Stinkovi)
„U vodníka“ (pan Rob, později pan Molčík)
„Jamajka“ (paní Tauchmanová) – na hřišti
„Bufet“ (paní Šandová)

Textil a obuv: paní Egerová, paní Kučabová, paní Rybářová Marie, paní Cicáková, paní Kulhanová.
Drogerie: paní Tauchmanová Jiřina
Květinářství: paní Rybářová Blanka
Kadeřnictví: paní Kozúbková Jana.
Řemesla: Ing.Ladislav Chládek – pozemní stavby

Jaroslav Hobík – zahradnictví
Richard Zavázal – koupě a prodej zboží
Václav Ullman – autoelektrikář
František Horáček – silniční doprava
František Holoubek – truhlářství
Antonín Hikl – autolakýrnictví
Jiří Peroutka – autoopravna
František Došek – autojeřáb
Josef Švejcar a Zdeněk Benčík – malíři
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Václav Ložek – zámečnictví
Jaromír Váňa – zpracování kamene
Pavol Krapf – vodoinstalatérství 
Ing.Petr Bartl – ostraha objektu
Josef Šianský – silniční motorová doprava
Jitka Fialová – vedení účetnictví
Václav Maurer – odpady (rekultivační činnost)

Zemědělství: (občané zapsáni do evidence samostatně hospodařících rolníků)
Jaroslav Král
Vladislav Nápravník
Václav Kadlec
Zdeněk Kratochvíl
Viliam Berky
rodina Fialova
Jan Kiš
Miloslav Hlaváček
Robert Landa
Miroslav Maštalíř
Waltraud Želníková

Lékaři: (již soukromě)
obvodní MUDr.Rudolf Rácz
zubní MUDr.Marie Petrů
dětská MUDr.Dagmar Karbanová
gynekologie MUDr. Alena Grubauerová (ještě ordinovala pod Poliklinikou Mělník).

Přívoz – nová pramice
Dne 20.července  nám Státní  plavební  správa  zakázala  provozovat  přívoz.  Pramice  neodpovídala  jejich normě.  Na
doporučení  pana  Petra  Teje,  pracovníka  a.s.  Přístavy Mělník a  našeho  občana  jsme  se  spojili  s panem Karbanem
z Kolína. Ten rušil přívoznickou činnost.  Dohodli jsme se, že nám pramici,  kterou už nebude potřebovat,  prodá za
35.000,-Kč.
Do týdne jsme pramici přivezli z Kolína do Lužce návěsem firmy Liaz Mělník. 
Firma Bratři Horák nám vyšla vstříc a provedla na pramici potřebné konstrukční úpravy. 
Pramice má platné lodní osvědčení, je 10m dlouhá, 2,3m široká a uveze 18 lidí. 
Od 1.září je opět přívoz v provozu.

Demolice domu č.p. 45 a 151 v    Mělnické ulici.  
V listopadu dostal  obecní  úřad  povolení  na  odstranění  domu č.p.  45  a  151 od  Okresního  úřadu  Mělník  (referátu
regionálního rozvoje, oddělení regionálního rozvoje a stavebního řádu).
Demoliční  práce  a  uložení  stavební  suti  z domků do  vytěžené  pískovny v Lužci  provedla  firma  Pražský  průmysl
kamene Vraňany.
Na místě zbouraných domků bude provedena parková úprava.

Čistička odpadních vod.
Dne 20.října 1994 byla obcí převzata od firmy Bratři Horákové,s.r.o. do své správy a provozování  čistírna odpadních
vod (ČOV), jejíž kupní cena byla stanovena na 1.271.000,-Kč. Stávající zařízení zabezpečí vyčištění odpadních vod asi
pro 1 200 obyvatel. Provozování ČOV nebude pro obec levnou a snadnou záležitostí.

Leipcik (foto L.Tomek)
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Včelaři

Včelařský  rok  byl  slabší,  než  loňský,  ale  přesto  příznivý.  Velká  letní  vedra  se  střídavými  dešti  k dobré  snůšce
nepomohla.
V lužci včelaří:

Jaroslav Král, který má     15 včelstev,
Ladislav Chládek 10 včelstev,
Jiří Čížek   6,
Zdeněk Kratochvíl   5,
František Humhej   5,
Martin Prislupský   1,
Mirosla Váňa   3.

Stále se vyskytuje nemoc včel varoasa jacobsoni. Tu včelaři léčí na podzim
fumigací, t.j. dýmem z napuštěných papírových pásků chemickou látkou 
při uzavřeném česnu. Tato nemoc se rozmohla po celé republice.
Včelaři mají zakázáno sbírat roje, aby se nemoc nerozšiřovala.

                     Roj včel (foto L.Tomek)

Požáry

Celkem naši hasiči vyjížděly k    požárům   třikrát:
 - červenec - hořelo oblí v Zelčíně (od kombajnu)
 - červenec  - hořely porosty „Na pastvách“ kolem skládky
 - srpen - chytil (od bouřky) stoh slámy u kravína manželů Fialových

Obecní kronika byla v obecní radě prohlédnuta 30.6.1995
K roku 1994 nebyly připomínky. Obecní rada s vedením kroniky souhlasí.

ROK  1995

Osvobození naší republiky

V letošním roce vzpomínáme 50 výročí ukončení II.světové války. Každá obec měla a má svoji historickou vzpomínku
na poslední dny a konec války.
4.května od 18.00 hodin  proběhly oslavy v    Kulturním domu Vltavan   s programem:
- zahájení oslav a projev k 50 výročí ukončení II.světové války¨
- kulturní program žáků Základní školy v Lužci
- závěr.
Těmto oslavám předcházelo v dopoledních hodinách položení květin k památníkům padlých.
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BETONIKA  Plus spol.s r.o.(v objektu po bývalé Prefě)

BETONIKA  Plus spol. s r. o.   L  užec nad Vltavou.

Její mateřská firma Betonika spol.s r.o Lobodice vznikla jako jeden z prvních soukromých společností. Její vznik se
datuje k roku 1990. Betonika již od počátku své existence se úzce specializuje na obor podzemního stavitelství. A z toho
důvodu  již  při  vzniku  doplnila   ve  svém závodě  v Loboticích  ,  který  získala  od  bývalé  Prefy Olomouc,  o  nové
technologie na výrobu betonového trubního materiálu a  jiných betonových prefabrikátů určených pro inženýrské sítě.
Jedná se např.“ o spodní díl šachet, se kterými proniká na tuzemský trh jako první z výrobců v naší republice.
Firma Betonika  nezůstává jen u trubního materiálu v její  nabídce najdete  kompletní  šachtový program,  obrubníky,
příkopové tvárnice či jiné výrobky pro doplnění kompletní nabídky pro provádějící organizace a výrobce kanalizací.
Je však také nutno připomenout i obchodní úspěchy. Během pěti let své existence firma Betonika ztrojnásobila svůj
obrat. Nemalou měrou se na tomto úspěch podílí výroba, která se díky novému systému  dozorování zkvalitnila.
Právě na základě těchto skutečností se dostalo té cti firmě Betonika s r.o.stát se jedním z největších výrobců betonových
výrobků pro podzemní  stavitelství  v polistopadovém období.  Díky progresivní  obchodní politice  se  podařilo  firmě
Betonika s r.o. získat nejprve pronájem a posléze i zakoupit výrobní závod Prefa Hýskov - Lužec nad Vltavou. A dát tak
podnět ke vzniku dceřiné společnosti s    obchodním názvem BETONIKA    PLUS    spol. s    r.o.  
Připravila  se několika milionová investice do nových technologií na výrobu např.:  šachtového programu. Toto vše
směřuje k opětnému postavení tohoto výrobního závodu na čelní místo výrobců betonového zboží. Již vzpomínaný
šachtový program je jen malým zrnkem investic, které firma Betonika plus s r.o.hodlá investovat v příštích letech právě
do tohoto závodu.
Firma BTK se neuzavírá  jen do svých obchodních závěrů,  ale  již v této  době se stává jedním ze sponzorů místní
samosprávy.

PŘÍVOZ  - potopená loď

Potápěči BOVO Mělník, spolu se členy dobrovolného požárního sboru v Lužci n.Vlt.  dne 11.3.1995 uskutečnili  na
vodním toku Vltava v obci u přívozu akci, jejímž cílem bylo vyhledání a vyzdvižení potopeného osobního prámu ze dna
Vltavy. Prám se zde potopil již při manipulaci s ním při velké vodě.
Celá  akce  probíhala  za  odborného  řízení  p.B.Voráčka.  práce  s vyhledáním  a  vyzdvižením  byly  prováděny
za nepříznivého počasí, kdy venkovní teplota vzduchu byla 6° C a teplota vody 5° C.
Za takových podmínek se potápěl do proudící řeky Vltavy potápěč p.R.Andrle, aby prám vyhledal a spolehlivě uvázal
tak, aby mohl být za pomocí jeřábu vyzdvižen.
Za  rychlou pomoc při  opravě  prámu a  uvedením přívozu  do  provozu  patří  vřelý  dík  a  uznání  místním závodům
Betonika plus, Bří Horákové a Delta.
(Vyhledání a vyzdvižení lodi trvalo 5 hodin. Celkové náklady na vyzdvižení a opravu činily 25.380,-Kč).

Veřejná telefonní stanice

Před obecním úřadem byla vybudována a dána do provozu „Veřejná telefonní stanice“, která je na mince.

Kanalizace

Byla vybudována kanalizace v ulici  Mělnická. Úpravou projektu je kanalizace vedena místo  na konec obce (před
domek p.Brázdy) ulicí Smetanova a zadem  k domkům p.Závorky a p.Brázdy.
Vybudování kanalizace v    ulicích Mělnická, Smetanova a Dvořákova   včetně napojení uvedených dvou rodinných domků
a část Janáčkovy ulice činí 1.885.236,-Kč.

Zdravotní středisko

2.8.1995  se  uskutečnilo  jednání  s ředitelkou  nemocnice  Mělník  ing.Prášilovou,  týkající  se  zprovoznění  budovy
bývalého zdravotního střediska v    Lužci  .  Paní  ředitelka přislíbila,  že se zúčastní  spolu se starostou obce jednání  na
ministerstvu privatizace o bezúplatný převod této budovy.
Bylo  započato  s dokončovacími  stavebními  úpravami.  Jedná  se  o  opravu  kotelny  (střecha,  komín),  včetně
vyvložkování, vnitřních prostor (omítka). Plynárenské práce zde provádí firma ETR Roudnice n.L., stavební práce VTS
Lužec.
Rada obecního úřadu uvolnila částku 60.000,-Kč na zakoupení dvou plynových kotlů. V hlavní budově se vybudovala
eletroinstalace a výstavba verandy. U firmy AKVAVIT byla objednána dokumentace na kanalizaci.
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Zdravotní středisko by se mělo zprovoznit během 1.čtvrtletí r.1996.
Do nového zdravotního střediska se přestěhuje obvodní lékař a gynekolog z domu služeb, dětská lékařka z bytových
jednotek a zubní lékařka z obecního úřadu.

Sbírka na kostel

Byla vyhlášena sbírka na opravu kostela sv.Jiljí. od občanů bylo vybráno 19.621,-Kč, od firmy Betonika 10.000,-Kč, od
firmy Bří.Horákové 10.000-Kč. Dodatečně částka 39.521,-Kč byla ještě povýšena o 2.000,-Kč, kterou přispěla paní Iva
Horáková,  provdaná  Procházková,  bývalá  naše občanka,  která žije  v současné  době  v USA a pan Klement  Horák,
ředitel firmy Bří Horákové.
Opravy na kostele byly pozastaveny pro nedostatek finančních prostředků.

Počasí

V    začátcích   roku byl sníh, teploty v dlouhodobém průměru. 
Jaro  bylo mimo asi 3 dnů velmi chladné. Časté deště, teploty v rozmezí 0° C – 10° C. ještě v dubnu poletoval sníh,
který hned tál a způsobil zvýšené hladiny Vltavy. Ke konci května byla vedra, 25° C – 29° C, vzduch byl až dusivý,
proto se objevily časté bouřky, doprovázené silnými dešti.
Léto velmi teplé, suché.
Jaro a podzim nám skoro vymizely. Přechody těchto období jsou velmi prudké. Místo hezkého jara bylo hned horko,
málo příjemného babího léta hned zima.
Okolo dušiček bylo velmi chladno, což způsoboval hlavně studený nárazový vítr. Ještě v listopadu se objevily mrazíky
až do  -7° C. Všude v okolí napadlo spoustu sněhu, ve vyšších polohách sníh způsobil i spoustu problémů. Naší obci se
sníh vyhýbá oklikou.
Mezi vánočními svátky byly mrazy až do  -16° C, ale sníh žádný, mimo slabého poprašku, který dlouho nevydržel.

Obchodní a společenské centrum „TAMA“ měla premiéru dne 14.8.1995 od 7.00 hodin.
Jednotlivé prodejny nabízejí prodej potravin, masa, zeleniny, polotovarů, cukrářských výrobků, drogistického zboží,
železářského zboží, hraček, parfumerie, dom.potřeb, elektroniky.
V restauraci se stravují místní občané, pracovníci místních firem a také zájemci z Citova a Vraňan.
Vinárna  se  využívá  k pořádání  svateb  a  oslav  různých  jubileí,  na  své  si  přijdou  vyznavači  biliáru  a  karambolu.
Pravidelně v sobotu se pořádají společenské večery s hudbou a tancem. TAMA byla postavena z bývalého kina – č.p. –
142. objekt byl vykoupen od Tetaurů, zrekonstruován a přistavěn.

Trhy

Zahájení  trhů a  naší  obci  se  plánovalo na  4.11.od  8.00  hodin.  Prodej  by  se  opakoval  každou  následující  sobotu.
Vzhledem k tomu, že bylo velmi chladno, nikdo prodávat nepřišel. Pro nedostatek zájmu se trhy neuskutečnily ani
v další termíny.

ZŠ ve škole v    přírodě  

V období od 2.11. – 16.11.se uskutečnil plánovaný výjezd všech žáků naší školy do školy v přírodě v    Přimdě    u    Tachova  
a v pohoří Český les.
Poděkování patří  Školskému úřadu v Mělníku, který umožnil  tuto  akci  uskutečnit  a  uvolil  lužecké škole na 1 žáka
přibližně 2 000,-Kč, t.j. celkově zhruba 362.000,-Kč, pro ozdravný režim našich dětí.
Škola v přírodě přispěla k fyzické i psychické zdatnosti dětí a měla nesporně kladný výchovný dopad. Umožnila dětem
poznat nový režim  v rámci každodenních vycházek a celodenních výletů do okolí. 
Objevily se názory, že výjezdy do školy v přírodě nejsou efektivní, neboť je znečištěno ovzduší již všude. Je to mylný
názor. Míra znečištění se ověřovala ve dvou institucích, které se zaměřují na sledování životního prostředí v Čechách a
zjistilo se, že existují zásadní rozdíly mezi jednotlivými oblastmi republiky.
Oblast Přimdy patří právě k    oblastem s    nejnižším výskytem zplodin a škodlivých látek   a škodlivých látek a je jednou
z ekologicky nejčistších oblastí Čech.
Žáci byli ubytováni v rozlehlých pavilonech moderního typu (kapacita 251 žáků). Pavilony se dělily na učebnové a
ubytovací,  dopoledne  probíhala  normální  výuka  a  odpolední  činnost  byla  věnována  pobytu  na čerstvém  vzduchu
(turistika, sportovní vyžití a pod.)
V areálu byla prostorná tělocvična, která byla našimi dětmi často využívána.
Jídelna byla prostorná, denně bylo podáváno ovoce a děti měly možnost přídavků a snídaně, oběda a večeře. Jinak bylo
jídlo podáváno 5x denně.
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Na pavilonu byla samostatná ošetřovna, kde byla zajištěna služba nepřetržitě 24 hodin. Nemocnost dětí byla přiměřená
délce pobytu, do domácího ošetření bylo odesláno 5 žáků z celkového počtu 181 žáků. Naštěstí nedošlo k    žádnému  
úrazu a všichni žáci se vrátili domů v pořádku.

Počasí    bylo proměnlivé, z počátku zimní, později mlhavé, naštěstí bez deště. 

Výchovná činnost byla zaměřena především na turistiku,  denně  děti  podnikali  výlety  po  okolí.  Celkově nachodily
zhruba 850km. Uskutečnily se 2 celodenní výlety – Domažlický okruh – Klenčí, Výhledy, Trhanov a lázeňský okruh –
Mariánské lázně, Františkovy lázně a Cheb.

Mladší žáci navštívili Tachov – historické muzeum a meteorologickou stanici v Přimdě. Vyslechli zajímavou besedu o
regionu, zajímavostech a hlavně o nejvýznamnější památce – Hrad Přimda.
Věřím, že se dětem na škole v přírodě líbilo.

Kulturní život v    obci  

29.1. velmi pěkná akce – dětský maškarní karneval, pořádaný KaSS Lužec v restauraci TAMA. Sešlo se velký počet
dětí, doprovázený dospělými.

  4.2. II.maškarní karneval KaSS. Byl to pěkný karneval, pořádaný v restauraci „U přívozu“, ale návštěvnost nebyla
velká.

 3.3. Za stálého okruhu zájemců jsme navštívili Karlínské divadlo na vydařenou hru „Zasněžená romance“.
16.3. Pro základní školu Lužec byl pozván do kulturního domu kouzelník
  8.4. Zájezd pro děti do divadla – Praha na představení „Kocour v botách“.
20.4. Loutková pohádka našeho loutkového souboru „Kašpárek detektivem“ pro mateřskou školu, Základní školu

Lužec a Vraňany.
21.4. Zájezd do Polska – Jelení hora na nákupní trhy. 2 autobusy.
25.4. Promítány filmy pro děti z MŠ, ZŠ Lužec a Vraňany.
 4.5. Oslavy 50.výročí ukončení II.světové války.

15.5. Zájezd do divadla ABC (Praha) na komedii „Létající snoubenky“.
23.5. Posezení nad kronikou obce – stává se pravidelností, že alespoň 2x do roka pozveme občany na toto posezení.

Nejčastěji přicházejí občané již důchodového věku, ale jejich počet se zvyšuje – až ke čtyřicítce. Zrušila jsem
besedy vždy na dané téma a začala jsem předčítat celou kroniku, stránku po stránce.
Tento způsob se osvědčil a občané se často i zapojí do diskuze. (další posezení též 10.10.).

promítání pro děti z MŠ a ZŠ – nová česká pohádka „Jak si zasloužit princeznu“.
16. – 18.6 – Zájezd do Itálie – doplněn autobus kralupské cestovní kanceláře „Daniela“. 

Navštívili jsme Bibione a Benátky. Bylo hezké počasí, někteří se i vykoupali v Jaderském moři. Na cestě zpět
jsme se podívali na Měsíční jezera v Rakouských Alpách.

1. Zájezd na „Safari  “ pro děti a dospělé ve Dvoře Králové. Pro velký zájem byly zajištěny 2 autobusy.
28.6. hrála  se  3  představení  našeho  divadelního  souboru  Amatér pro  děti  „Hrátky  s čertem“.  Přišlo  i  spoustu

dospělých a představení mělo úspěch.
26.8. zájezd  pro děti a rodiče do ZOO Ústí n.L. zájezd byl pěkný, dětem se ZOO velmi líbila.
12.9. jeli jsme do národního divadla na Hru „Sluha dvou pánů“. Hlavní roli hrál vynikající herec Miroslav Donutil.

Velmi hezké představení.
14.9. KaSS a SPOZ Lužec uspořádaly  zájezd pro důchodce do Kutné hory a okolí. Rovněž navštívili Žehušickou

oboru. Zdaleka nebyl obsazen autobus, je to škoda, protože těm kteří se zájezdu zúčastnili, se zájezd líbil.
29.9. opět nákupní zájezd do Polska, Jelení hory, pro velký zájem byly vypraveny 2 autobusy.
17.11. ještě jeden předvánoční nákup do Polska, již 1 autobus.
18.11. Jsme jeli do Prahy do divadla J.Grosmana na Josefa Dvořáka „Čochtan vypravuje“. Moc pěkné divadlo.
23.11. Zájezd nejen pro důchodce do Kralup n.Vlt. do kulturního domu Vltava na vystoupení Zorky Kohoutové a

Ivety Simonové. Pořad se rovněž líbil.
  3.12. Mikulášská nadílka a mikulášská diskotéka pro děti v restauraci TAMA. Dárky rozdával „Mikuláš“, „Anděl“ a

„Čertíci“. Sešlo se hodně dětí a všem se nadílka líbila.
12.12. Tradiční pořad pro důchodce „Posezení pod jmelím“ v restauraci TAMA. Vystoupily děti z MŠ Lužce a byla

zajištěna hudba k tanci i poslechu. Našim důchodcům se pořad velice líbil.
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Nejstarší občané v    naší obci  

Ženy:
81 let Plicková Zdeňka 82 let Udatná Albína

Rampasová Kateřina Andělová Miroslava
Rychtaříková Růžena Nováková Marie
Hůlová Božena Panochová Mil.
Votavová Marie 83 let Ptáčníková Marie (Sukova 164)
Sedláčková Františka 84 let Münichová Božena

Picková Marie Švecová Julie
Šášová Emilie
Vošahlíková Božena 

85 let Kratochvílová A. 87 let Holoubková Marie
Horáková Růžena 88 let Došková Božena
Rybářová Anna 89 let Poštolková Jiřina
Kleinertová Anna 90 let Chládková Marie

Muži:
81 let Švec Oldřich 85 let Eger Josef

Levý Jaroslav Šafka Josef
Škrabánek Jan 86 let Heřman František

84 let Brázda Zdeněk Rameš Josef

Jubilea

Významná jubilea, kterých se občané dožívají.

Leden   1.1. 65 let Helena Podhorná
  5.1. 80 let Jarmila Bicanová
  6.1. 60 let Miloslava Tauchmanová
14.1. 60 let Jarmila Vošahlíková
22.1. 65 let Věra Všetulová
27.1. 80 let Růžena Šmucrová
30.1. 60 let Milada Gromanová
31.1. 70 let Ludmila Závorková
31.1. 75 let Miroslav Závorka

Únor   7.2. 65 let Vladimír Filek
  7.2. 70 let Marie Ptáčníková (č.p.161)
20.2 65 let Růžena Krejcárková
26.2 65 let Jaroslav Merhaut

Březen   2.3. 65 let Jaroslav Klvaň
15.3. 60 let Jarmila Kišová
31.3. 70 let Emilie Plicková

Duben   5.4. 60 let Růžena Merhautová
11.4. 60 let František Rudolf
12.4. 60 let Marie Nováková
22.4. 70 let Jaroslava Škrabánková

Květen   4.5. 60 let Václav Mašek
20.5. 65 let Karel Kulhánek
22.5. 80 let Marie Levá
26.5. 60 let Marie Ptáčníková
26.5. 70 let Karel Práchenský

Červen   3.6. 65 let Karel Landa
16.6. 60 let Vladimír Novotný
26.6 80 let Novotná Antonie
29.6. 60 let Antonín Šimánek
30.6. 60 let Rudolf Knotek
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Červenec   5.7. 65 let Ladislav Vecko
  6.7. 65 let Ing.Stanislav Šustr
  6.7. 80 let Božena Egerová
16.7. 75 let Jaroslav Dědič
17.7. 85 let Josef Eger
19.7. 60 let Jiří Jansa
20.7. 60 let Josef Krampera
21.7. 65 let Anna Řehánková
31.7. 60 let Věra Rajnišová

Srpen   3.8. 60 let Jan Veselý
  4.8. 65 let Zdeňka Rajglová
  5.8. 60 let Antonie Imbrová
  7.8. 85 let Josef Šafka
12.8. 85 let Růžena Horáková
15.8. 60 let Jiří Ptáčník
16.8. 65 let Jaroslav Herman
16.8. 75 let Věra Nováková
23.8. 65 let Alena Tošnerová
23.8. 84 let Božena Vošahlíková

Zář  7.9. 81 let Milada Votavová
12.9. 87 let Marie Holoubková
18.9. 81 let Oldřich Švec
19.9. 65 let Václav Dušek
21.9. 88 let Božena Došková

Říjen   4.10 85 let Anna Kleinertová
  7.10. 81 let Jaroslav Levý

Listopad   6.11. 70 let Miroslav Myslivec
11.11. 81 let Jan Škrabánek
16.11. 82 let Marie Nováková
29.11 75 let František Humhej

Prosinec   2.12. 81 let Františka Sedláčková
  6.12. 81 let Marie Plicková
15.12. 70 let Václav Langer

Z    našich řad odešli  :
Zdeňka Stanislavová Chládková Marie Procházková Emilie
Plicka František Miluše Plicková Dagmar Prachařová
Vojtěch Szajko Josef Krejcárek Miroslava Panochová
Anna Rybářová Josef Rameš Marie Ptáčníková
Václav Novák Jaroslav Boudník Jaroslav Hodek.

V domově důchodců na Řepíně: Rudolf Tichý a náš bývalý občan Milan Šťastný.

Vítání občánků

Vítání nově narozených dětí:

20.4. rodiče Tauchmanovi se synem Tomášem
rodiče Nemejovských se synem Markem
rodiče Stehlíkovi se synem Matějem
rodiče Hovorkovis dcerou Radkou

rodiče Lapkovi s dcerou Martinou
rodiče Mikešovi se synem Davidem
rodiče Tautermanovi s dcerou Klárou
rodiče Kindlovi se synem Alešem

13.6. rodiče Raichlovi s dcerou Terezou
rodiče Tauchmanovi se synem Petrem
rodiče Trachtovi se synem  Zdeňkem
rodiče Dermekovi se synem  Michalem

  5.12. rodiče Pušmanovi se synem Liborem
rodiče Mikušovi se synem Pavlem
rodiče Baumannovi s dcerou Dominikou
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Svatby

- Libor John a Bohumila Fialová, společné příjmení Fialovi
- Václav Hrnčíř a Petra Tichá společné příjmení Hrnčířovi
- Ivan Khorel a Marie Květoňová společné příjmení Khorelovi

Stříbrnou svatbu – 25 let společného života oslavili:

(24.4.)    Stanislav a Zdeňka Hodkovi
Miluše a Jaroslav Mikšovi
Ivana a Ladislav Csokovi

Obyvatelstvo

K    31.prosinci 1995   bylo v Lužci nad Vltavou trvale přihlášeno 1041 obyvatel.
Během celého roku se přistěhovalo 40 obyvatel a nových človíčků se narodilo.
Z obce se odstěhovalo 16 obyvatel a 14 zemřelo.

Chatová oblast

V    chatové oblasti  na Křemeni    je celkem 50 menších chatiček,  u kterých jsou velmi  pěkně  upravovány zahrádky.
Z celkového počtu jich z Lužeckých občanů vlastní 11.

Čísla popisná

V obci je celkem evidováno 356 čísel popisných, ale z toho je 5 čísel volných a 1 číslo zbylo po demolici – tj.350 čísel
obsazených. (+ V Chramostku je obsazeno 11 čísel popisných).
Celkem baráků užívaných jen o víkendech je asi 40. Nejvíce zájemců o výstavbu nových domů je ze strany místních
občanů. Nové domy se mohou povolit po vypracování dokumentace „Územní plán obce“.

Mateřská škola

Školní rok 1994 – 1995 v mateřské škole v provozu jsou 3 třídy
: v  I.tř. – 18 dětí

   II tř. – 20 dětí
  III.tř. – 22 dětí

Ředitelkou je paní Věra Udatná,
učitelkami – Zdeňka Peroutková, Lada Hampejzová, Ivana Ševčíková, Marcela Žižková, Ilona Ptáčníková.
Vedoucí školní jídelny je paní Zuzana Buchtelová.
Kuchařky jsou paní Marcela Rotková a Jitka Vacková. V kuchyni se vaří i pro ZŠ v Lužci nad Vltavou. Jídlo odváží
paní Hana Mašková  (důchodkyně).

Aktivity v    MŠ  

Učitelky pracují podle tématických plánů, vycházejí ze situace ve třídě, reagují na zájmy dětí.
V    měsíci adventu   – mikulášská nadílka. Mikuláše a čerta dělají paní učitelky, děti dostaly dárky a sladkosti.
Vánoční besídka probíhala za účasti rodičů. Velmi vkusná a nápaditá vánoční výzdoba.
Ve spolupráci s družinou děti vyrobily dárky pro důchodce. Během roku se děti účastnily vítání občánků.

Den dětí v    MŠ  
Na školní zahradě se pálil táborák, opékaly vuřty, pro děti byly připraveny různé soutěže a závody.
Rozloučení s    předškoláky  .
Na  rozloučení s    předškoláky   se přišli podívat rodiče, babičky. Děti měly radost z blížících se prázdnin, paní učitelky
mají oči „orosené“, protože jejich děti odcházejí do života.
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