
ROK 1996

Zlatá svatba

Dne 5 října se dostavili Jaroslava a Jan Škrabánkovi  do obřadní síně Obecního úřadu Lužec nad Vltavou, aby společně
se zástupci obce oslavili 50 let společné cesty životem.
Zápis potvrzují svými podpisy:

Pan Jan Škrabánek se narodil 11.listopadu 1914 v Rokytnici na Moravě. Jeho otec byl lesní dělník a matka sloužící
v domácnosti. Pochází ze 4 dětí.

Paní Jaroslava Škrabánková je rozená Tichá. Narodila se 21.dubna 1925 v Bukoli. Otec byl holič a matka zemědělská
dělnice. Pochází ze 3 dětí.

Svatbu měli 5.října 1946 na radnici v Mělníku. Společně vychovali 3 děti – Janu, Jaroslava, Tomáše.
Oba bydleli již před svatbou v Lužci. Spolu se nastěhovali do č.p.235 ve Smetanově ulici, kde bydlí dodnes.
Pan Škrabánek se vyučil u Horáků, kde zůstal pracovat i po celý další život – do 76 let, jako vedoucí celého podniku.
V posledních letech velmi rád čte.
Paní Škrabáková ve válce pracovala v zemědělství.  V roce 1942 přešla pracovat jako kancelářská praktikantka také
k firmě Bří.Horákové. Ráda peče vyšívá a čte.

Zlatá svatba

V tomto roce oslavili v kruhu rodiny zlatou svatbu i manželé Karel a Božena Práchenských.
Pan Práchenský se narodil 26.května 1925 v Kounici, okres Český Brod.
Paní Práchenská je rozená Plicková a narodila se 15.května 1926 v Lužci.
Sňatek uzavřeli 10.listopadu 1946 na Mělníku.
Řadu let pan Práchenský pracoval jako technik u firmy Bří. Horákové. U této firmy pracovala také paní Práchenská.
Žijí  v rodinném domku  č.p.  231  v Sportovní  ulici,  na  kterém společně  prováděli  řadu  úprav.  Svou  největší  lásku
přenášejí na svého vnuka Lukáše, kdy po letech vychovali společně syny Karla.

Z    historie obce před 100 lety  

Již před sto léty věděli naši občané, že jejich rodiště je vzdáleno 6,6km od Mělníka. Žijí v nadmořské výšce 161,1 m
což bylo změřeno u paty kostela sv.Jiljí (Jiljí je řeckého původu Algidius, což znamená záštita, ochrana).
Tehdejší obyvatelé žili v uváděném období v průměrné celoroční teplotě  +7° C a na jejich území napadlo v celoročním
průměru 45,8ml vodních srážek na 1m2.
Obec měla tehdy 904 obyvatel, kteří bydleli ve 154 domech. Půdní fond činil 772ha. 
Představený obce se jmenoval František Čáp. 
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V roce 1857 zavítala do naší obce prvá „kočovná“ divadelní společnost páně Prokopova. Byla velmi dobře přijata. A o
dva  roky  později  zde  opět  hostuje  další  kočovná  divadelní  společnost  vedená  panem Kulasem.  Jejich desetidenní
vystupování  mělo kladný ohlas nejen mezi našimi obyvateli,  ale  přicházeli  i  diváci  z Bukole,  Býkve,  Chramostku,
Jenišovic, Kozarovic, Vraňan, Vrbna, Zálezlic, Zelčína.
Nelze  nepřipomenout,  že  na  lužecké  scéně  vystupovala  v roce  1857  v Prokopově  společnosti  herečka
Magdalena    Forheimová   (nar.1803 v Praze a zemřela v roce 1870 v Praze) – uměleckým jménem Skalná,  žena Josefa
Kajetána Tyla (tehdy již zemřelého a v Plzni pochovaného).

Mateřská škola

Ve třech třídách naší mateřské školy pracuje 6 učitelek – (ředitelka Věra Udatná, Peroutková Zdena, Marcela Žižková,
Ilona Ptáčníková, Ivana Ševčíková a Lada Hampejzová) a schází se zde celkem 60 dětí ve věku od 3 do 7 let.
Náplň dne není náhodná, ale pečlivě připravena učitelkami pro každou z věkových skupin. Děti tráví čas  v rozmanitých
tělovýchovných, výtvarných, pracovních a hudebních činnostech, které se uskutečňují v prostorách celé třídy.
Na velké školní zahradě využívají děti pískoviště, houpačky, kolotoče a hrají hry podle vlastní volby.
Ve škole se zajišťuje logopedická péče, kterou provádí s dětmi se zhoršenou výslovností absolventka logopedického
kurzu paní učitelka Peroutková.

V třídě nejstarších dětí se děti připravují do školy.

V I. třídě se sešlo 22 samých temperamentních dětí. Hned tu, hned zase tam, tu je nadchla jedna věc, po minutě zase
jiná, ten začal plakat pro maminku, ten se počůral, ten přiběhl se slzami v očích, že onen ho bije autíčkem do hlavy,
zatímco na druhé straně třídy už byla převrácená kuchyňka.

Děti o pár centimetrů vyrostly, přibraly nějaké to deko a nyní jsou z nich druháci. Dnes se velice rády zapojují do všech
činností, rády si hrají,  dovedou se samostatně rozhodnout, svěřit se učitelce, pochlubit se tím co se jim líbilo nebo
povedlo.

Poutavé je pro ně ranní cvičení, které je zařazováno nenásilně, v době kdy začne u některých dětí kolísat zájem o ranní
hru. Při stolování se děti učí způsobnému chování při něm. Sedí u dlouhých stolů, na kterých jsou vázičky a ubrousky.

Mateřská škola (archiv Obecní úřad)
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Počasí

V prvních dnech roku byly stále mrazíky. 
8.ledna začalo pršet a bylo obrovské náledí. Všude jsou velké problémy na silnicích se spoustou dopravních nehod.
Voda v řece začíná stoupat, ale sníh u nás není. Od 11.února (neděle) napadlo spoustu sněhu, ale v pátek odpoledne
16.února začalo pršet. Všude bylo velké množství bláta. Na horách však sníh dále způsobuje kalamitní situace. Letos
panuje neuvěřitelná zima. Ještě 5.dubna je velmi chladno.
V předchozím týdnu vál silný ledový vítr. Na lidech se projevuje dlouhá zima častým nachlazením a rozmrzelostí.
 Květen je stále chladný.
V létě se nárazově projeví 2 – 3 dny velká vedra (až 29° c), jinak jsou časté srážky, které způsobují vysokou hladinu
Vltavy, která zatopila níže položené pozemky. V okolí řádí kroupy, které se naštěstí naší obci vyhnuly.
Rychlý  přechod  podzimu  bez  významných  teplých  dní.  Zima  se  ozvala  se  svou  největší  silou  v prosinci.
Teploměr ukázal až  -26° C. Po létech , kdy jsme byli skoro bez sněhu, jsme si ho nyní užili v hojném množství. Sníh a
mráz způsobil obrovské problémy nejen v dopravě, ale i v ostatních odvětvích našeho hospodářství.

Změna plynu

Změna svítiplynu na zemní plyn se v    naší obci uskutečnilo 17.března 1966  
Zemní plyn proti dosud dodávanému svítiplynu má řadu výhod. Je nejedovatý a má více než dvojnásobnou výhřevnost.
Tato vlastnost a vyšší tlak, pod kterým se zemní plyn dopravuje, zvyšuje přepravní kapacitu  plynovodů a to umožňuje
napojit na stávající síť více odběratelů či zvýšit dodávky pro stávající uživatele plynu bez nároku na další investice.

Fotbal

Po skončení mistrovských zápasů začalo vedení klubu AFK Eletis Lužec připravovat tradiční  zimní turnaj „Vltavan“,
který se již několik let pořádá na škvárovém hřišti v Lužci.
Turnaj začal 13.ledna a končil 25.ledna. některá utkání byla sehrána v náhradních termínech 2.a 3.března.
Ve sportovním areálu působí ve funkci správce pan Dušan Bergman, který se současně střídá s paní Ullmanovou ve
vedení restaurace „Jamajka“.
Po skončení mistrovské soutěže byly  opraveny sprchy v domácí kabině. Byly položeny nové obklady, dlažba a dále
byly instalovány nové sprchy a vyměněna umyvadla.Byl opraven i podhled na tribuně, který již byl v dezolátním stavu.
Opravu provedlo VTS Lužec.
V měsíci lednu došlo mezi několika hráči a vedení klubu k neshodě. Tato situace vznikala postupně a v měsíci lednu
vyvrcholila. Časem se situace vyřešila.
V měsíci únoru pořádal fotbalový klub „Sportovní karneval“ v restauračním zařízení TAMA.
Do podzimní sezony vstoupil lužecký fotbal se 3 mužstvy: Jsou to žáci, „B“ mužstvo dospělých a lužecké „Ačko“.
Žáky vedou p.Benčík a Švejcar, chod mužstva zajišťuje firma Eletis , na dopravu přispívá p.Švejcar a p.Benčík, jezdí
svým autem. Po odchodu některých hráčů musel být dorost odhlášen ze soutěže a zbytek dorostenců přešel do „B“
mužstva dospělých a do hořínského dorostu.
Do začátku soutěže bylo přihlášeno „B“ mužstvo dospělých, které vede p.Pernica a p.Molek. 
Dopravu zajišťuje a hradí Betonika plus.
Lužecké „A“ mužstvo má nového trenéra p.Košťála, který přišel z Rudné.
Přestupy v oddílu provádí p.Chytrý a p.Vedlík Jar. 
Prezidentem je p.Tauchman Vladimír a ekonomkou p.Ullmanová.
Dva  hlavní  největší  sponzoři  jsou firma p.Maurera „Taum“ a  firma  Eletis.  Dále  je  to  firma  První  Agrokomerční,
která provedla  oplocení  kolem  areálu  travnatého  hřiště.  Dalším  sponzorem  je  restaurace  TAMA,  která  zajišťuje
občerstvení a večeře po zápasech a firma Betonika plus, která zajišťuje dopravu „B“ mužstva.

Fotbalové hřiště AFK EletisLužec n.Vlt. (foto.L.Tomek)
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Volby do Parlamentu ČR

Volby do Parlamentu České republiky 

se konaly 31.5. od 14.00 do 22.00 hodin a 1.6. od 7.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti.
Zapsáno ve stálém seznamu voličů bylo 1 025 obyvatel. Úředních obálek bylo vydáno 793. 
Odevzdaných úředních obálek bylo  791. Platných hlasů – 773.
Pořadí podle počtu odevzdaných pro jednotlivé politické strany:

ODS 253
ČSSD 199
KSČM 195
Sdružení pro republiku – RS čsl.   36
Důchodci za životní jistoty   24
KDU – ČSL   17
ODA   15
SD – SNS     9
DEU     9
Levý blok     5
Česká pravice     1
Českomoravská unie středu     1

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Volby do Senátu Parlamentu České republiky proběhly ve dnech 15.a 16. listopadu.
V naší obci v 1.kole prošel pan Jaroslav Horák (ODS) a Ing.Josef Materna (KSČM).
V    2.kole   dne 22.a 23.listopadu prošel ing.Materna.
Za okres Mělník ale zvítězil  pan Jaroslav Horák – dosavadní přednosta Okresního úřadu.

Lyžařský výcvik

Ve  dnech  17.  –  24.března  proběhl  lyžařský  výcvikový  kurz  pro  žáky  7.tříd,  který  se  uskutečnil  v Černém  Dole
v Krkonoších. Kurzu se zúčastnilo 29 žáků z celkového počtu 38 žáků 7.tříd.
Lyžařský výcvik splnil svůj cíl, k čemuž nesporně přispěly i optimální podmínky, jako byl výborný zdravotní stav dětí a
nádherné počasí.

Přístavba a rekonstrukce základní školy

Od jarních měsíců a zejména o prázdninách probíhala rekonstrukce stávající budovy ZŠ a přístavba. Rychlé dokončení
přístavby ZŠ bylo umožněno finanční dotací  ministerstva školství a půjčkou od České spořitelny  a převzetím stavby
od firmy Břicháč stavebním podnikem Agrostav Mělník.
Uzavřená smlouva zaručila dokončení prací do 30.9.1996 tak, aby nový školní rok 1996 – 1997 mohl být zahájen již
v přístavbě.
Na základě rozhodnutí okresního hygienika byla i do tříd ZŠ stávající budovy zavedena voda. Vyměněna byla okna za
okna již plastová. Opravena byla i budova v níž jsou umístěny školní dílny. V budově byla zřízena též plynová kotelna.
Celkové náklady činí 15.830.762.-Kč + 502.145,-Kč = 16.332.907,-Kč.
V přístavbě  byly  dále  vybudovány:  chemická  a  fyzikální  učebna,  kmenová  učebna,  počítačová  učebna,  ředitelna,
kabinet  zástupce  ředitele,  v přízemí  šatny,  školní  družina,  výdejna  jídel  a  jídelna  pro  žáky.  Bylo  zakoupeno  nové
vybavení .
Pro budoucnost se počítá s výstavbou bytů v půdním prostoru přístavby.

Stanový tábor

Oblíbený stanový tábor v    Kácově nad Sázavou  , známý pod osadním názvem Toronto, úspěšně proběhl v období od
15 – 28. července za účasti 36 dětí. Tábor organizuje Nadace zdraví dětí a mládeže Mělník pro děti z této ekologicky
ohrožené oblasti a hlavní vedoucí tvoří prakticky celý dětský kolektiv ze žáků ZŠ Lužec n.Vlt.
Jako oddíloví vedoucí se osvědčili bývalí žáci ZŠ. Přes chladné počasí se tábor líbil.
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Lužecká regata

Další ročník populárního vodáckého setkání se uskutečnil v sobotu 17.srpna. Celkem 21 posádek poctivě  sportovně
zápolilo na téměř 6km dlouhé trati a protože se během dne umoudřilo i počasí, nálada byla výtečná.
Vysoce favorizovaná sestava AVZO I.,  obsahující loňský primát,  si  nakonec vyjela  nepříliš  populární bramborovou
medaili, když na stupně vítězů se před ni dostaly lodě PAKO a SOSÁKOVA PĚTKA a úplně nahoru nejpříjemnější
překvapení,  juniorka  AVZO  ve  složení  O.Hlaváček,  J.Janovský,  O.Šmucr,  L.Udržal  a M.Zorenik  s obrovským
náskokem a ve skvělém traťovém rekordu 39:18.
Výborně bojovaly na trati mládežnické a dětské posádky AVZO. V duchu tradic vydržely desítky vodáků a příznivců
v družné zábavě pod plachtami do pozdních hodin. 
Letošní REGATA se po všech stránkách velice vydařila.

Sjíždění Vltavy

Po loňském velkém ohlasu připravili vodáci z Lužce pro více než 40 dětí reprízu  putování po stejné trase na období 4. –
14.července se  startem ve Vyšším Brodě,  tábořením v kempech Rožmberk,  Branná,  Český Krumlov,  Zlatá  Koruna
s cílem v Českých Budějovicích.
Protože počasí nabylo letos příznivé, spokojenost všech účastníků byla znovu naprosto spontánní. 
Vodáci postavili  v přípravném období tři  nové lodě a samotný pohled na konvoj  naparáděných 9 pramic byl velmi
sympatický.  Program na vodě si  děti  zpestřily návštěvou památek Rožmberk a Český Krumlov,  kde si  navíc užili
příjemné koupání v bazénu místního sportovního areálu.
Kapacita na výstavbu lodí a jejich uskladnění byla zajištěna díky pochopení VTS Lužec. Veškerou nákladní dopravu
zajistila  firma  KONZA p.Sochoř  osobně,  autobusovou  dopravu  BUS  CENTRUM –  p.Šianský,  na  stavbě  lodí  se
významně podílela firma FERALPI p.Bednáře z Kralup, firma p.ing.Svobody z Vraňan a firma STAVMONT p.Švejdy
z Mělníka.

Územní plán

Obecní zastupitelstvo v Lužci n.Vlt. 14.12.1995 rozhodlo o zpracování územního plánu, který bude řešit celé správní
území naší obce. Výběrovým řízením byla vybrána firma Kadlec K.K.Nusle spol.s r.o. projektová, inženýrská, obchodní
a poradenská činnost Praha 10, Madridská 26.
Obec s touto firmou uzavřela smlouvu o dílo č.81/96. v první fázi se zpracuje etapa průzkumu rozbory a UHS. Ve druhé
fázi se zpracuje koncept ÚPD a začátkem roku 1997 by měl být zpracován návrh ÚPD čistopis.
Cena díla včetně DPH činí 483 000Kč. Okresní úřad Mělník poskytl 340.000Kč a zbytek bude hradit obec.
Výhody:
1). Obec bude mít promyšlenou koncepci rozvoje zhruba na 15 let a to nejen pro výstavbu rodinných domků, ale i

z hlediska  občanské  vybavenosti,  technické  infrastruktury,  (kanalizace,  el.a  sdělovací  vedení),  dopravy  a
ochrany životního prostředí.

2). Bude podkladem pro povolování žádostí o novou výstavbu.
3). Poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fundu jsou 5x nižší u ploch územním plánem určeným k výstavbě.
4). Soukromí majitelé pozemků vhodných pro výstavbu nebudou územním plánem nuceni  výstavbu realizovat nebo pro

tento účel pozemky prodávat, s výjimkou veřejně prospěšných staveb.
5). Zájemci o stavební parcely si mohou zakoupit pozemek bez rizika, že jim nebude vydáno územní rozhodnutí a

stavební povolení pro realizaci stavby.
6). Schválený ÚP je podmínkou pro přidělování dotací obcím ze státního rozpočtu.

Výročí

Na letošní rok připadají 2 výročí vztahující se k    našemu občanovi – panu M.Švicovi.  
a).5.října vzpomeneme jeho nedožitých 80 let
b). před 50 lety podlehl těžkým zraněním, která utrpěl při letecké havárii.

Miloslav  Švic  byl  absolventem  Vojenské  letecké  akademie  v Prostějově,  kde  byl  v roce  1937  vyřazen
v hodnosti poručíka letectva. Získal diplom jednomotorového a vícemotorového letounu a diplom letecký navigátor.
(Vojenská letecká akademie byla po válce přejmenována na Vojenské letecké učiliště).
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Pan Švic byl mezi prvními, kdo republiku ilegálně opustil, kdy po březnu 1939 byla republika okupována nacistickým
vojskem. S mnoha dalšími odešel přes Ostravu do Polska – Krakova, kde byl při čs.konzulátě již v dubnu ustanoven
zárodek čs.vojska v zahraničí. V táboře Malé Bronovice se shromáždili ti co chtěli ti, co chtěli bojovat. Polská vláda ani
úřady  neměly  v úmyslu  podporovat  čs.odboj  a  k naší  tvořící  se  vojenské  skupině  se  projevovaly  neochotně  a
s nezájmem.

Jelikož o naše vojáky neměl zájem ani tehdejší Sovětský svaz, rozhodlo čs.zahraniční ústředí přesunout většinu našich
vojáků do Francie, která ale také neměla zájem. Po jednání s čs.vyslancem Osuckým a francouzským ministerstvem
války byli naši vojáci zařazeni do cizinecké legie. Došlo ale k dohodě, že každý 5tiletý závazek služby v cizinecké legii
bude zrušen v okamžiku válečného konfliktu, kdy bude třeba čs.vojáků ve francouzské armádě.
Osobní  příslib byl  dán letcům, že v případě nedostatku letců vlastních,  povolá do svých řad i  naše letce umístěné
v cizinecké legii  v severní  Africe. Většina našich vojáků závazek na 5 let do cizinecké legie  podepsala.  Podepsal i
por.let. M. Švic.

Byl francouzskou lodí převezen z Gdyně do přístavu Calais a následovně do pevnosti St.Jean v Marseille, výchozí to
stanice  cizineckých  legionářů.  V červenci  1939  stanul  M.Švic  na  půdě  severní  Afriky.  V přístavu Oran.  Odkud  je
přesunut do pevnosti Sidi bel Abbés. Ale už ne jako poručík letectva, nýbrž jako seržant cizinecké legie .
2.září byla v Paříži podepsána čs.francouzská dohoda o obnovení čs.armády na půdě Francie.
Část čs.letců v ciz.legii byla převelena na letiště v Bisku (a Tunis). Tam se dostal i M.Švic a létal na stroji Bolch 200.
Byl to starý dvoumotorový bombardovací letoun hodící se k průzkumu nad tuniským zálivem.
Později byl M.Švic převelen na letiště Maison Blance v Alžíru a pak na letiště Blidy, do výcvikového střediska všech
čs.letců.

V prosinci 1939 odjíždí zpět do Francie na leteckou základnu Tours. Létá na dvoumotorových Amiotech 143 a to až do
dubna 1940. pak se přeškoluje na nové moderní dvoumotorové Potezy 63.

Miloslav Švic již opět v hodnosti poručíka letectva, operuje v oblasti Nancy a Toul. Těsně před kapitulací se vrací do
Tours a když 22.června Francie kapitulovala, odjíždí se skupinou letců do přístavu Bordeaux, kde se naloďuje na malou
holandskou loď a za 3 dny vystupuje v anglickém přístavu Falmouth.

Odjíždí do tábora Chalmondeley a po nezbytných vojenských formalitách je převelen na leteckou základnu Royal Air
Force  Cosford.  Kratší  dobu  působí  na  letecké  základně  Basingbourne  ale  pak  již  odjíždí  do Honinghtonu
k 331.čs.bombardovací peruti.

Ta byla založena 2.8.1940 a již 10.9.1940 startovala ke svému prvnímu operačnímu letu – bombardovat seřaďovací
nádraží  v Bruselu.  Přeškolení  prodělal  M.Švic v Honinghtonu.  Nejdříve  létal  na  Anonsu,  později  přešel  na  bojový
letoun Wellington. (To byl dvoumotorový bombardér speciálně upravený pro noční bombardování).

M.Švic měl svoji stálou posádku:

- 2 pilotem  - por. Stanislav Zeinert
- navigátor - škp. J.4ermák
- palubním radiotelegrafistou - ppor.Miroslav Vild
- předním střelcem - čet.Fr.Dušek
- zadním střelcem  - čet.M.Štoček
K operačním  letům  se  posádka  přesunula  v květnu  1941  na  operační  základnu  311.čs  bombardovací  perutě
East Wretham, kde začala plnit své úkoly.
Dne  25.května  1941  dostal  kapitán   letounu  por.let.  M.Švic  rozkaz  k přeletu  letounu  s celou  posádkou  na  letiště
Langham. Tam jej britský zpravodajský důstojník Van der Bigl při předletové přípravě informuje o jaký operační let
půjde.
Nejednalo  se  o  žádné  bombardování  nepřátelských  cílů,  nýbrž  se  jednalo  o  let  průzkumný  nad  francouzským
okupovaným územím. V případě možnosti měl  být proveden shoz zbraní,  trhavin a speciálních přístrojů pro místní
partyzány.
Letoun Wellingtn KX – L,N 3010 se odlepil ve 12.45 a po několika vteřinách byl všemu konec. Asi ze 60m se letoun
zřítil. Byla to nikdy neobjasněná havárie, kterých se za války stává bezpočet.
Při  havárii  zahynul  čet.Fr.Dušek a  čet.M.Štoček.  Druhý pilot  St.Zeinert  zemřel  následující  den a por.Miloslav Švic
těžkým zraněním podlehl 4.6.1941. těžce byl zraněn ppor.M.Vild, škpt.Čermák. oba válku přežili.
Poručík letectva Miloslav Švic je pohřben na hřbitově St.Ethelbert v    East Wrethaunu, Norfolk, hrob    číslo    588/23.  
Na náhrobní desce je uvedeno jméno čs.a britská hodnost, datum narození a datum úmrtí.
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Kultura

Akce KaSS Lužec v    roce:   

Leden:

11.01. - Veselé vánoční hody  - základní škola připravila krásný pořad, který byl odložen z prosince z důvodu 
nemocnosti dětí.

20.01.   Podnikatelský ples TAMA
24.01.  Vystoupení Kellnerovi – kouzla a magie pro děti ZŠ Lužec.

Únor:
17.02.  - Maškarní karneval – fotbal Eletis
22.02.  - Zájezd – divadlo Bráník – Milionářka

Březen:
09.03.  -  Ples – hasiči
16.03. -  Zájezd do divadla S + H pro děti na pohádku 
16.03. - Josefská zábavy (KSČM)

Duben:
20.04. - Pořad pro důchodce – divadlo Mělník pod vedením p.Roba uvedlo „Láska brány otevírá“
26.04. - zájezd do Polska – Jelení hora (nákupní zájezd).

Květen:
17– 19.5. - 3 dny zájezd Francie.

- Každou neděli promítání pohádek pro děti.
Červen:
06.06.  - zájezd pro důchodce – Průhonice
08.06. - zájezd pro děti a dospělé – ZOO Liberec a botanická zahrada
22.06.  - zájezd do divadla Karlín na hru „Má férová Josefína“.

Červenec: - dovolená.

Srpen:
26.– 30.8.  Dětské filmové léto – promítání filmů a pohádek pro děti.

Září:
05.09. -  beseda pro důchodce se starostkou, kronikářkou a po besedě promítání filmu FANY                           
 (v hlavní roli Jiřina Bohdalová).
10.09. - zájezd SPOZ Lužec pro důchodce do Roztok, Veltrus a Nelahozevsi.

Říjen:   - promítání filmů pro ZŠ a MŠ Lužec a Vraňany.
V polovině měsíce nástup firmy Erding – rekonstrukce topení.

Prosinec:
06.12. - Mikuláš pro děti v TAMĚ.

„Vychováme novou generaci“

Vítání občánků: V zásadě se nám daří třikrát až čtyřikrát do roka přivítat nové občánky do naší obce.
V letošním roce se narodili a byli přivítáni v obřadní místnosti obecního úřadu:

rodiče Miklušákovi s dcerou  Klárkou
rodiče Tlachovi s dcerou  Johanou
rodiče Johnovi se synem Zbyňkem
rodiče Podrouškovi se synem Markem
rodiče Kerplovi s dcerou  Martinou
rodiče Baumannovi se synem Martinem
rodiče Rendlovi s dcerou  Michalou
rodiče Miškovských s dcerou  Kristýnou
rodiče Herberovi se synem Michalem
rodiče Havířovi se synem Michalem
rodiče Hudkovi se synem Patrikem
rodiče  Myškovi se synem Jakubem
rodiče Svobodovi se synem Martinem
rodiče Noskovi s dcerou  Barborou
rodiče Prchalovi se synem Adamem

Str 342



Zemřeli

Již několik let je otevřena rozlučková místnost na Mělníku – Chlomku, kterou využívají k poslednímu rozloučení i naši
občané.

Za obec se zemřelými rozloučí naše starostka paní Karla Řehánková (tento nelehký úkol již zastávala v dřívějších letech
jako členka SPOZu a místostarostka).

V    letošním roce zemřeli:  
Rychtaříková Růžena Josef Krampera Kallik Jan
Milan Kulhánek Karel Landa Věra Hermanová
Ladislav Gašparik Rudolf Knotek Miloš Tautermann
Zdeněk Brázda Eva Holoubková Pavel Semerád
Jiří Holoubek Karel kulhánek.

Svatby

Svatbu v    letošním roce   v obřadní síni Obecního úřadu Lužec n.Vlt. uzavřeli:
Jiří Hoskovec a Ingrid Bergmanová
Jiří Baumann a Věra Řandová
Vladimír Bodiš a Adéla Lacková – z Vraňan
Josef Brunold a Šárka Prokopová – z Vraňan
Václav Nepil a Magdaléna Hloucalová
Pavel Hrdlík a Šárka Šoltesová

Výjezdy k    požárům  

11.04. Hořel porost (tráva) na Pastvách začátek hašení v 15.10 hod. konec v 16.40 za účasti 6 členů sboru.
12.04. Požár travin a telefon.sloupu na trati Lužec – Vraňany ( 16.10 hod. až 17.20 hod. – 4 členové.
28.04. Požár travního porostu u silnice Lužec – Zelčín (11.25 hod. – 16.50 hod.za účasti 8 členů DVPS)
12.05. Požár trávy a telefon. sloupu u přejezdu u nádraží (11.10 hod. – 12.00 hod. – 4 členové).
15.08. Požár uhlí v rodinném domku manželů Zajíčkových (č.p.110 u Spojovací) (23.05 hod – 1.55 hod. – účast
           12 členů DVPS).
20.08. Požár slámy na poli Chramostek (pana Krále z č.p.28) (16.15 hod. – 17.35 hod. – účast 11 členů).
25.10. Požár stohu slámy (pan Fiala z č.p.20) u kravína (9.15 hod. – 17.30 hod. – 9 členů)
22.11. Požár kůlny na odpady v Elektroodbytu (22.05 hod. – 23.15 hod. – 6 členů)
27.11. Požár lesa v Bechlíně – výpomoc veřej. požár. útvaru z Mělníka (16.15 hod. – 20.30 hod. – účast 5 členů).
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ROK 1997

Počasí

V lednu byl stále sníh, s častými mrazíky. Začal nás sužovat smog. V únoru se ale sníh proměnil v bláto, které trápí
celou obec. Suchou botou nelze projít  ani kousek po vsi.  Jaro nás opět překvapilo velkým horkem. Pak se naopak
ochlazovalo. Teploty např. v měsíci červnu se pohybovaly mezi 20° C – 28° C.

Pomoc Moravě při povodni

Léto bylo poznamenáno obrovskou povodní na Moravě I naše obec se zapojila do sbírky pro postižené obce povodní,
která zničila vše co se jí postavilo do cesty. Prostřednictvím obecního úřadu byla vybrána finanční hotovost od občanů
33.450,-Kč, od podniku DELTA 10.000,-Kč a spolu s materiálem odevzdána na Českém červeném kříži v Mělníku. 
Firma Bratři Horákové zajistila pomoc při odvozu přímo do Vizovic a na ČČK Mělník. Materiální pomoc byla velmi
rozsáhlá, zúčastnilo se jí mnoho našich občanů, i občanů z okolních vesnic. Vzhledem k rychlosti průběhu celé akce se
bohužel nedalo vysledovat množství ani hodnota věcí.
Jednalo se především o dobrou vodu, trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, dětské pleny, svíčky, baterie,  mycí a
desinfekční  prostředky,  rýžáky,  rukavice,  peřiny,  deky,  spacáky,  lůžkoviny,  ručníky,  utěrky,  hračky,  léky  a  mnoho
dalších věcí.

Letošní zima je jedna z nejteplejších za posledních 200 let. Sněhové podmínky jsou špatné i na horách.

Místní knihovna

Do místní knihovny dochází 52 čtenářů, což není příliš radostná bilance.
Výpůjček bylo 2 533 – včetně výpůjček časopisů. 
Velikou škodou je, že do knihovny si nechodí půjčovat knihy děti. V současné době jsou knihy velmi drahé a naše
knihovna je půjčuje zadarmo.V jiných knihovnách se za zapůjčení ale i za pozdní vrácení knih a časopisů musí platit.
Lužecká  knihovna  má  bohatý  knižní  fond  a  půjčuje  i  časopisy.  Je  tu  vedle  děl  klasických  i  naučných,  dostatek
detektivek, románů, dobrodružné literatury i sešity Večerů pod lampou.
Pro malé čtenáře je tu výběr pohádkových a naučných knih. Problém je, že někteří čtenáři mají vypůjčeny knížky déle
než rok, někteří knížky nevrací vůbec. 
Knižní fond je 4 610 svazků pro dospělé a 1 020 svazků pro mládež. Za předloňský a loňský rok se do knihovny
nevrátilo 250 knížek. Dík patří těm občanům, kteří nám do knihovny knihy darovali:
Pan Votava asi 280 knih, p.Pavlíková asi 50 knih, pí. Řehánková asi 60 knih, p.Rohlíčková, Smolíková, Bicanová,
Hausmanovbá, Levá, Váňová, Klysáková, Čemusová a firma Bří. Horákové knížky z odborné knihovny.

Financování obce v    roce 1997  

V letošním  roce  obecní  úřad  uskutečnil  akce  v    investiční  výstavbě  ,  v údržbě  zařízení  majetku  obce,  v zeleni  –
její údržbě a obnovení a jiných neinvestičních akcích v celkové hodnotě cca 13.mil.Kč.
Např.:
  1). Vybudování kanalizace v ul.Fučíkova v hodnotě 595 tis.Kč.
  2). Veřejné osvětlení v ul. Fučíkova v hodnotě 52.tis.Kč
  3). Revize mostu u Panelárny a mostu v Chramostku. Firmě Remost byla vyplacena částka 29.tis.Kč.

(Vzhledem k tomu, že most v Chramostku byl označen jako nevyhovující, provede obecní úřad jeho uzavření,
neboť nemá fin. prostředky na jeho opravu).

  4). Výsadba nových porostů firmou Jukl v hodnotě 21 tis.Kč.
  5). Pokácení vrb z důvodů větrné kalamity v hodnotě 9 tis.Kč.
  6). Zhotovení nových vrat a vrátek na hřbitově v hodnotě 63 tis.Kč.
  7). Nákup chlorovacího zařízení pro ZŠ a zdravotní středisko včetně bytových jed.(býv.Průmstav) v hodnotě 50 tis.Kč.
  8). Zpracování studie na odkanalizování obce v hodnotě 63 tis.Kč.
  9). Vybavení zdravotního střediska prosklenými dveřmi (přízemí) v hod.30 tis.Kč.
10). Vybudování přístřešku a chodníku u zdravot.střediska v hod. 50 tis.Kč.
11). Rekonstrukce chlapeckých WC v ZŠ v hod. 99 tis.Kč.
12).Rekonstrukce stávajícího vytápění v kulturním domu z lehkého topného oleje na plyn a připojení na kotelnu
      i mateř. školu v ceně cca 4 mil.Kč.
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13). Půdní výstavba 3 bytů v budově přístavby ZŠ, v hodnotě cca 2,5 mil.Kč.
14). Nákup dřezu  do školní kuchyně – 25 tis.Kč a nákup nové lednice v hodnotě 11 tis.Kč.
15). Nákup - ledničky na obecní úřad – 11 tis.Kč.
16). Nákup televize do MŠ v ceně 11 tis.Kč.
17). Na studie pro odkanalizování obce 63 tis.Kč.
18). Koupě domu č.p.65 ulice Vltavská od Fondu národního majetku za 58 tis. Tento dům bude prodán p.Berkymu.
19). Na územní plán obce zaplacena druhá záloha ve výši 169 tis.Kč.
20).  Vybudování  silnice  v ul.  9.května  před  DS  (dotace  72  tis.Kč  a  z vlastních  prostředků  obce  hrazena  částka

244 tis.Kč).
21). Projekty za plynofikaci obce pro ulice Nedbalova, Janáčkova, Fučíkova a Sukova – 59 tis.Kč.
22). Nové dveře do hlavního vchodu (před schody při vstupu) na budově obecního úřadu ve výši 99 tis.Kč.
23). Částka 23 tis.Kč byla poskytnuta na zakoupení kopírovacího stroje do ZŠ.
24). Do MŠ ze sdružených prostředků zakoupeny žaluzie ve výši 41 tis.Kč.
25). Zakoupen vysavač RAINBOX za 64 tis.Kč do MŠ.
26). Vybudování nových vrat v MŠ za 23 tis.Kč
27). Opravy na veřejném rozhlasu byly provedeny za 30 tis.Kč.
28). Vybudování silnice v ulici Šmeralova ve výši 560 tis.Kč firmou Zednictví – Slezák Mělník.

Putování po Otavě

Po dvouleté přestávce se  vrátili  vodáci  na „Zlatou řeku“, aby dopřáli  dalším,  především mladším účastníkům,
vychutnat nádheru jihočeské přírody.
V období  11.až  20  července  projelo  39  dětí  v doprovodu  osmnácti  dospělých  na  9   lodích  trasu  Sušice  –  Putim
o celkové délce 60km, překonali 20 jezů a tábořili na 5 místech. Zkušení vodáci připravili dětem zajímavý týden plný
zábavy a protože přálo i počasí, vrátili se všichni domů naplněni dobrými pocity.
Zážitky  ze  středověkého  hradu  Rábí,  procházek  po  malebném  městečku  Horažďovice,  vodáckého  křtu  nováčků
a legendární Švejkovy Putimi jsou nezapomenutelné. 
Díky věčně dobré náladě šéfkuchaře a vstřícné spolupráce dospělých byla spokojenost i se stravováním. Týden na vodě
proběhl i bez zdravotních problémů.

Kácov

Tradiční stanový tábor Toronto u Kácova n.Sázavou

má za sebou už 19 let, ale již 4 roky je organizován prakticky výhradně pro děti z naší obce a místní základní školy.
Jeho obliba zřejmě stále vzrůstá, svědčí o tom zcela  naplněná kapacita.
V příjemném prostředí lesů a luk středního Posázaví si 35 dětí užilo 2 týdny plné legrace, písniček, her a táboráků, a
díky dobré spolupráci s vedením tábora se vrátili všichni v pohodě do svých domovů.

Karnevalový průvod obcí

Dne  17.června  1977  uspořádala  Základní  škola  v Lužci  karnevalový  průvod svých  žáků  obcí.  Bylo  to  zároveň
rozloučení s našimi „deváťáky“, kteří přišli do průvodu s odbarvenými vlasy – na zeleno, na modro a do barvy cihlové.
I ostatní děti byly převážně v maskách. Průvod byl doprovázen nejen hlaholem dětí, ale i hudbou a zpěvem.
Na harmoniku do rytmu hrál pan učitel Sekanina a Lhotský. „Deváťáci“ zase přispěli kytarami a vozembouchy. Po
ukončení průvodu obcí přešla celá škola na hřiště,  kde završila svůj „prima den“ různými soutěžemi a sportovními
discilínami.

Výjezdy našich hasičů k zásahu

- louka -4 lidi
- louka (Školní zahrada) – 5 lidí
- skládka (Variel) – 3 lidi
- louka (Na pastvách) – 6 lidí
- spadlý strom (silnice Salvátor) – 3 lidi
- Variel (10 lidí).
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Akce KaSS

Leden – únor – rekonstrukce topení na zemní plyn.
22.února - AFK Eletis pořádal v TAMĚ maškarní bál.
25.února - pro důchodce uveden od 15.30 pořad „Posezení nad kronikou naší obce“. 

Zúčastnilo se 32 lidí.
27.února - zájezd do divadla ABC na „Charliovu tetu“
  2.března - KaSS pořádá s agenturou Ikarus Mělník dětský maškarní karneval.
17. – 21.března - škola měla prázdniny, uváděl se týden filmů pro děti. Zajištěno bylo i občerstvení.
  2.dubna - zájezd pro občany do SRN – lázně Amberk.

Na zájezd bylo přihlášeno málo lidí, proto se zájezd nekonal.
12.dubna - Nejen pro důchodce je se SPOZ pořad „Anuška Melenová nám zpívá“.

Pořad byl velmi pěkný, ale byla malá účast občanů.
18.dubna - zájezd do Polska – Jelení hory.
19.dubna - Divadelní soubor Kralupy uvádí hranou pohádku „Veselé střevíčky“.

Opět i malá účast dětí. Divadlo bylo pěkné.
12. – 17.května - Výstava obrazů pana Zdeňka Žemly, Mělnického výtvarníka , k jeho životnímu jubileu.

Prodejní výstava krásných obrazů.
14.května - KaSS a SPOZ pořádá pro naše důchodce zájezd na zámek Hluboká.

Protože našich důchodců bylo málo přihlášených, byli s námi důchodci z Mlčechvost a Jeviněvse.
20.května – - Zájezd pro důchodce – odborů do Kutné Hory.
27.května - zájezd do divadla Hudby na komedii „Vražedné dědictví“.
29.května - Beseda nad kronikou obce – založení 65.výročí třetí knihy kroniky. 

Tento den byla zároveň v KD oslava 90.let pana Čermáka.
22.června - neuskutečněný zájezd. Zájezd byl do westernového městečka „Šlikův mlýn“. Nebyl zájem.
25.června - pro ZŠ, MŠ Lužec a Vraňany byly promítnuty filmy k ukončení školního roku.
25. – 28.srpna - prázdninový týden filmů pro děti
  2.září - zájezd odborů na „Zemi živitelku“ do Českých Budějovic.
15.září - promítání dopoledne pohádky „Pták ohnivák“ pro děti ZŠ, MŠ Lužce a Vraňany.
13.listopadu - zájezd do divadla Bráník na představení „Natěrač“.
26.listopadu - pro ZŠ, MŠ Lužce a Vraňany dopoledne promítnut film pro děti „Aljaška“.
5.prosince - Mikulášská nadílka pro děti. Čert, Mikuláš, Anděl, po té uveden film pro děti „Rolničky, kam se

podíváš“.
11.prosince - od 15.30 hod. tradiční pořad pro důchodce – Posezení pod jmelím. Účinkovaly děti z MŠ, ZŠ

k poslechu hrála hudba p.učitele Černého. Vše v tělocvičně a pořad se velmi líbil.
16.prosince - škola pořádala „Vánoční jarmark“.

Fitness CENTRUM OAZA

V kulturním domu byly pronajaty místnosti pro FITNESS CENTRUM „OAZA“.
Od měsíce června fitness centrum nabízí:
SAUNU – SOLARIUM – FITNESS
Provozní doba je od pondělí do pátku od 12.00 do 21.00 hodin,

       sobota a neděle od 14.00 do 21.00 hodin.
Za saunu se platíme 35,-Kč za hodinu, 
za solárium 20,-Kč za pět minut. (Doporučená doba opalování na solariu SCANSOLAR je 10 – 30 min).
Na fitness – k použití je deset posilovacích přístrojů. Cena na hod. je 30,-Kč.
Pro návštěvníky ja zajištěno občerstvení.
V areálu je zákaz kouření.

Zdravotní středisko

Dne 31.10.1977 bylo zdravotní středisko v Lužci n.Vlt. předáno do vlastnictví obce bezúplatným převodem majetku
podle privatizačního projektu. 
Smlouva o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví obce byla ukončena dle zákona č.92/1991 Sb.v plném znění.
Smlouva s dalšími doklady je předána na katastrální úřad k zapsání této nemovitosti na obec Lužec nad Vltavou.
Rekonstrukce tohoto objektu činila 1.200 tis.Kč.
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Mateřská škola

8.září 1977 přišly děti o týden déle do krásně vybavené, čisté školičky. Během dvou měsíců se ve školce elektrické
vytápění nahradilo  plynovým ústředním vytápěním (kotelna pro školku je umístěna v kulturním domu), celá budova
školy byla vymalována, do všech oken byly zabudovány žaluzie, dokoupil se potřebný materiál pro výtvarnou výchovu.
Bývalá jídelna slouží dětem jako stálá lehárna, ve které je nový koberec, na schodišti je potaženo nové lino. V kuchyni
se zabudovala tolik potřebná vzduchotechnika.
Naše mateřská škola je trojtřídní.
Skladba tříd heterogenní: 1.třída – včeličky (zapsáno je 18 dětí)

2.třída – kočičky (zapsáno je 22 dětí)
3. třída – sluníčka (zapsáno je 20 dětí).

Z    pamětí pana Imbra a ostatních občanů o boxu  

V    Lužci se před dávnými lety boxovalo  : většina lidí si vzpomene na Buňatu, Rybáře, Pechana, Prachaře. Ale jen málo
z nás ví, že ještě dávno před nimi se v Lužci narodil člověk, který své boxerské umění předváděl v dalekém USA. 
Byl to pan Josef Skřivánek. Spolu se svým bratrem Karlem ve třicátých letech odjel za prací do Severní Ameriky a tam
nejdříve boxoval jako amatér a později jako profesionál pod jménem Joe Britein, že ve velterové váze pak bojoval o
profesionálního mistra USA.

Když Japonsko napadlo vojensky USA, pan Skřivánek, vlastně už Joe Britein a občan USA, vstoupil dobrovolně do
armády. Jako příslušník americké námořní pěchoty padl v Tichomoří.

Při  vzpomínkách na  box v Lužci  nelze nevzpomenout pana Jaroslava Kašpara.  Ten jako student  medicíny v Praze
boxoval, ale dnes už není pamětníka, který by oživil otázku, za koho pan Kašpar boxoval a jak dalece byl úspěšný.
Boxem před nuceným návratem z USA se zachránil i pan Václav Horák, pozdější spolumajitel firmy Bratři Horákové.
Jednou z podmínek pro vstup přistěhovalců na půdu USA tehdy bylo, že každý přistěhovalec se musel na imigračním
úřadu prokázat částkou alespoň 25 dolary. Kdo tuto částku neměl nebyl na území USA vpuštěn a byl poslán zpět. 
Pan Horák při nástupu na loď v Hamburku tuto částku měl, ale během plavby ji prohrál v kartách. Teprve potom si
uvědomil co ho čeká, návrat zpět. Při smůle měl i štěstí. Na lodi se pro zpestření cestujících konala i boxerská utkání.
Pro vítěze byla vypsána odměna ve výši 25 dolarů. Tady viděl pan Horák záchranu. Přihlásil se, vyhrál a cestu do USA
měl volnou.
To, že po letech se svým bratrem Josefem postupně vybudoval v Lužci první továrnu ve střední Evropě na chladící
zařízení, to bylo vlastně pokračování jeho cesty do USA.

Nutno vzpomenout i pana Josefa Švejcara..Bydlel na „Lajpsiku“, nynější Vltavské ulici. Na jeho boxerské vystoupení
vzpomínají opravdu už jen staří jedinci.

S myšlenkou založit v Lužci boxerský oddíl přišel v polovině riku 1942 pan František Heřman, spolu se svým švagrem
Františkem Horáčkem, v tu dobu ještě stále aktivním boxerem B.C.Roudnice. K nim se přidal pan František Plicka,
který se chopil propagační a náborové činnosti.

U svého otce, tesařského mistra nechal zhotovit ring a zajistil prostor pro tréning. S představiteli fotbalového klubu
A.C.Lužec domluvil, že boxerský oddíl se stane jeho nezávislou činností.
Na boxerské svazu v Praze byl oddíl zaregistrován v květnu 1942 pod názvem „Boxerský Atletický Club Lužec n.Vlt.“,
zkráceně B.A:C:Lužec. V čele stál pan František Plicka, o propagaci a finance se staral pan Antonín Píro, trenérem byl
František Horáček a pan František Heřman se staral o vše co k boxu patří.

Ke  svému prvnímu utkání  zajelo  mužstvo  B:A:C.Lužec  do  Kralup,  kde  se  utkalo  s místní  NSK.  Utkání  skončilo
překvapivě 8 – 8.

Naše mužstvo nastoupilo v sestavě:Rameš, Buňata, Rybář, Pechan, Fridrich, Prachař, Toman, Šulc.
Odveta se uskutečnila v sále u Tetaurů, tam, kde je dnes restaurace TAMA. Před vyprodaným hledištěm zvítězilo naše
mužstvo,  ve  kterém  trenér  udělal  malé  změny.  V muší  váze  nastoupil  Václav  Glázr,  v tu  dobu  ještě  stálý  člen
B.C.Roudnice a v polotěžké váze vystřídal Tomana Josef Vedlík.
Velký zápas vybojoval  náš Vedlík,  startující  v těžké váze. Ten v nádherném utkání  porazil  obávaného bijce, 114kg
vážícího Pitru K.O. Vedlík startoval na revers, neboť vážil pouhých 76kg. Ovace na jeho počest nebraly konce. A na
jednom koleni stále ještě klečící Pitra se skloněnou hlavou nechtěl uvěřit, co ho potkalo.
Když  přijelo  naše  mužstvo  poprvé  do  Prahy,  přišlo  na  Žofín  1500  diváků,  aby  shlédlo  utkání  B.C:Star  Praha  –
B.A.C.Lužec. Nováček ligy začínal mít jméno a publikum znalé boxu bylo na naše borce zvědavé.
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A nebylo rozhodně zklamané. Tisk označil utkání za velmi kvalitní, které bylo vedeno urputně, ale vysoce sportovně.
A pak byl  v Lužci  boxerský svátek.  Koncem roku 1942 přijelo  mužstvo B:C:Jahelka Kladno,  na čele  s technikem
Jelenem. To byl pan „Boxer“. Ten snad uměl všechno. Boxoval bantamovou váhu nebo pérovou váhu, podle potřeby.
Dne 8.a 9.května 1943 se v Lužci konalo Mistrovství středních Čech. Tehdy přijelo asi 50 boxerů.

Mistrovství se konalo na bývalém Sokolském cvičišti, tam kde je dnes mateřská školka a kulturní dům. Do Lužce tehdy
přijel výkvět českých boxerů. Návštěva byla po oba dva dny vždy přes tři tisíce spokojených diváků. Tisk označil celé
mistrovství za velmi zdařilé, jak po sportovní stránce, tak i po organizační stránce.

Tehdy uspěl Antonín Rybář ve váze pérové. Rybář vyhrál všechny zápasy K.O.

Mistrovství Velké Prahy se konalo ve dnech 25.a 26.9. Velký úspěch dosáhl junior Rybář. Stal se mistrem Velké Prahy.
Mistrovství středních Čech se konalo ve dnech 3.a 4.června 1944 opět na bývalém Sokolském cvičišti za velké účasti
jak  samotných  aktérů,  tak  diváků.  Mistrem  se  stal  Josef  Buňata  v bantamu,  Rybář  v pérové,  Pechan  v lehké  a
Práchenský ve welterové váze.

Po skončení II.světové války se někteří boxeři z Lužce odstěhovali do pohraničí. Byl to Václav Glázr, Josef Buňata,
Václav Pechan a služebně i Antonín Rybář. Josef Novák pro existenční zajištění z Lužce rovněž odešel a tak možnost
reprezentovat náš box dostávala řada našich mladých adeptů. 
Pro neshody s vedením odešel  trenér Horáček a posléze se odstěhoval i  pan Pírko,  velký propagátor našeho boxu.
Lužecký box pomalu ale jistě začal skomírat  až umřel docela.

Životní jubilea 1997

Leden
60 let František Horáček - 14.1.1937 – Fibichova 247.
65 let Berák Jiří -   4.1.1932 – Jiráskova 268
75 let Mertová Alžběta -   7.1.1922 – Mělnická 230
82 let Šmucrová Růžena - 27.1.1915 – 9.května 123

Bicanová Larmila -   5.1.1915 – Vltavská 8
83 let Plicová Zdeňka - 22.1.1914 – Mánesova 234

Únor
60 let Frídlová Růžna -   7.2.1937 – Jiráskova 269

Pešautová Helena - 17.2.1937 – Spojovací 120
Smrčenská Irena - 26.2.1937 – Sukova 200

65 let Kadlecová Marie - 25.2.1932 – Sportovní 312
70 let Ptáčník Jaroslav - 14.2.1927 – Sukova 164
75 let Szekelová Helena - 26.2.1922 – Jiráskova 263
80 let Josef Fišer - 26.2.1917 – Chramostek 4
84 let Udatná Albína - 26.2.1913 – 9.května 61

Březen
65 let Chládek Ladislav -   8.3.1932 – Jiránkova 31
70 let Rameš Miroslav -   2.3.1927 – Kmochova 179
75 let Šulcová Blažena -   5.3.1962 – Sportovní 170

Moudrý Vladimír- 22.3.1922 – Nerudova 62
83 let Rampasová Kateřina - 31.3.1914 – Jiráskova 99
84 let Andělová Miroslava - 12.3.1913 – Mělnická 102
91 let Turková Anna -   9.3.1906 – Mělnická 155

Duben 
60 let Jirkovský Václav - 23.4.1937 – Tovární 296
65 let Peroutka Jiří - 19.4.1932 – Nábřežní 241

Rybářová Jaroslava - 28.4.1932 – Tyršova 301
70 let Herout Antonín - 18.4.1927 – Sportovní 313
75 let Chvalovský Jan - 16.4.1922 – Jiráskova 268

Wopršálek Jiří -   5.4.1922 – Mělnická 38
83 let Hůlová Božena -   9.4.1914 – Podřipská 251
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Květen
60 let Hausman Jiří - 11.5.1937 – Podřipská 275
65 let Procházka Jaroslav - 24.5.1932 – Průběžná 91
75 let Švejcarová Libuše - 20.5.1922 – Sukova 157
82 let Levá Marie - 22.5.1915 – Janáčkova 159
91 let Poštolková Jiřina -   4.5.1906 – K přívozu 50

Červen
60 let Smolíková Hana - 11.6.1937 – Jiráskova 262
65 let Vecková Jarmila -   4.6.1932 – Slepá 128
70 let Douděrová Jarmila - 29.6.1927 – Mělnická 258

Plicka Zdeněk - 16.6.1927 – 1.máje 144
82 let Novotná Antonie - 26.6.1915 – Vltavská 68
87 let Kratochvílová Anna -   5.6.1910– Kmochova 191
88 let Heřman František -   8.6.1909 – Zahradní 212

Červenec
60 let Karták Jindřich - 10.7.1937 – Mělnická 258
65 let Lingová Jarmila -   2.7.1932 – Mělnická 26
86 let Švicová Julie - 10.7.1911 – Chramostek 2
87 let Eger Josef - 17.7.1910 – Sportovní 139

Srpen
60  let Kadlecová Milada -   6.8.1937 – Jiráskova 32

Orgoniková Anna - 13.8.1937 – Jiráskova 268
Váňová Iva - 27.8.1937 – Jiráskova 250

70 let Šmejkalová Libuše -   2.8.1927 – Chramostek 18
75 let Všetula Mirko - 12.8.1922 – Spojovací 115
86 let Vošahlíková Božena - 23.8.1911 – Přístavní 171
75 let Šafka Josef -   7.8.1910 – 1 máje 15
87 let Horáková Růžena - 12.8.1910 – Smetanova 235

Září
60 let Nováková Alena - 19.9.1937 – K přívozu 50
83 let Švec Oldřich - 18.9.1914 – Mělnická 154
89 let Holoubková Marie - 12.9.1908 – Mělnická 34

Říjen
60 let Holoubková Miloslava - 13.10.1937 – Jiránkova 60

Rudolfová Josefa -   6.10.1937 – Smetanova 238
81 let Novák Jan - 15.10.1916 – 1.máje 119

Listopad
60 let Rubeš Josef -   9.11.1937 – Jiráskova 261
65 let Heroutová Marie - 18.11.1932 – Sportovní 313

Procházková Jarmila -   5.11.1932 – Průběžná 91
Rajgl Miloslav - 11.11.1932 – Zahradní 27
Šustrová Jarmila - 12.11.1932 – Sportovní 228

83 let Škrabánek Jan - 11.11.1914 – Sportovní 235
84 let Nováková Marie - 16.11.1913 – Mělnická 94

Prosinec
60 let Levý Rudolf -   3.12.1937 – Mělnická 185

Nováková Jiřina - 19.12.1937 – Sportovní 225
Szekely Anton - 12.12.1937 – Jiráskova 263

83 let Picková Marie -   6.2.1914 – Za humny 152
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Svatby

Své „Ano“ si v obřadní síni obecního úřadu řekli tito naši občané:

  1.února 1997 Markéta Šárová a Marian Rypka
15.února 1997 Romana Prachařová a Josef Jakab
21.února 1977 Jiří Kučera a Jana Velická
11.března 1997 Hynek Mokrý a Ludmila Řezáčová
26. března 1997 Drahoslav Hála a Jana Krausová
18.července 1997 Patrik Balšánek a Ilona Ševčíková
25.července 1997 Pavel Švec a Jaroslava Čemusová.

Zlatá svatba
6.dubna Marta a Karel Bicanovi

Stříbrná svatba
17.března Věra a Václav Tauchmanovi
25.března Marie a Vladimír Kadlecovi
15.července Dáša a František Plickovi
18.srpna Jana a Václav Maurerovi
14.října Věra a Vratislav Řandovi

Narození

Nově narozené děti v    naší obci:  

04.02. - Šubrtová Natálie
29.04. - Vaculík Roman
27.05. - Hrdlíková Pavlína
4.7.  - Hampl David
12.07. - Jakab Josef
15.04. - Kučera Adam
10.07. - Rypka Tomáš
13.07. - Levý Jaroslav
01.08. - Bartůňková Veronika
29.09. - Šrámková Denisa
15.10. - Mikeš Matěj
17.10. - Mokrá Kristýna
11.12. - Hrnčířová Tereza
15.12. - Pospíšil Petr
30.12. - Pechar Martin

Zemřelí

Naše řady opustili    tito naši občané:
9.1. - Sedláčková Františka
4.1. - Došková Božena
24.2. - Egerová Božena
2.3 - Heřmanová Jiřina
5.5. - Želníková Waltraud
6.05.   - Levý Jaroslav st.
15.05. - Humhej František
30.05. - Votavová Milada

25.8. - Hodek Stanislav
25.9. - Groman Pavel

Hřbitov v Lužci n.Vlt. (foto L.Tomek)
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První fotbalové krůčky

Začátky organizované hry s    míčem  o jedenácti hráčích zvané fotbal, později kopaná, byli v Lužci nad Vltavou přesně
takové, jako v jiných obcích nebo městech ve dvacátých letech tohoto století. Bylo obtížné připravit všechna pomocná
zařízení k provozování této hry. Jedině houževnatou prací několika mladých lidí v Lužci n.Vlt, do kopané zapálených,
se podařilo to, co dnes aktivní sportovci považují za samozřejmé.

Není mnoho těch, kteří o této době mohou podat spolehlivé svědectví. Mezi místní pamětníky patří dlouholetý člen a
funkcionář Sokola, později aktivní člen hlavního výboru TJ Slavoj a dlouholetý trenér oddílu kopané Antonín Rampas.
Z vlastní iniciativy napsal několika žijícím zakladatelům kopané v Lužci a z dopisů těch prvních průkopníků, jmenovitě
od Antonína Šrotýře, Dr. Josefa Blahoty a JUDr.Lubomíra Šuberta byly zdokumentovány počátky lužeckého fotbalu:
Na podzim roku 1921 se rozhodlo několik nadšenců založit fotbalový klub v Lužci n.Vlt. Byli mezi nimi L. Šubert, J.
Holoubek, Fr. Holoubek, J. Vršovský, K. Augustin, J. Blahota, J. Fidler, Jan Novák a někteří další jedinci.
Místo pro kopanou dostali tito průkopníci od obce na tzv. „Pastvách“. Terén byl nerovný a bylo třeba jej pro kopnou
upravit.   Díry  se  zavážely  hlínou  a  pískem,  výstupky  se  odkopávaly.  Úpravy  hřiště  se  dělaly  ručně,  práce  byla
namáhavá.

Prvotní podoba tak zvaného hřiště po nejnutnějších úpravách byla uspokojivě dokončena koncem roku 1922. Hřiště
bylo vhodné  jen na trénování, nebo lépe řečeno na běhání za míčem.
Pro skutečnou kopanou bylo nutné pokračovat na stavbě hřiště. Tehdejší místo pro kopanou mělo sklon k Čermákově
tůni. Proto se začínající fotbalisté rozhodli pro radikální úpravu a rovnání plochy. Nebyla téměř žádná mechanizace..
Karel Augustin měl v cukrovaru vlivného příbuzného, s jehož svolením zapůjčil cukrovar kolejnice a kolejový vozík.
Starosta Grosman půjčil vždy v sobotu pár volů k tahání sklápěcího kolejového vozíku. 

Mladí  nadšenci  pracovali  denně dlouho až do noci.  Antonín Šrotýř svítil  k této  práci karbitkou (svítilna na karbit).
Vozíkem se zavážel svah hlínou, v ostatní dny se terén upravil ručně. Hřiště bylo dokončeno v prvé polovině roku 1923.
K provozování  této  hry  bylo  třeba  do  začátku  mnoho  peněz.  Vždyť  kopací  míč  stál  tehdy  240  až  300Kč.
Mladíci, většinou studenti, kteří měli prázdniny chodili česat chmel do Dědibab a k sedlákovi Vaňkovi do Chramostku.
Byl to J.Blahota, J.Fidler, K.Augustin a Antonín Šrotýř. V Dědibabech však česáči dlouho nevydrželi.
Když  se  ženy  z Dědibab  a  okolí  dozvěděly,  odkud  česáči  jsou  a  proč  peníze  potřebují,  protestovaly,  měly různé
poznámky, že jim „užírají“ práci a připravují je o výdělek. Přesto si mladí sportovci vydělali z obou míst 1.200Kč.
Když chlapci nemohli pokračovat v česání chmele, získávali peníze prodejem žvýkačky. Všichni měli povinnost žvýkat,
aby se peníze rychleji nahromadily.

V roce 1923 byl oficiálně založen fotbalový klub, registrován u středočeské fotbalové župy a nesl název Sportovní klub
Lužec nad Vltavou.
Byly zakoupeny dresy v barvě červené, trenky byly bílé, za 300Kč byl zakoupen míč a byly instalovány lavice pro
diváky kolem hřiště.
Předsedou  klubu  byl  MUDr.Augustin,  později  František  Vojtěchovský.  Kapitánem  mužstva  byl  Karel  Augustin,
pokladníkem J.Blahota a jednatelem L.Šubert. Hlavní kádr hráčů byl z Lužce, ale hráli zde i hráči z Býkve, Vraňan a
jiní: Jar.Holoubek, J.Blahota, V.Purnoch, A.Lorenc, Čada, J. Novák, Augustin, J. Fidler, V. Kaša, Fr. Hůla, Vaněk, Fišer,
Holcman, Vršovský Fr., Holoubek a Šubert.
Zakládající jedenáctka z roku 1923 dle fotodokumentace byla:
vedoucí – Fr.Vojtěchovský, Václav Zdeněk, Jos.Skřivánek zvaný Britton, 
hráči  –L.Šubert,  K.Augustin,  Fr.Holoubek,  V.Purnoch,  B.Holcman,  J.Fiedler,  J.Novák,  J.Vršovský,  J.Blahota,
J.Holoubek, A.Lorenc.

Tehdy se ještě nehrály mistrovské zápasy. Nedochovaly se ani přesné seznamy z jednotlivých utkání. Podle vlastních
záznamů JUDr.Lubomíra  Šuberta  byly sehrány v letech 1923  až  1924 tyto  zápasy vesměs vítězné:  SK Úžice  2:1,
Mělník 4:0, Viktorie Nelahozeves 2:0, Zlosyň 3:1, Pšovka Old Boys 2:0, Dušníky 2:1.
Prohrané zápasy: ve Vraňanech 0:1, na Čechii Pšovka 2:4, v Račicích 1:6, na Mělníku 1:4, a v Úžicích 0:2.
Veškeré vlastní hmotné výdaje si hradil každý účastník zájezdu sám z vlastních prostředků. K zápasům se jezdilo na
kolech, vlakem nebo pěšky. Na hřišti se při zápasech vybíralo vstupné dobrovolné. Z jednoho zápasu byl výtěžek 100 až
150Kč.
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Dobrým  mecenášem  klubu  byl  pan  Bedřich  Vojtěchovský  z Chramostku,  který  za  vstupenky  dával  vždy  celou
padesátikorunu. O vybírání vstupného se staral Antonín Šrotýř. Přesto se však s finančními prostředky nevystačilo.
K zlepšení stavu pokladny částkou 1200Kč přispěl ukázkový boxerský zápas. Tento sport byl pro většinu lidí v Lužci a
okolí méně známý. V té době přijel do Lužce na návštěvu k rodičům  Pepa Křivánek z Ameriky. Tam působil jako
profesionální boxer pod jménem Joe Britton.

Dohodl se známými boxery z Hojerovy boxerské školy v Praze a požádal je, aby s ním uskutečnili zápasy v několika
dvojicích. Aby byla hojná účast občanů, dali tehdejší fotbalisté vytisknout na Mělníku velké plakáty a rozváželi je po
okolních vesnicích. Na dvoře v hospodě u Tetaurů postavili ring, do Vraňan na nádraží poslali kočár pro zvané boxery. 
Návštěvnost byla nad očekávání velká. Každý chtěl tu atrakci vidět. V pokladně byl při boxerských utkáních Ant.Šrotýř,
který o této události podal věrné informace.

Vydatným pomocníkem a velkým příznivcem kopané byl Antonín Píro, který měl v Lužci nad Vltavou trafiku. Ač byl
funkcionářem Sokola, mladým, začínajícím fotbalistům velmi fandil a dělal jim v trafice reklamu, i když sám aktivním
fotbalistou nikdy nebyl.

V Lužci  n.Vlt.byla  už  od  konce  minulého  století  (přesně  od  roku 1869)  velmi  silná  tělocvičná  organizace  Sokol.
Začínající  fotbalisté  byli  většinou  i  členy  Sokola.  Funkcionáři  Sokola,  zejména  obchodník  Březina  viděli  v nově
vytvořeném klubu velkou konkurenci. A v tom měl pravdu.

Fotbalisté chodili trénovat až k večeru po zaměstnání a kopali na hřišti tak dlouho, dokud viděli na míč. Do Sokola
přicházeli na cvičení pozdě hodně unavení, nebo nepřišli vůbec.

Kopaná získávala stále víc nadšenců a příznivců. Mezi hráči byla dobrá pohoda a jak se dnes říká, byla to výborná
parta. Těžkosti nahrazovali mladí hráči humorem, vtipem a vzájemnou podporou.

Ze vzpomínek Dr.Josefa Blahoty uvádíme alespoň tři  zajímavé perličky, které jsou citovány z dopisu jmenovaného
v plném znění:
„Smutný osud potkal balon získaný česáním chmele. Když jsme jednou trénovali, ocitli se dva chlapi, z nichž jeden byl
neznámý. Byli opilí. Na neštěstí zalétl míč až k tehdejšímu obydlí Rampasových, kde se ho zmocnil neznámý opilý muž a
vrazil do míče nůž. Bylo po kopáné. Druhý muž však prozradil adresu „vraha“ toho míče a my  jsme ještě ten večer
hlásili na četnické stanici co se stalo (muž byl z Kamýka nad Vltavou). Protože hodnota míče byla přes 200Kč, byl to
trestný čin a pachatel  byl odsouzen škodu nahradit.  A tak jsme si pomohli  k novému balónu. Ten prokopnutý nám
opravil obuvník pan Novák a tak jsme měli míče dva“.

„Při jednom zápase hrál Karel Augustin na pravém křídle a jak tak hnal mičudu po lajně, porazil starého pana Hrachu
od mlýna. Naštěstí to dopadlo dobře pro pana Hrachu. Byl to náš stálý platící návštěvník“.

„Jednou jsme hráli fotbal v Nelahozevsi a tu se přihnala strašná bouřka s vichřicí. A jak jsme se tak hnali z hřiště, tak
mi vlétl cvikr do příkopu. V hospodě, kde byla šatna, ukradl někdo Tondovi Šourkovi košili“.

To byly 3 vzpomínky Dr.Josefa Blahoty. Těch bylo ještě více, ale tyto dokumentují částečně těžkosti, ale i zajímavosti
zase z té druhé stránky.
Podle  informací  dalšího,  pozdějšího  aktivního  hráče,  JUDr.  Václava  Kotta  ukončili  v roce  1926  až  1927  studenti
Blahota, Šubert, Augustin a Fidler svou fotbalovou činnost  v Lužci. Rozešli se na vysokoškolská studia, nebo vešli do
praktického života a nastaly jim jiné starosti. Ztrátou těchto pilířů lužeckých fotbalistů klub zanikl.

Jeden z fotbalových fandů, František Žižka, se ujal mladých hráčů a vytvořil novou jedenáctku v roce 1927 pod názvem
A.F.K. Lužec nad Vltavou. Neměl však zkušenosti a nebyl organizátor a tak už v roce 1928 klub tichou cestou odumřel.
V té době se v Lužci usadil penzionovaný praporčík čsl. armády Kufner. Před válkou byl lužeckým strážníkem. Vzkřísil
fotbalovou činnost v obci a sestavil nový hráčský kádr  pod názvem A.C.Lužec nad Vltavou.

Funkci předsedy p. Kufner vykonával až do roku 1931, kdy zemřel. Jeho funkci převzal studující práv, učitel a současně
výkonný sportovec Václav Kott, syn místního kováře. Výbor byl složen z agilních mladých i starších členů klubu.
Za společenskou místnost měl klub hostinec „U Horáků“, kde je nyní obecní úřad. 

Fotbalový  klub  byl  velmi  aktivní.  Od  roku  1932  se  pořádaly  na  hřišti  sportovní  dny  s různými  sporty,  zejména
cyklistikou, při akcích vyhrávala místní Satranova kapela.
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Nelze připomenout, že na počátku třicátých let, v době hospodářské krize, se žilo mladým sportovcům těžce. Hledali
obživu jak se dalo. Trpěl i lužecký fotbal. V té době se z místního cukrovaru stala železárna žida Tausiga. To mělo pro
lužecký sportovní klub svůj význam.
Předseda  klubu V.Kott  navázal  ihned styky s vedoucím inženýrem tohoto podniku,  z čehož vznikla  určitá  hmotná,
osobní i finanční pomoc klubu.
Kořeny dnes nejmasovějšího sportu, kopané byly v Lužci nad Vltavou hluboko zapuštěny. Kopaná si vytvořila první
zázemí u občanů a v daných podmínkách sklízela časté úspěchy.

Naši obec navštívil 7.2.1991 velvyslanec Kuby
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ROK 1988

Počasí

Mírná zima, bez sněhu, i na horách je sněhu velmi málo. Teploty v lednu 0° C až + 13° C, bez srážek. 
Jen 6 dnů v únoru je pod 0° C, ale potom  +5 až  +13° C do koce února.
V květnu mimořádné teploty. Ve dnech 11.a 12.května je až 21° C tepla, později 19° až 22° C.
Od 28.5. do 6.6. teploty opět 29° C až 32° C. Ve třetí dekádě června se ochlazuje, jsou jen ojedinělé srážky, teploty až
do 11.července se pohybují v rozmezí 18°až 22° C.
Chladné léto. Teprve od  20.července se radikálně otepluje. Teploty jsou v rozmezí 25°až 30° C, maximální teplota byla
21.července a to 36° C. Od třetí dekády července jsou vydatné dešťové srážky, zejména v horských oblastech. 
Od 23.července jsou velké povodně v Rychnově n.Kněžnou ,  Kounově,  Třebovicích,  Kvasinách a Dobrušce.  Voda
rozbořila několik domů, mnoho lidí je bez přístřeší. Povodně trvaly celý týden.
Podzim byl v normálu, hodně přeháněk, teploty přes den 13°až 20° C. v říjnu a listopadu byly přeháňky a chladno.
Od 16.listopadu noční mrazíky  -2° až  -8° C, s občasnými sněhovými přeháňkami.  Děti na tůni bruslí. Sníh později
roztává a neudrží se .
Prosincové  teploty  jsou  v noci  střídavé  od   -3°do   +5°  C.  Denní  od  0°do   +7°  C.  Celý  prosinec  je  bez  sněhu.
Jen o vánocích mírně sněžilo, ale jen poprašek; teplota ve dne 0° C.
Po vánocích led na tůni roztál. Na konci měsíce prosince byly denní teploty až  +8° C, bez sněhu.

Včelařství

V roce 1998 pokračuje léčba včel napadených včel roztočem varroa jacobsoni. Tato nemoc včel se nazývá varroása.
Roztoč se  k nám dostal  z jihovýchodní Asie přes Slovensko do severovýchodních Čech v roce 1978.  Do Lužce se
nemoc varroasa dostala v roce 1988. V současné době je téměř po celé západní Evropě.

V Lužci n.Vlt. jsou tito včelaři:

Ladislav Chládek 10 včelstev
Jaroslav Král   6 včelstev
Zdeněk Kratochvíl   6 včelstev
Cyril Fiala   6 včelstev
Jaromír Váňa   3 včelstva
V Chramostku František Humhej mladší 5 včelstev.

Počet včelstev v celé republice klesá.

Snůška medu se letos pohybovala v průměru 38kg na 1 včelstvo. Vyjímečně u některých u některých včelařů i přes
50kg.  V době snůšky bylo poměrně chladné počasí,  teploty 18 – 21° C, časté dešťové srážky (cca od 10.června do
15.července).
Hlavním zdrojem nektaru jsou ovocné sady, řepka, akáty a louky.
Cena medu v naší oblasti  od včelařů (nikoliv v obchodu) je 70Kč/1kg. Pro srovnání 1kg másla stojí 90Kč, cena za 1kg
cukru krystalu je 15Kč.
Včelaři dostávají od ministerstva zemědělství dotaci 150Kč na 1 včelstvo. Každý člen základní organizace Českého
svazu včelařů platí členský příspěvek 150,-Kč za 1 rok.
Časopis včelařství je hrazen z členského příspěvku. Lužečtí včelaři jsou organizováni v základní organizaci Mělník.

Akce KaSS.

17.ledna byl pro děti uspořádán v tělocvičně maškarní karneval. Byl zajišťován přes agenturu Ikarus  
Mělník. Karneval se dětem líbil i účast byla pěkná.

              Kino Vltavan promítá 4x do měsíce.
 01.února byl uspořádán pro důchodce zájezd do divadla Rokoko na hru „Revizor“
Od 09.2. do 13.2. měly děti prázdniny a proto byl uspořádán prázdninový týden filmů pro děti.

              Pro žáky 1.stupně ZŠ a MŠ Lužec jsme zajistili pořad Čertice Bertice.
27.února jsme jeli do Karlínského divadla na My fair lady“.
05.04.                    proběhla výstavka dětí ZŠ k velikonočním svátkům.
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16. dubna       pravidelná akce – Beseda nad kronikou naší obce.
V květnu      byla v KD instalována výstava ručních prací a výkresů dětí z naší mateřské školy, která trvala         

     týden. Výstavka byla moc pěkná.
11.června      jsme navštívili Bránické divadlo na hře „Malované milování“.
13.června      byla uspořádána pro děti k Mezinárodnímu dni dětí  diskotéka v tělocvičně kulturního domu.
15.června      proběhla v KD  beseda pro diabetiky a zdravotně postižené občany.
25.června      pod vedením pana učitele Sekaniny  a Sála nastudovaly děti ZŠ Lužec pohádku „Princezna se

     zlatou hvězdou na čele“. Pohádka byla uvedena 2x a byla moc pěkná.
Od 24.do 28.srpna  byl prázdninový týden filmů pro děti.
16.září      byla zajištěna pro děti pohádka (filmová) „Jarní královna“.
22.září      měla ZŠ v KD pro děti II.stupně literární pořad.
22.září     byl uspořádán pro důchodce do Liběchovského zámku. A protože opět našich důchodců nebylo

      mnoho, zájezd byl spojen s důchodci z Jeviněvse.
3.října                     se v kulturním domu poprvé tančilo.

                    Tančili dospělí a byl to Jiřinkový bál. Bál byl opravdu krásný a ještě krásnější byla výzdoba sálu,   
     kterou zajišťoval zdarma zahradník pan Hobík z Chramostku. Bál byl organizován základní školou.

4.října                     uvedena Novým divadlem Mělník hraná pohádka „Švec a čert“. (Malá účast dětí).
9.října                     jsme jeli do Karlínského divadla na muzikál „Klec Bláznů“.
26.října                    probíhaly oslavy 20letého výročí zahájení provozu kulturního domu Vltavan.
5.prosince      Mikulášská diskotéka v tělocvičně KD.
10.prosince    „Posezení pod jmelím“ se starostkou, našimi důchodci, s programem a hudbou.
15.prosince    „Vánoční akademie“ pořádaná dětmi ZŠ Lužec.

Školní stravování

V současné době se ve školních jídelnách, tj. v jídelně MŠ a jídelně ZŠ (vývařovna je v mateřské škole) stravuje celkem
188 strávníků z toho:
v jídelně MŠ – 58 strávníků
v jídelně ZŠ – 103 strávníků
OD 15.11.1997 se v kuchyni rozšířily služby pro cizí strávníky, kterých je 28 a tím je využita varná kapacita školní
kuchyně.
Od února 1988 se zvýšily finanční normativy na nákup potravin, čímž došlo ke zdražení obědů.
Od 1.2.jsou náklady na stravování: v MŠ - 20,-Kč (2x svačina oběd)

 I.st.ZŠ - 13,-Kč
II.st.ZŠ - 14,50-Kč

Dospělí strávníci - 25,-Kč.

Je snaha zajišťovat pro strávníky kvalitní stravu, jídelní lístky se sestavují podle receptur pokrmů pro školní stravování,
které vylučují kořeněná jídla, preferují dostatek zelenin a ovoce. Též se dodržuje pitný režim.
Pro  zlepšení  pracovních  podmínek  zaměstnanců  kuchyně  byla  v loňském  roce  instalována  nová  vzduchotechnika
s odsávači par, zakoupena nová lednice, nerezový dvoudřez, stůl pro hrubou přípravu. V letošním roce byla zakoupena
nová škrabka brambor a zeleniny.

Vzpomínky na staré časy podle pana Imbra

V naší obci byla celá řada různých obchodníků, obchodníčků a podnikatelů, na které mnoho našich občanů vzpomíná
buď s povděkem,nebo někteří jedinci s pohrdavým úsměvem. Ani tenkrát, před šedesáti lety nebylo možné zavděčit se
všem.

Na Cikánce, dnes jsou to ulice Spojovací, Slepá a Průběžná, měla svůj obchod koloniálním zbožím paní Závorová, která
obchod  převzala  po  panu  Slánském,  Dnes  je  tam  bistro  paní  Šandové.  Paní  Závorová  prodávala  nejen  běžné
potravinářské  zboží,  ale  ve  svém  sortimentu  měla  i  školní  potřeby.  Dcera  paní  Závorové,  slečna  Marie,  později
manželka pana Herinka, která své mamince v obchodě vypomáhala, měla v sousední místnosti prodejnu s textilem,
prádlem a textilní galanterií. 
Obchod se smíšeným zbožím měl na Cikánce i pan Karel Bělohradský. Sídlil na dnešní Nerudově ulici, vedle restaurace
"U vodníka". Prodával i pekařské zboží, zeleninu a ovoce. Jeho obchod byl znám prodejem kvalitní zrnkové kávy. 
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Na návsi přímo proti škole měla svůj obchod paní Dvorná. Nabízela nejen základní potraviny, ale i pečivo, mléko a
hlavně školní potřeby. 
Na téže straně, ale přímo proti parku, měl obchod pan Josef Březina. Prodával potraviny, pečivo, školní potřeby, knihy a
některé průmyslové výrobky.

Pan Alois Klika měl svůj obchod se smíšeným zbožím na dnešní  Mělnické ulici, vedle domu pana Švice. Prodával
nejen potraviny, ale u něho bylo možno zakoupit i průmyslové zboží, hlavně potřeby pro domácnost. 
Paní Skřivánková měla svůj obchůdek s potravinami na rohu dnešní Mělnické a 9.května. V prodejně jí pomáhal její
syn, který byl ve druhé světové válce umučen v koncentračním táboře. Dům, v jehož přízemí měla paní Skřivánková
obchůdek již neexistuje, byl zbourán a dnes je tam pouze zeleň.
Rovněž malý obchůdek měla paní Pelcová. Ta prodávala pouze základní potraviny. Dům, ve kterém měla paní Pelcová
prodejnu stojí na dnešní Mělnické a vlastní ho pan Řehák.

Na Lajpsiku, dnešní Vltavské, měla svůj krámek paní Procházková. Sice prodávala základní potraviny, ale spíše se
specializovala na trvanlivé pečivo, sodovky, limonády a pivo,
Řezníci a uzenáři byli v naší obci tři. Byl to pan Hovorka , pan Vedlík a pan Turek. 
Před panem Turkem zde byl ještě pan Antonín Voves, který měl svoji prodejnu měl na návsi, v tehdejším Charvátovém
statku.
Pan Hovorka měl prodejnu až na konci návsi, v řadě kde stál mlýn. 
Pan Vedlík prodával maso a uzenářské výrobky na rohu Nerudové a Mělnické. 
Pan Turek měl prodejnu na dnešní Mělnické, hned vedle domu pana Boudníka.
Restaurace byly v Lužci čtyři. 

Velmi známá byla restaurace u Buršíků. Tu později převzala paní Záveská, většině veřejnosti známá pod přezdívkou
„Kulatá bába“. Dnes bývalou restauraci vlastní fy Tama a je zde zřízen Discoklub.
V budově, kde dnes sídlí Obecní úřad se nacházela restaurace u Horáků, kterou později vlastnil pan Rákos.
 Pan Tetauer vlastnil restauraci na rohu dnešní ulice 9.května a l.máje. Dnes je na tomto místě prodejní středisko Tama a
restaurace stejného jména.
V restauraci U vodníka měl svojí hospodu pan Valina, po kterém provozovnu převzal pan Otta.
Kvalitním chlebem a pečivem zásoboval naše občany pan Nápravník. Svoji pekárnu a prodejnu měl na rohu Nerudové a
Průběžné ulice. Po jeho odchodu do důchodu převzal pekařství pan Šimek a pokračovatelem kvalitních výrobků byl pan
Rudolf Anděl.

Pan Kratochvíl  měl  pekárnu a prodejnu přímo vedle školy.  Po jeho odchodu z Lužce vedla pekařství  jeho bývalá
manželka. Ta se záhy provdala za pana Cihlu a pekařství dostalo nového mistra. Pan Cihla byl obětavým činovníkem na
poli sportu.

 Pan Šimek měl holičství vedle mlýna.V jeho činnosti mu velmi pomáhala jeho sestra.
Pan Franta měl provozovnu na návsi.
Pan Beneš měl spolu se svojí manželkou holičství a kadeřnictví v dnešní Sportovní ulici. 
Kuřácké potřeby a tisk prodávala paní Pírová. Dnes na místě, kde měla svojí prodejnu se nachází poštovní úřad.
Paní Nápravníková, která rovněž vlastnila trafiku, měla svůj obchůdek vedle bývalé hasičské zbrojnice. Po úmrtí paní
Nápravníkové, vedl trafiku krátce pan Růžek ml. a po něm, po skončení války paní Fr.Sedláčková.
Prodej a opravu hodin zajišťoval pan Antonín Píro. Prodejnu měl v trafice své matky, v těsné blízkosti trafiky. 
Hodiny opravoval i pan Satran, který měl svojí dílnu v dnešní ul. 9.května, kde bydlí Ložkovi.
Elektrotechnickou  dílnu  i  s  prodejem  elektromateriálu  měl  pan  Bohumil  Holaj  na  návsi,  přímo  proti  dnešnímu
Obecnímu úřadu..
Cukrářským zbožím zásoboval pan Jaroslav Anděl a svoji prodejnu měl mezi mlýnem a dílnou pana Holaje.
Na návsi se nacházela i drogerie pana Litochleba. Prodával nejen drogistické zboží, ale i materiál pro fotografy, pro
malíře a další.

Specializovaná prodejna se školními potřebami a knihami se nacházela přímo proti škole. Vedla jí paní Hermanová.
I firma Baťa s prodejnou a správkárnou byla v Lužci zastoupena. Vedoucím byl pan Janda, později pan Rudolf, který ve
funkci zůstal dlouhá léta,. Prodejna stála na návsi, v místech, kde je vjezd do prodejního centra Tama.
Správkárnu obuvi měl i pan Tuček v první ulici na Cikánce, dnešní Průběžné. 
K přívozu měl krejčovství pan Viktorin .

Pan Jaroslav Holoubek měl krejčovskou dílnu v přízemí domku, který stojí vedle rybářské chaty. 
Dámské krejčovství měla slečna Ema Basáková v dnešní Nerudově, ulici dnes je majitelem domu pan M.Rampas.
Strojírenskou  dílnu  se  zaměřením na  opravu zemědělských strojů  a  opravu  jízdních  kol  provozoval  pan  Sedláček
společně s panem Koldou. Jejich dílna se nacházela v místech dnešního truhlářství pana Františka Holoubka. 
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Na Lajpsiku, dnešní Vltavské, vlastnil dílnu na opravu jízdních kol pan Koníček. 
Zámečnické práce a opravu jízdních kol zajišťoval i pan Ladislav Herink. Dílnu měl ve Spojovací ulici.
Strojní truhlářství provozoval pan Fidler, v dnešní ulici 9.května .Později dílnu převzal pan František Holoubek st.a
přestěhoval ji do provozovny, kterou dnes vlastní jeho syn František. 
Truhlářskou dílnu vlastnil i pan Karel Vostatek v domě, který dnes vlastní pan Vošahlík. 
Krátce provozoval truhlářské práce i pan Josef Doležal.
Mistrem tesařským byl pan Plicka a jak se tehdy říkalo, jeho" vohrada " stála v místech dnešních VTS.
Malířské a lakýrnické práce zajišťoval pan Viktorin. Jeho dílna se nacházela na dnešní Mělnické a v domě bydlí jeho
dcera, paní Kalliková. 
Pan Toms měl malířskou a lakýrnickou dílnu v ulici 9.května, kde dnes bydlí pan Vl.Nápravník.
Pan  Dominik  Rieger  byl  sedlář  a  čalouník.  Byl  to  již  starý,  dobromyslný  pán.  Byt  i  dílnu  měl  v  domě  paní
Vojtěchovské. Dnes dům vlastní pan Ivan Kučaba.
Pan Antonín Šerý byl kovář a podkovář a svoje pracoviště měl vedle statku pana Krále.
Rovněž pan Kott byl mistr kovářský a podkovářský. Jeho dům ani dílna již neexistují a na jejich místech, na styku
Kratochvílovy a Mělnické je pusto.
Na dnešní Mělnické, blíže k mostu, měl kolářství pan Král .Dnes dům vlastní pan Pavlík.
Pokrývačské práce prováděl pan Josef Švic. Pan Ptáčník a pan Václav Švejcar. 
Říční lodní dopravu provozoval pan Eman Holoubek.
Výlov ryb prováděl pan Hrdlička.
Stavitelem říčních lodí byl pan František Růžek Pracoviště jeho firmy se nacházelo na place mezi starým a současným
přívozem. 
Prodej uhlí zajišťoval pan Milouš Kapr.
Pan Vilém Hrouda, který rovněž prodával topivo, měl i výrobnu betonového zboží a prodejnu stavebního materiálu,
Mezi největší průmyslové podniky patřil v Lužci Družstevní cukrovar, později  Železárny Bratří Tausigů, firma Bratří
Horákové a mlýn pana Valdeka.

Obchod p.Bělohradský a hospoda u Valinů (Ottů) – BAŤA (archiv L.Tomek)

Volby do poslanecké sněmovny.Parlamentu ČR

Dnem voleb do poslanecké sněmovny  Parlamentu České republiky byl: 19.6. – 20.6.1998..
Ve stálém seznamu bylo v naší obci zapsáno 1037 voličů. Vydáno bylo 798 platných úředních obálek. Odevzdáno 795
platných úředních obálek s platnými 795 hlasy, což činí 76,75% voličů.
Počty získaných hlasů:
ČSSD 280 Důchodci za životní jistoty 16
ODS 219 Strana zelených   8
KSČM 175 Nezávislí   7
Unie svobody   35 Demokratická unie   5
SPR – RSČ   26 Občanská koal. – politický klub   4
KDU -  ČSL   19 Česká strana národně sociál.   1

Nový elektrický rozvod „Na Cikánce“

Na základě zpracovaného projektu a výběrového řízení byl vybudován nový elektrorozvod v ulici Spojovací, Slepé a
Průběžné. Na financování této akce se obec podílela částkou 60% a rozvodné závody 40%.
Z rozpočtu obce byla uvolněna částka 320 tis.Kč.
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Bratři Horákové - firma 100.výročí založení

Druhé setkání bývalých zaměstnanců firmy Bratři Horákové. Už to první setkání,  které se konalo před čtyřmi lety,
každého ze zúčastněných potěšilo  a  zahřálo  u srdce.  Vždyť kterýpak zaměstnavatel  v současné  době,  při honbě za
penězi vzpomene na své bývalé zaměstnance. A zde, ze strany podniku, ta výjimka. Bylo příjemné setkat se s bývalými
spolupracovníky, vždyť mnozí se neviděli desítky let a někteří se ani nepoznali.
To  druhé  setkání,  letošní,  kterého  se  zúčastnilo  na  padesát  bývalých  zaměstnanců  se  uskutečnilo  30.května
při příležitosti  100.výročí  založení  firmy.  Krátký,  ale  výstižný  projev  ředitele  firmy  pana  Klementa  Horáka
byl vyslechnut s pozorností a jeho slova, že firma Bratři Horákové se vždy prezentovala kvalitními výrobky na kterých
mají bývalí zaměstnanci zásluhy.

Vřele byl přijat projev i pana M.Procházky, který všechny pozdravil jménem Horáků, žijících v USA.
Po prohlídce závodu následoval slavnostní oběd a předání pozorností bývalým zaměstnancům.
V rámci  oslav  se  konal  i  Dětský  den  a  to  nejen  pro  děti  zaměstnanců,  ale  i  pro  ostatní  místní  děti.
Soutěžili i zaměstnanci podniku. Klání v odbíjené přineslo nesmlouvavé a urputné boje.
Od večera až do ranních hodin se konala oslava, které se zúčastnila i řada pozvaných hostů – paní Iva Procházková –
Horáková, dcera pana Josefa Horáka se svým manželem, senátor pan Horák a starostka obce pí.Řehánková.

Truhlářství

Nová provozovna Truhlářství Jelínek a Motyčka sídlící v bývalém elektroodbytu vyrábí sektorový nábytek, kuchyňské
linky dětské pokojíčky, obývací stěny, kancelářský nábytek, bytové doplňky (komody, toaletky) a pod.
Nábytek vyrábí na zakázku a míru podle  přání zákazníka.

Prodejna obuvi

V 1.patře domu služeb byla otevřena nová prodejna obuvi SONEK. Zakoupit je možno dětskou, dámskou, pánskou a
sportovní obuv, kabelky, punčochové zboží i některý textil.

Pedikúra a kosmetika

V domu služeb (z druhé strany) slouží našim občanům pedikúra a kosmetika. Pracovní doba je dle objednávek.

20.výročí založení kulturního domu

Dne 26.října 1998 se konala oslava 20.výročí založení kulturního domu Vltavan. Oslav se zúčastnili všichni místní
podnikatelé, zástupci jednotlivých místních závodů a organizací a přednosta Okresního úřadu Mělník. p.Neumann.
Bylo  podáno malé občerstvení,  sehrána místním souborem pohádka „Princezna se zlatou hvězdou na čele“ a žáci
základní školy přispěly do programu 20 minutovým vstupem. Přednesena byla zpráva o 20tileté činnosti Kulturního a
společenského střediska Vltavan a svůj projev měla i starostka obce paní Karla Řehánková.

Přívod vody do naší obce?

Náš obecní úřad navštívila paní ing.Večeřová z Vodáren Kladno za účelem informovat o přívodu pitné vody do naší
obce. Tento záměr by se měl uskutečnit v roce 1999 – 2000.
Hlavní  řád by byl  přiveden k bývalé panelárně.  Měl  by být  vypracován projekt  a  požádáno o územní rozhodnutí.
Rozvody po obci by hradila obec. Přípojky do jednotlivých domů by si občané hradili sami. 
Předběžná cena za 1m by se pohybovala kolem 55,-Kč.

Nově otevřené holičství a kadeřnictví

V domu služeb bylo otevřeno paní Levínskou z Mělníka opět služba pro občany – kadeřnictví a holičství s pracovní
dobou: středa od  9.00 hod. do 18.00 hod.

sobota od 8.00 hod. do 12.00 hod.

z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že je velmi často plná čekárna, co je zájemců o tuto službu.
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Volby do obecního zastupitelstva

Dne 13.a 14.listopadu se konaly volby do obecního zastupitelstva a do Senátu Parlamentu ČR.
(Tyto se však za týden opakovaly)
Výsledky voleb do zastupitelstva:
Celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů 1047
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky   589
Počet odevzdaných obálek   589
Počet platných hlasů celkem 7714

Odevzdané hlasy pro jednotlivé strany:
KSČM 4663
KDÚ – ČSL    139
ODS  2912

Získané mandáty pro jednotlivé strany:
1.KSČM         9 mandátů
2.KDÚ – ČSL         0 mandátů
3.ODS         6 mandátů

Složení zastupitelstva:
Za KSČM: Karla Řehánková Ing.Pavel Šára Zdeněk Benčík

Štěpán Rampas Dalibor Viliams Věra Tomková
Ing.Stanislav Šustr Vladimír Vošahlík Vratislav Rameš

Za ODS: Zdeňka Peroutková Vladislav Nápravník Ing.Pavel Mikuš
Ing.Ladislav Chládek Ing.Kateřina Váňová Ivana Ševčíková

Složení obecní rady:
Řehánková Karla starostka
Ing.Pavel Šára zástupce starosty
Ing.Kateřina Váňová radní
Zdeněk Benčík    -„-
Ing.Ladislav Chládek    -„-

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR konané dne 20.a 21.11.1998:

Zapsáno celkem voličů 1046 V obci volilo 17.78% voličů.
Vydáno obálek   186
Počet platných hlasů   186
Nejvíce hlasů v naší obci získal Ing.Oldřich Pácha ČSSD.
V celookresním součtu nakonec zvítězil Jaroslav Horák ODS.

Vystoupení v    televizi.  
V televizi dne 22.prosince 1998 naši obec reprezentoval v pořadu 
„Do re mi“, pan Josef Bambas. Dříve narození vědí, že zpíval 
tehdy s naším orchestrem „Orion“. Písničkou „Rybářská“, 
kterou zpívá Milan Drobný, potěšil hlavně naše občany. 
Jedná se o pořad, kde si zájemci mohou vyzkoušet být zpěvákem.
Pan Bambas je spolu s manželkou správce kulturního domu 
Vltavan v Lužci.

              Pan Josef Bambas v „DO RE MI“ (archiv L.Tomek)
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Jiřinkový bál

Základní škola v Lužci nad Vltavou uspořádala 3.října 1998 první Jiřinkový bál v KD Vltavan. 
Nápad  na  uskutečnění  bálu  vzešel  od  vedení  školy  a  zahradníka  pana  Hobíka  z Chramostku,  který  se  postaral
o veškerou květinovou výzdobu. Předsálí KD, vstupní hala,  vinárna a hlavně tělocvična se proměnily do krásy a to
květinové. Kdo se bálu zúčastnil a viděl vše na vlastní oči, jistě dá za pravdu, že výzdoba různobarevných jiřin byla
kouzelná. Obdiv sklízel především květinový sloup a zajímavě upravené podium, na němž hrála pěkně k tanci kapela
Mega.

Pro návštěvníky plesu škola s pomocí rodičů a sponzorů zajistila bohaté občerstvení – podával se guláš, párky, ryby,
chlebíčky, zákusky a další dobroty. Velký zájem byl také o zajímavou tombolu, která byla bohatá. Skutečným zážitkem
na úvod bálu bylo překrásné vystoupení dětských párů z taneční školy paní ředitelky KD Mělník Jany Dětínské.
Program zpestřila soutěž o tanečnici, která získá od tančících partnerů nejvíce jiřinek. Dále od pana Hobíka obdrželi
květiny ti, jejichž jméno bylo spojeno nějakým způsobem s bálem – Jiřinky, svátek Bohumilů, Františků a Elišek.
Jiřinkový bál se vydařil a měl opravdu úroveň, jen účast lužeckých občanů nebyla příliš veliká. Sál byl sice zaplněn, ale
většinou lidmi z okolí.

Základní škola

Školní rok 1998/99 byl slavnostně zahájen 1.9.1998 s celkovým počtem žáků 207.

třída počet žáků třídní učitel
    I. 25 Jana Ramešová
   II. 32 Martin Sál
  III. 25 Květoslava Hermanová
  IV. 24 Jaroslava Pražáková
   V. 22 Mgr.Ivana Vaňková
  VI. 21 Ljuba Bendová
 VII. 22 Ing.Pavel Kyjovský
VIII. 21 Bohumil Sekanina
  IX. 15 Dr.Jaroslav Lhotský

Na 2.stupni vyučují: Mgr.Eva Tejová – ředitelka
Mgr.Věra Pillerová – zástupce řed.
Hana Drábková

Ve školní družině je 25 žáků pod vedením vychovatelky Jaroslavy Jandoušové.

Dětský  letní tábor Kácov

Rovněž o letošních prázdninách proběhly tři turnusy dětského letního tábora v Kácově.
První pod vedením pana učitele Kyjovského, byl letos jubilejní – dvacátý. Další dva turnusy vzal na svá bedra Milan
Zorenik ml.
Táborů se zúčastnilo 90 dětí, počasí přálo po většinu dní. I když je Posázaví proslulé nadměrným výskytem klíšťat, jeho
největší problém se nakonec ukázaly vosy. Některé děti soutěžily, kdo jich nasbírá víc, ale vše dobře dopadlo. Děti
nejen z Lužce  lovily během pobytu bobříky,  hrály  celotáborové  hry,  dozvídaly se  mnoho  moudrého i  poučného o
přírodě.

Posezení pod jmelím

10.prosince  se  v KD Vltavan  v Lužci  n.Vlt.  uskutečnila  tradiční  akce  pro  naše  důchodce  s názvem „Posezení pod
jmelím“. Akce sed zúčastnilo 33 důchodců. Pan učitel Sekanina příjemně hrál na harmoniku, děti z mateřské školy
přednesly básničky a spolu s paní učitelkou Žižkovou a Ptáčníkovou připravily vánoční přání.
Členkami ČSŽ bylo připraveno malé občerstvení. Na závěr byly předány našim důchodcům drobné dárky.
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Vánoční akademie

11.prosince pořádala Základní škola v kulturním domu vánoční akademii pod názvem „V dobrém jsme se sešli“.
Kulturní dům praskal ve švech všechna místa byla zaplněna. Tradice vánočních akademií byla obnovena po dvou letech
a vystřídala dva jarmarky. 
Školní děti se předvedly ve svých programech sami i se svými učiteli. Nechyběly recitace, koledy, scénky a ukázka
profesionálních  tanců  dětí  z tanečního  kroužku  pany  Jany  Dětínské.  Konala  se  módní  přehlídka  a mohli jsme  se
zaposlouchat do klavírního koncertu.

ROK 1999

Zlaté svatby

Dne 4.září 1999 oslavili „50“ let společného života manželé Věra a Josef Turkovi.
Zástupci  obce  paní  Řehánková  Karla,  Levá  Jana  Ramešová  Jana  navštívily  manžele  v jejich  rodinném  domku
v Mělnické ulici (vedle zdravotního střediska). Po projevu starostky paní Ramešová přednesla i básně. Nechyběly ani
slzičky štěstí. 
Manželé Turkovi stvrzují svým podpisem svou zlatou svatbu:

Zlatou svatbu také oslavili 12.listopadu 1999 manželé Bohuslav a Anna Březinovi.
Také zde byli přítomni zástupci obce paní Karla Řehánková a Jana Levá. Po projevu starostky a projevených přání zde
členky SPOZU poseděli v přátelském povídání.
„50“ let společného života manželé Březinovi stvrzují svým podpisem:
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Počasí

V lednu byl teplotní průměr 0° až  +3° C, bez sněhu. Sněží mírně od poloviny ledna, v únoru velké množství sněhu,
zejména v pohraničí.
V Lužci je v průměru 10 – 15cm sněhu, ale v podhůří jsou zaváté domy, odříznuté vesnice sněhovými závějemi,
zapadlá auta až po střechu. Sněží celý únor, zejména na horách a ve vyšších polohách.
Březen je vlhký, teploty přes den  -4° C až  +10° C, koncem března až  +17° C.
Květen a červen je normální, většinou polojasno, občas přeháňky, teploty 15 až 24° C. 
Koncem června vystoupí teploty až na 29° C. Velmi pěkné, teplé léto, málo srážek, sucho, v řece je málo vody, jsou
problémy s přívozem, loďka se s obtížemi dostává pro nedostatek vody  k břehu na bukolské straně. 
Teploty se drží v červenci a srpnu na 28°- 32° C. 
Až podzim přinesl vodu, občasné přeháňky, ale většinou oblačno až polojasno s teplotami v normálu.
Od poloviny listopadu se vyskytují noční mrazíky  -6° až 0° C, mrazy trvají až do vánoc. Jen odpoledne bývá  +1  až
+3° C.
Na vánoce spadl poprašek sněhu, teploty v noci  -7° C, odpoledne  -2° C. Do konce prosince jsou ustálené teploty
v noci  -5° až  -7° C, přes den  -3° až  +2° C. bez srážek.

Podtlaková kanalizace

V závěru roku, v měsíci listopadu jsme zahájili práce na výstavbě podtlakové kanalizace v naší obci. Na tuto akci nám
bylo Okresním úřadem Mělník vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení.
Ve výběrovém řízení byla vybrána firma VODKA a.s.Litoměřice. Práce na výstavbě této kanalizace byly započaty
30.listopadu 1999.
Podtlaková stanice bude umístěna u fotbalového hřiště na obecním pozemku. Na tuto akci byla vyčleněna částka 20
mil.Kč. Skládá se z dotace a půjčky Fondu životního prostředí a z obecního rozpočtu.

Akce

Akce, které jsme uskutečnili v roce 1999 a bylo proinvestováno z obecního rozpočtu:
- veřejné osvětlení 211.797,-Kč
- vysoušecí zařízení ve zdravotním středisku   99.700,-Kč
- oprava střechy ZŠ 413.897,-Kč
- zbourání komínů ZŠ   46.699,-Kč
- přístavba MŠ projekt   18.900,-Kč

stavba 489.107,-Kč
- zakoupení mrazáku do kuchyně MŠ   40.000,-Kč
- zakoupení křovinořezu pro veřejnou zeleň   22.278,-Kč
- ulice Fučíkova – oprava silnice 519.203,-Kč
- vybudování kanalizačních vpustí ulice Sportovní a Mělnická   32.917,-Kč
- projekt podtlakové kanalizace 199.500,-Kč
- ZŠ dětské hřiště 114.749,-Kč
- ZŠ pročištění kanalizace   16.160,-Kč
- ZŠ rekonstrukce WC 361.307,-Kč
- ZŠ oprava stěn ve staré části   30.000,-Kč
- ZŠ položení dlažby ve staré části   99.931,-Kč
- oprava sochy sv.Salvátora   30.000,-Kč
- projekt na výstavbu plynovodu ve Sportovní ul.   14.311,-Kč
- zakoupení automobilu od OÚ Lhota pro hasiče   65.000,-Kč
- vybudování silnice v ul.Fučíkova 520.000,-Kč
- oprava střechy obecního úřadu 590,000,-Kč dotace činila 370.000,-Kč
- odkoupení fekálního vozu od fy PIKASO   35.380,-Kč
- nové rozvody rozhlasu (Chramostek)   19.649,-Kč
- výsadba veřejné zeleně   92.000,-Kč dotace 46.000,-Kč
- vybudování nového plynovodu D110E v ul. Sportovní 320.000,-Kč

Otevřena nová lékárna

Od 1.prosince 199í se v Domě služeb zřídila lékárna. Paní lékárnice se jmenuje Vlasta Staňková a má otevřeno od 8.00
do 16.00 hodin.
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AFK Eletis

AFK v současné době má tato mužstva:
A mužstvo – hrající krajskou soutěž
B mužstvo – hrající okresní soutěž III.tř.
Dorost – hrající okresní přebor
Žáci – hrající okresní přebor
dále  byla  v podzimní  části  pod  vedením M.Matohlíny  ustavena  přípravka  žáků,  kteří  trénují  2x  týdně  a  odehráli
přátelská utkání.

„A mužstvo“ – pod vedením Karla Zemana v podzimní části sezony  99 – 2000 se umístili na 8.místě 1.B.třídy skupiny
B s 19ti body a skóre 17:17. Ze 13 zápasů sehrálo 6 bodů. Momentálně v mužstvu chybí výrazná vůdčí osobnost, vysocí
hráči (hlavičkáři) a zodpovědná příprava na zápasy hráčů.
Nejlepším střelcem je Pavel Hrdlík se 7 brankami.

„B mužstvo“ hrající ve III.tř. pod vedením M. Lapky se umístilo na 1.místě tabulky se ziskem 25 bodů, skóre 29:16
z 12 účastníků soutěže. Má dobrou pozici k postupu do okresního přeboru, kde se bude rozhodovat mezi „B“ AFK
Lužec, Veltrusy A a Vraňany.

„Dorost“ – pod vedením Zd. Myšky a Zd.Benčíka se umístilo na 1.místě tabulky se ziskem 25 bodů, skóre 52:9 z 10
účastníků soutěže. Rovněž družstvo dorostu má vyhlídky na postup do krajské soutěže.

Žáci pod vedením M. Pernici a M. Raichla se umístili na 1.místě se ziskem 31 bodů, skóre 49:6 z 12 účastníků soutěže.
Za celý podzim jen jedenkrát hráli nerozhodně a to na soupeřově hřišti v Byšicích, které jsou na 2.místě tabulky s 24
body. Stejně jako dorost, tak i žáci mají vyhlídky na postup do krajské soutěže.

Boží muka

Již značně omšelá boží muka u osady Chramostek dali do přijatelného stavu pracovníci Veřejně technických služeb
v Lužci n.Vlt. Stavba na svém místě stojí od roku 1870, kdy ji dal postavit statkář Tůma z Chramostku. Řemeslníci
proto opravili poškozenou mříž a do svého okolí nyní boží muka září novou žlutou a bílou barvou.

Socha sv.Salvátora – socha světce

Je umístěna 1km severně od obce, vlevo od silnice I/16 Mělník – Spomyšl. Je zhotovena z jemnozrnného pískovce,
pravděpodobně  z mšenské  lokality,  v životní  velikosti,  asi  v 80.  letech  19.století.  její  hodnota  je  spíše  hodnotou
krajinnou než uměleckou. Socha nebyla po celou existenci udržována a za ta léta vykazovala značné poškození jak
mechanické, tak i vlivem povětrnostních podmínek.

Obec si nechala od kamenosochařského a keramického ateliéru p.P.Kytka a
ak.soch.P.Fridrich,  Sazená  17  okr.Kladno  zpracovat  odborný  posudek  a
posléze sochu restaurovat.
Restaurátorské  práce byly zdlouhavé,  neboť socha  byla  ve  velmi  špatném
stavu.  Po  restaurování  soklu  a  schodů  přišla  na  řadu  socha  samotná.  Po
snesení sochy ze soklu byla zjištěna naprostá destrukce spodní části sochy –
konkrétně  od  kolen  po  plint.  Následovala  rekonstrukce  chybějící  části
obličeje, vlasů, levé ruky, draperie, prstů levé a pravé nohy.
Po  celém  plášti  sochy  byla  řada  mechanických  poškození  (různé  vrypy,
monogramy atd.). Pravá paže scházela od ramene zcela. Po usilovném pátrání
v archivu  mělnického  muzea  a  v obci  se nepodařilo  fotografii  či  kresbu
zachycující  sochu  v úplném  stavu  nalézt.  Další  důvod  proč  nebyla  paže
rekonstruována je  velice špatný stav kamene z  něhož je  socha  zhotovena.
Proto  je  prakticky  nemožné  případnou  repliku  paže  ukotvit  na  původní
materiál. Socha  je  vertikálně  rozpraskaná  po  celé  výšce  a  po  případném
ukotvení repliky paže by hrozilo odlomení a destrukce trupu půlky sochy. Po
vyzrání všech doplňků byla provedena plastická a barevná retuš. V závěrečné
fázi byla socha důkladně nakonzervována hydrofobním přípravkem Porovil
ZV. (celý průběh restaurování byl  fotograficky zdokumentován). Socha není
zapsána v seznamu kulturních památek.

Socha sv.Salvátora (foto L.Tomek)    
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Základní škola

V letošním roce byl organizován pro děti výjezd do školy v přírodě: 
v září byli žáci 2.třídy ve Stříbrné,
 v červnu žáci 3, 4 a 5 třídy v Jánských Lázních. Pobyt trval 15 dní. 
Pro žáky 1 a 2 třídy byl zajištěn plavecký výcvikový kurz v rozsahu dvaceti lekcí, kde měli žáci možnost naučit se nebo
zdokonalit se v plavání.
Pro žáky 7.třídy byl za výborných sněhových podmínek zorganizován sedmidenní lyžařský výcvikový kurz v Černém
Dole v Krkonoších.

Pro vycházející deváťáky – dvě poznávací exkurze  do Krkonoš a na Šumavu.
Významnou akcí byl také výměnný pobyt německých dětí u nás,  který se uskutečnil v květnu na základě družební
spolupráce se  základní  školou v Bavorsku za  velké  pomoci  rodičů.  Naši  žáci,  kteří  se  vyučují  němčině,  navštívili
Bavorsko v loňském roce. 

Vedle těchto základních akcí připravili naši učitelé a školní družina řadu výletů, exkurzí, návštěv pražských divadel,
sportovních soutěží, výtvarných soutěží a pod. 
Na prázdniny připravila školní družina týdenní blok výletů pro naše děti.
V říjnu škola připravila pro veřejnost Jiřinkový bál, v předvánočním čase pak s dětmi připravena Vánoční akademie,
která měla velký počet diváků.

Hřbitovní zeď

V naší obecní kronice jsme zjistili, že hřbitovní zeď nechal postavit bývalý statkář pan Rudolf Grosman. Práce prováděl
český novorenesanční a secesní architekt profesor ČUVT Fanta Josef, který se narodil 7.12.1856 a zemřel 30.6.1954. 
Zjistili jsme, že tento architekt se podílel na výstavbě Wilsonova nádraží 1900 – 1909 ještě se sochaři (Folkmanem,
Suchardou, Vosmíkem). Dále Hlávkova kolej, interiér národního divadla, Mohyla míru u Slavkova, domě pražského
spolku Hlahol, budově ministerstva na Františku, Lužec nad Vltavou – hřbitovní zeď r.1911.
Úroveň stavění udaná silnou generací architektů např.Josefa Fanty a Osvalda Polívky se promítá i do práce stavitelů a
zednických mistrů původců většiny secesních domů na Vinohradech, Žižkově, ve Vršovicích i Holešovicích.
Máme dopis z 26.4.1991, kde píše Zdeněk Lukeš kulturní sekce kanceláře prezidenta ČSFR, že jde skutečně o kvalitní
dílo. Brána nese rysy vstupní mříže hřbitovní zdi v Poděbradech od profesora Fanty.

Část hřbitovní zdi od prof.J.Fanty  (foto:L.Tomek)
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Kubánský velvyslanec v    naší obci  

Dne 2.2.1999 naši obec v poledních hodinách navštívil velvyslanec Kuby – Alcides de la Rosa Charged Affaires. Na
okresním úřadě na Mělníku byl přijat přednostou panem Neumannem, u nás byl přijat starostkou paní Řehánkovou.
Zajímal se o život našich občanů, jak je v obci postaráno o výchovu a vzdělání dětí, zdravotní a kulturní zabezpečení.
Na krátkém posezení v restauraci TAMA vyprávěl o současném životě na Kubě.
Poté zavítal k místní firmě Bratří Horákové, kde se seznámil se současným výrobním programem podniku, prohlédl si
výrobní linku. Po ukončení prohlídky odejel na Mělník.
Po návratu do Prahy poslal starostce dopis.

EMBAJADA DE CUBA
Velvyslanectví Kuby
Sibiřské nám.1
160 00Praha 6

Praha 4.února 1999

Vážená paní
Karla Řehánková
Starostka
Lužec nad Vltavou.

Vážená paní Karlo,
píši  Vám  takto  v krátkosti,  abych  vyjádřil
poděkování  jménem  Kuby  i  svým  vlastním  za
veškerou  pozornost,  kterou  jste  nám  věnovali
během naší návštěvy u Vás.
Cítím  se  hrdý  na  to,  že  jsem  příslušníkem
národa, který je českému lidu neskonale vděčný
za trvalou solidaritu, již naší zemi projevoval.

Přijměte prosím Vy i Vaši spolupracovníci naše
srdečné pozdravy,

Alcides de la Rosa

Silnice I/16
Silnice I/16 Nová Ves  - Mělník – začala výstavba silničního přivaděče z Mělníka na dálniční úsek silnice E55/D8
k Nové Vsi. Touto stavbou bude odstraněno nadměrné zatížení dopravy přes obce Mlčechvosty – Spomyšl – Býkev a
hlavně nebezpečí ohrožení zdraví občanů těchto obcí výfukovými plyny i nebezpečí dopravních kolizí.
Komunikace  bude  vedena  jižně  obcí  Býkev  –  Spomyšl  a  severně  obcí  Mlčechvosty.  Při  této  příležitosti  bude
restaurován i železniční nadjezd u Vraňanského nádraží.
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Masáže

Sportovní a rekondiční masáže v domě služeb  v Lužci nad Vltavou provozuje paní Světlana Bogomolová. Provozní
doba je pondělí – pátek od 16.00 do 20.00 hodin (lze se po dohodě objednat i na jinou dobu). Masáže jsou prováděny
jak klasickým způsobem,  tak  metodou tepelných  baněk,  nebo obou  jejich kombinací,  na základě  přání  zákazníka.
(Provádí se i měření krevního tlaku).

Ceník masáží:
druh masáže      doba trvání           cena (Kč)
krk 15   30,-
záda 15 – 20   50,-
křížová oblast 15   30,-
hrudník 10   25,-
břicho 10   25,-
horní končetiny 20   45,-
dolní končetiny 20   50,-
celková masáž 45 200,-
měření krevního tlaku     5,-

DINO:
Nové sportovní sdružení „DINO“ Lužec nad Vltavou

Pod tímto názvem je ukryta sportovní činnost „sálové kopané“ pod vedením pana Kindla Melichara a Viliamse. Každou
sobotu (mimo odjezdů na turnaje) jsou v tělocvičně kulturního domu od 17.00 do 18.00 hodin.

Akce za kulturní dům
12.ledna byly přivítány narozené děti.
15.ledna předváděcí akce firmy Mathan Praha
24.ledna jsme jeli na pěknou komedii do divadla Bez zábradlí – „Blbec k večeři“.
30.ledna byl uskutečněn maškarní karneval pro děti se soutěžemi a vyhodnocení nejhezčí masky.
2.února divadelní společnost Okýnko z Českého Krumlova uvedla pro děti I.stupně a Mateřské školy Vraňany 

a Lužec pohádku „Nebojte se strašidel“.
Od 15.do 19.2. o zimních prázdninách  jsme pro děti promítaly filmy.
                            pro důchodce Nové divadlo Mělník uvedlo pořad Staropražské písničky, aneb máte rádi      Hašlera.
25.března pro naše občany bylo Posezení se starostkou obce.
31.března se promítala pro základní a mateřskou školu z Lužce a Vraňan pohádka Císař a Tambor.
Od 6.dubna byla v kulturním domu otevřena výstavka ručních prací a výkresů našich dětí z mateřské školy, která

byla zaměřena k velikonočním svátkům. Výstava trvala do neděle 14.4.
13. dubna            proběhla pravidelná akce pro naše důchodce Posezení nad kronikou naší obce.
29.dubna              jsme jeli do divadla Skelet na komedii Vysoká hra.
24. května           jsme uspořádali zájezd pro naše důchodce na zámek Libochovice.
1.června  byl uskutečněn zájezd pro důchodce do Teplic v Čechách.
5.června dětem k Mezinárod.dni dětí byla zdarma dána k dispozici tělocvična včetně možnosti si zahrát 
                            stolní tenis.
9. června bylo uskutečněno promítání filmu pro II.stupeň základní školy – Velký Joe.
23.června k ukončení školního roku pro všechny děti ZŠ a MŠ byly promítnuty dva filmy.
23. – 27.8. proběhl prázdninový týden filmů pro děti.
 2. -   4.9 byl uskutečněn pro zaměstnance obecního úřadu zájezd do Beskyd.

18.9. v tělocvičně kulturního domu byl Jiřinkový bál základní školy v Lužci .
20.9. jsme pro děti ZŠ, MŠ Lužec a Vraňany promítali pohádku Z pekla štěstí.
12.října bylo pro naše důchodce uskutečněno Posezení nad naší kronikou,
14.11. pohádka pro děti Aladinova kouzelná lampa.
17.11. zájezd do divadla komedie na „Kupec benátský“.
  4.12. pod vedením J.Kočové a spol.Mikulášská nadílka spolu s disco pro děti.
12.12. pro důchodce posezení pod jmelím. Vystoupila Anička Melenová s vánočním programem.
16.12. (čtvrtek)vánoční akademie dětí ze základní školy.
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Narození

V letošním roce se narodily tyto děti:
Roman Páko   23.1. 1999
Miňovský Ondřej   27.1. 1999
Pavel Fišer   12.3. 1999
Fialová Eva     9.4. 1999
Marek Prislupský   15.3. 1999
David Hrdlík   15.6. 1999
Ivana Khorelová   17.8. 1999
Lukáš Vedlík   17.9. 1999
Hana Hausmanová   24.9. 1999
Barbora Veselá   1.10. 1999
Rollo Václav 11.11. 1999

Zemřelí

Naše řady opustili:
Hausman Jiří     2.1. 1999
Eger Josef   11.2. 1999
Jarmila Vecková   25.2. 1999
Marie Kneprová     6.5. 1999
Božena Šárová   10.5. 1999
Josef Šafka   23.6. 1999
Miroslava Andělová   30.6. 1999
Heinová Růžena   30.7. 1999
Vošahlíková Božena   20.8. 1999
Václav Novák     9.9. 1999
Karták Jindřich 13.10. 1999
Švecová Julie 23.10. 1999
Jaroslav Hoskovec   8.11. 1999

Kácov

Osada TORONTO se základnou v Kácově nad Sázavou uspořádala v období 22.července až 4.srpna 1999 již 22 ročník,
tradičního  stanového  tábora,  který  je  již  od  roku  1994  provozován  výhradně  pro  děti  z Lužce  a okolí.  Letos  se
zúčastnilo 37 dětí pod dohledem a za spolupráce. pěti vedoucích.
Kromě tradiční výchovné a rekreační náplně se letos realizoval zajímavý vlastivědný den spojený s návštěvou hradu
Český Šternberk a také novou variantu celotáborové hry.
Zahájila  se  důkladná  rekonstrukce srubové  základny a obnova  inventáře,  na kterém se samozřejmě pomalu začíná
projevovat zub času. Velmi zpřísněné zdravotně – hygienické nároky a předpisy se zvládli bez problémů, v hodnocení
OHS Kutná Hora byl tábor klasifikován mezi špičkovými tábory tohoto typu v celé oblasti středního Posázaví.

Závěrem

Od roku 2000 budu psát do nové knihy kroniky: Co říci závěrem?
„Nový rok znamená nový měsíc, nový letopočet nový kalendář – ale také nová předsevzetí, nové sliby, nová naděje a
ještě různé nové změny u jednotlivých lidí.
Začít něco nového aneb míti něco nového – bývá lákavé a slibné. Přechod ze starého do nového nás vždy osvěží,
vzpruží.  Nesmíme zapomenouti,  že i  na nás záleží,  hodně záleží,  v čem a jak – čeho si  vzájemně při změně roku
přejeme anebo slibujeme – se uskuteční. Chceme být šťastnější a zapomínáme že štěstí je v nás, nikoliv kolem nás“.
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Dne 9.4. 2001 oslavili „35“ let společného života manželé Jitka a Cyril Fialovi.
Zástupci obce paní Řehánková Karla, Ramešová Jana a Jaroslava Prislupská s varhaníkem Vratislavem Ramešem

připravili slavnost v oddací síni obecního úřadu.
Po projevu starostky paní Ramešová přednesla básně a společně jsme připili na zdraví.

Manželé Fialovi nakonec svým podpise stvrzují svých 35 let společného života:

Kronikáři obce.

Václav Hovorka od roku 1922

František Mydlil od roku 1927
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Václav Vyskočil od r.1952

Čestmír Štaif od roku 1969

Růžena Merhautová od roku 1978

Jaroslava Prislupská

V roce 2005 až 2006 byla kronika obce Lužec nad Vltavou přepsána a převedena na moderní formu záznamu,
která umožňuje její snadnější a jednodušší použití pro všechny, které zajímá historie obce Lužec nad Vltavou.

V kronice jsou zachovány původní výrazy i s některým chybami v pravopise.
Navíc jsou zde zařazeny  fotografie, v původní kronice neuvedené.

Kroniku přepsal Ladislav Tomek.

Kronika Lužce nad Vltavou mohla být přepsána a uložena do této písemné a dále i digitální podoby díky pochopení
starosty obce Lužce nad Vltavou pana starosty Štěpána Rampase, který tento záslužný a ojedinělý projekt podpořil.

Dík patří rovněž paní Jaroslavě Prislupské kronikářce obce za vstřícný postoj při spolupráci na uskutečnění tohoto
projektu..

Kronika Lužce nad Vltavou i přes digitální zpracování je i nadále vedena písemnou formou paní kronikářkou
Jaroslavou Prislupskou.
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