
Tolik  o  dějinách  Lužce  před  založením  této  kroniky  (do  dne  26.března  1922).  Nyní  dovoluji  si  přikročiti
k vlastnímu úkolu kronikáře jenž  jest  (podle §  3  právních nařízení k zákonu o pamětních knihách v obcích
ze 30.ledna 1920 č.80 Sb.zan) zaznamenává v časové posloupnosti pamětihodné současné události místní,
které  výstižně  zobrazují  obec  po  stránce  hospodářské,  populační,  sociální,  veřejně  zdravotnické,  kulturní,
lidopisné a náboženské.

Zápisy
Soupis nejstarších lidí v    obci  
1.V době založení této knihy žili zde tito nejstarší lidé:

                                         nar.                    zemř.                                                        nar.
Marie Sulnerová 18 28/5  37 Anna Levá 18 14/4 47
Marie Vrísová 18 19/1  39 Rosalie Kmochová 18 2/1 48
Václ.Příhoda 18 18/2  40 Josef Tichý 18 4/2 48
Anna Křížková 18 10/5 42 Anna Růžková 18 23/9 48
Marie Švejcarová 18 12/12 43 Jan Levý 18 7/12 49 
Frant.Hořánek 18 11/1 44 Marie Hajková 18 16/12 49
Alžb.Hořánková 18 12/2 44 Josef Franta 18 17/8 49
Frant.Král farář 18 25/12 42 19 6/2 25 Teresie Skalická 18 11/4 50
Anna Ptáčníková 18 11/9 44 Josef Maršák 18 11/3 51 
Anna Hovorková 18 10/6 44 19 22/3 27 František Hrach 18 18/

8 51
Marie Krejzová 18 9/4  45 Františka Satranová 18 23/8 51
Ferd.Hovorka 18 25/10 45 Josef Husárek 18 12/11 51
Kateř.Káranská 18 19/12 45 Frant.Verlík 18 19/3 52
Josef  Satran 18 20/10 45 Frant.Valina 18 6/2 52
Frant.Gothard 18 30/9  46
Josef Rouček 18 15/3  47
Alžb.Šenfeldová 18 5/10  47

Přednáška o Komenském 19   26  /  3 22

2. V neděli dne 26.března 1922  uspořádal spolek „Vltavan“ na podnět svého předsedy v hostinci p.Kaisra  za četného
účastenství  hlavně  pracujícího  lidu  přednášku  o  Janu  Amosu  Komenském  Přednášejícímu  (řediteli  mělnického
gymnasia p.Neydlovi) podařilo se vystihnouti hlavní význam Komenského, totiž jeho činnost a jeho spisy pedagogicko-
didaktické, kterýmiž si vším právem zasloužil čestného názvu arciučitele všech národů.
Po přednášce vybráno 100Kč ve prospěch Komenského škol ve Vídni.

Přednáška faráře Nagyho o Komenském 19   8  /  4 22

V sobotu, na to dne 8.dubna 1922 o témže velikánu našich dějin promluvil proslulý řečník českobratrský farář 
p.Nagy. přednášku uspořádala T.jednota „Sokol“ u Čurdů. Účastníci odnášeli si z řeči p.faráře Nagyho, mohutný dojem
a hlavně potřebu a touhu seznámiti se důkladněji se spisy největšího z našich nešťastných exulantů.
J.A.Komenský svým pohnutým životem jest nám zářným příkladem, kterak se máme zaříditi, abychom dosáhli svého
účelu,  totiž  abychom dovedli  zasvětiti  svůj  život  blahu a  dobru lidstva,  čož  jedině  jest  skutečným výrazem pravé
zbožnosti.

Květen 1922

Májová oslava v Lužci 1922 odbyla se klidně a jednoduše. Dělnická tělocvičná Jednota sehrála v předvečer 1.května
divadelní kus „Svítání“ od Otakara Pospíšila v hostinci u Kaisrů. Volba kusu i provedení bylo případné. 
Téhož dne 30.dubna přádala družina bezvěrců pěknou přednášku na thema  „O vzniku země, člověka a o životu po
smrti“ v hostinci u p.Taufra. Řečník byl z Prahy.
Dne 1.května 1922 o 10.hod.dopolední  měl  bývalý starosta  roudnický,  br.Vápeník slavnostní  přednášku ve veřejné
schůzi československých socialistů v hostinci u Čurdů. Obsažná resoluce o požadavcích pracujícího lidu  přijata bez
debaty. Mnozí účastníci však projevili, aby od krásných slov, jež slyšíme na všech schůzích přikročilo se již jednou ke
krásným skutkům. Vinu na tom, že se tak neděje, neseme všichni, bez rozdílu.
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Stálý biograf v    Lužci 19   27  /  5 22

V sobotu dne 27.května 1922 zahájena pravidelná představení v biografu „Sokola“ původní českou hrou „Babička“
v sále hostince pana Čurdy. Již pouhá skutečnost, že v poměrně tak malé obci zmohli jsme se na stálý biograf, jenž za
obezřelého řízení slibuje býti pramenem zábavy i poučení pro občanstvo v místě i blízkém okolí, svědčí o nemalé práci
a obětavosti  členstva, zejména však činovníků tělocvičné jednoty Sokol.

Sbírka „Mír.českosl.červeného kříže“

V pondělí (svatodušní) 5.června 1926 konala se sbírka „Mír.československého Červeného kříže“, jež vynesla 
464 Kč.

Přednáška o M.Janu Husovi

Dne 5.7.1922 pořádal „Sokol“ přednášku br.Bohuslava Dvořáka, kontrolora zdejšího cukrovaru o Mistru Janu Husovi.

Divadlo v    přírodě  

Dne 6.7.1922 na oslavu svátku Husova dávalo socialistické sdružení Jiráskovu „Lucernu“ v přírodě u „Salvátora“ při
krásné přírodě za četné návštěvy. Scénování pečlivé.

První župní sjezd hasičský v    Lužci dne 9.července 1922 (pořádal sbor dobrovolných hasičů v    Lužci)  

Dne 9.července 1922 za hojného účastenství obecenstva i hasičstva konal se po prvé v Lužci.n.Vlt. župní sjezd
a župní hasičské cvičení  na památku 20ti letého trvání spolku. Všichni přáli ze srdce členům  tohoto spolku, jehož
důležitost  ba  nezbytnost  v obci  každý uznává,  že  se  tato  slavnost  dobře  zdařila.  Protektorát  přijalo  místní  obecní
zastupitelstvo. Starosta obce p.A.Fišer a př.Josef Vydra, starosta hasičské župy mělnické věnovali nejprve vděčnou
vzpomínku zakladateli spolku, zemřelému p.Klavíkovi. Slavnostní řečník p.Jos.Vydra děkoval obecnímu zastupitelstvu
a  zvláště  přítomnému  starostovi  zdejšího  sboru  hasičského  p.Rud.Grosmanovi  za účinnou  přízeň,  kterou  projevují
hasičskému spolku. V další řeči své, vytyčil hlavní cíle hasičstva, dále zdůraznil, že hasičstvo bylo a bude vždy záštitou
pravého lidství, pravého češství, nezapomínajíc vzdělání ducha i těla.
Následovala bezvadně provedená školní cvičení se žebříky, se stříkačkami, skupinová ze žebříky, cvičení se sekyrami a
jiné pěkné ukázky hasičského cvičení dnešní doby.
Zvláštní pozornost upoutalo cvičení ženského odboru zálezlického sboru hasičského.

Krupobití 1.srpna 1922

V úterý dne 1.srpna 1922 o 4 ½ hodině odpolední strhla se nad naší, jarním suchem již velmi postiženou krajinou
hrozná  bouře  s lijavcem  a  krupobitím.  Zlověstné  mraky  přihnaly  se  od  severozápadu  a  srazily  se  poblíže  obce
se studeným proudem vzduchovým od východu.  V obci  samé byly kroupy smíšeny s deštěm a nezpůsobily mnoho
škody, ale na polích k Vraňanům a k nádraží byly ječmeny a pšenice úplně rozmláceny.

Památník padlým vojínům

Památník padlých ve světové válce postaven byl péčí okrašlovacího spolku na návsi v parku  a odhalen
8.října 1922. Okrašlovací spolek pojal tu myšlénku již r.1916. ježto válka trvala dále a padlých přibývalo, odkládáno
s postavením památníku, až zase vše, tedy i kamenické práce tak zdražily, že finanční prostředky okrašlovacího spolku
nestačily  na zbudování pěkného pomníku. Po obci pořádány k tomu cíli sbírky, celkem tři.
První r.1918 vynesla 808,60 K, druhá r.1921 vynesla  1684 K a třetí na jaře 1922  vydala 1835.80 K.
Obec dala 6000 Kč z prostředků vlastních a slíbila případný schodek ještě doplatiti.
Toto  příznivé  rozhodnutí  přispělo  nemálo  k tomu,  že  okrašlovací  spolek  mohl  postaviti  pomník  na  místě
nejpříhodnějším, v parku na návsi a středu obce. Práce zadána kamenickému mistru p.Anton.Dynybylovi 
v Kralupech, který zřídil stávající památník z blatenské žuly v podobě jehlance za 16 200 Kč.
Práce přípravné, úprava parku, stavba základu, výlohy při slavnosti vyžadovaly 3307 Kč. Celkový náklad 
byl 19.507.10Kč. Okrašlovací spolek z vlastních prostředků a výtěžku sbírek uhradil 10.307.10 Kč.
Odhalení pomníku súčastnilo se četně občanů, všechny místní spolky, jakož i školní mládež.
Slavnostní řeč měl kapitán pan O.Vaněk z Prahy.
Na památníku jsou jména padlých, nezvěstných a válečnými útrapami zemřelých obětí světové války.
Věnování na zadní straně hlásá: „Památník tento zřízen r.1922 na podnět okrašlovacího spolku za přispění obce
a občanstva.
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28. říjen 1922

28.říjen 1922 oslavil „Sokol“ lužecký tělocvičnou akademií s proslovem řídícího učitele p.Jar.Kašpara.

Změna v    duchovní správě  
Dne 31.ledna 1923 opustil Lužec dosavadní kaplan P.p.Fr.Kramata, jmenován byv farářem v Nelahozevsi.
Týž  súčastnil  se  čile  veřejného  života,  byv  funkcionářem v několika  spolcích.  Pro  svoji  milou povahu  byl  velice
oblíben. Dne 1.února nastoupil na jeho míst P.p.Václ.Koula, přeložený sem z Minic.

Přednáška okrašlovacího spolku
Dne 24.února 1923 pořádal  „Okrašlovací  spolek“ v místnostech „Bio Sokola“ přednášku p.Břetisl.  Brodského odb.
učitele a spisovatele z Prahy o vztahu člověka k přírodě a o americké výchově mládeže.
Přednáška  spojena  byla  s promítáním  světelných  obrazů  a  filmů.  Posluchače  zajímalo,  jak  v Americe  se  zdarem
odvracují mládež od nebezpečné výchovy ulice přiměřeným zaměstnáním a to hlavně zahradničením.
Podobné pokusy konají se i v Čechách na prostranství před budovou školní „na Maninách“ v Praze.

1.květen 1923
1.květen 1923 oslaven pouze divadelními představeními.

Deštivé jaro
Květen a červen r.1923 byl neobyčejně deštivý, takže sena a traviny, jichž toho roku hojně narostlo, nemohli lidé ani
usušiti.

Dr. Fr. Soukup přednáší v    Lužci  
Dne 17.června 1923 vzpomínal Dr. Frant. Soukup v sále p. Valiny na veřejné schůzi na ono lužecké posvícení před30ti
léty (str. 31) kdy s Grégrem , Rašínem a jinými nadšenci za jásotu lidu provolávali hanbu Rakousku.
Nikoho však tenkráte nenapadlo, že ještě my dočkáme se splnění svých snů. Máme svůj samostatný svobodný stát.
Veškero naše snažení  a  politické zápolení  nésti  se  musí k tomu,  že jedni s druhými  budeme závoditi  v upevnění  a
zvelebení republiky československé.

Oslava svátku Husova
Památka Mistra Jana Husa oslavena letos opět okázaleji. Dne 5.července 1923 večer súčastnilo se veškeré obyvatelstvo
mohutného průvodu s hudbou a lampiony ke hranici,. jež vzplála na silnici ke hřbitovu,
hned za mostem. 
Touže dobou vzplály  hranice všude na blízkých i vzdálených kopcích.
Průvod vrátil se na náves před obecní úřad, kde radní p.V. Smolík několika prostými, ale jadrnými slovy vylíčil význam
této manifestace. Doslovem starosty p.Ant. Fišera skončena oslava. 
Dne 6.července přednášel p. prof Josef  Stahlík z Mělníka v sále u Kolmanů. Dokazoval, že památka 
Mistra Jana Husa  jest tou nejčistší studánkou, z níž můžeme čerpati poučení a povzbuzení po všechny časy.

Třetí třída měšťanské školy. Stav učitelstva
Dne 1.září 1923 otevřena třetí třída zdejší měšťanské školy, čímž stala se tato škola úplnou. 
Ředitelem jest p. V. Hovorka, definitivním odborným učitelem p. Frant. Jarolímek pro I odbor., zatímní odb. učitelka
sl.Vilma Kratochvílová pro III. odbor a zastupující učitel p.Josef Zahálka vyučuje II.odboru. 
Na obecné škole jest řídícím učitelem p. Jaroslav Kašpar, defin. učitelkou sl. Anna Černíková a zastupujícím učitelem
p.Josef Salava.

Byty pro učitele
Místní školní rada vlastním nákladem znovu zřídila budovu č.25 (tzv.“Čápovnu“) toho času k obývání nezpůsobilou,
nákladem asi 11 000 Kč, vyhradivši si na majitelce , že tak dlouho budou tam zdarma ubytováni učitelé škol národních,
dokud ročními splátkami po 1500 Kč neuhradí se účty za úpravu domu.
Od 1.září 1923 bydlí v tomto domě p.odb.učitel Jarolímek, sl.odb. učitelka sl. Vil. Kratochvílová a industriální učitelka
sl. Vlasta Postránecká.  

Občanská nauka a ruční práce chlapec
Podle ministerského výnosu ze dne 4.srpna 1923 č.92.189 zavedeny byly počátkem školního roku 1923/24 též na naší
škole obecné a měšťanské nové vyučovací předměty:občanská nauka a ruční práce výchovné pro chlapce.
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Volby do obecního zastupitelstva

Dne 16.září 1923 konaly se volby obecního zastupitelstva dle zásady poměrného zastoupení. 
Jako zástupce dohlédacího úřadu byl přítomen Václav Hovorka, ředitel měšťanské školy v Lužci n.Vlt. 
Dále přítomni byli tito členové komise volební: pp.Frant Růžek, Václ. Hrubý, Jos. Viktorin, Ant. Rož. Z náhradníků pp.
Jaroslav Seibt, Václ. Švejcar, Václ. Horák. Dle záznamů zúčastnilo se volby 535 voličů. Odevzdáno 528 platných hlasů.

Z nich připadá kandidátům:
1.Čsl.sociálně demokratic. vol.skupiny      209 hlasů,
2.Čsl.strany sociální              „      „              54     „   ,
3.Čsl.živnostensko obchodní  „     „              79     „  ,
4.Sdružení strany občanské    „     „            186     „  , 
Budou míti tedy v obecním zastupitelstvu
1.Čsl.sociálně demokratická vol.skupina  6 členů 
(Frant. Růžek, Novák Jarosl., Frant. Suk, Bedř. Hořánek, Jaroslav Seibt – náhradníci: Antonín Kulhan, 
Václav Kuřátko, Václav Zeman.)
2.Čsl. strana sociální  1 člena  (Václ.Smolík, náhr.Albert Vojtěchovský.)        
3.Čsl. živnostensko obchodní  volební skup. 2 členy, (Štěpán  Fidler, Josef Viktorin – náhradníky: Václ. Horák.)
4.Sdružení strany občanské  6 členů (Rud. Grosman, Ant. Rož, Jos. Březina, Jos. Satran, Ing.Bohum. Křička,
Ant.Vorlíček  - náhradníci: Čeněk Libich, Arnold Rulf a Anna Černíková (tato při dopl.volbě 30.září 1923)

Starostou zvolen p.Rudolf Grosman (republ.str.venk.). Náměstkem p. Jaroslav Novák (soc.demokrat).
Radními: p.Ant. Rož, Štěp. Fidler, Fr. Růžek. 

Úmrtí MUDr. Josefa Augustina

Krátce před půlnocí dne 30.září 1923 zemřel zde obvodní a poklad.lékař MUDr.Josef Augustin. 
Narodil se 15.února 1856 v Neznašově u Klatov, studoval na gymnásiu v Klatovech,kde též maturoval.
Z doby středoškolských studií vzpomínal rád zvláště na profesora Schmillauera (Šmilovského), který mu 
o  prázdninových cestách se  studenty diktoval  části  svých  románů.  Lékařské  studie  konal  na  tehdy ještě  německé
universitě v Praze, a když byla rozdělena, dokončil studie na fakultě fakultě české. Již v Praze byl členem Sokola, a
když se r.1886 stal obvodním lékařem v Lužci, přenesl svou činnost do jednoty lužecké.

Není v Lužci i okolí nikoho, kdo by neželel jeho ztráty. Povolání jeho, jež plnil s obětavostí pravého lidumila, přivádělo
jej do všech vrstev společenských, ale zejména chudina bude dlouho pohřešovati, dobrého pana doktora. Nezaháněl
nemoc jenom léky, často-ba velice často- když se nouze zahnízdila v chatách, vyléčil bezpečně-chlebem. Byl duší všeho
ušlechtilého. Místní odbor Ústřední Matice Školské ztrácí v něm svého otce a jediného předsedu, škola přítele žáků a
příznivce, místní odbor Červeného kříže svého jednatele, místní záložna, čítárna a knihovna svého zakladatele, téměř
všechny spolky svého milého člena.

Byl vroucím vlastencem, věrným stoupencem Národní  demokracie a stálým odběratelem Národních Listů. Největší
ztrátu utrpěl však Sokol. Byl stálým členem jeho výboru a od smrti p.řed.Josefa Grosmana  v roce 1911 jeho starostou.
Jemu věnoval téměř všechen svůj čas, jím se zaměstnával ještě poslední večer před skonem. Charakter vzorný, ve všem
dochvilný, přesný, mysli vždy jasné i v trampotách duševního bolu, povaha dobrácká, zanícená v nejvyšší míře pro vše
dobré, pracovník neúnavný, a při tom skromný.

Vzácnými přednostmi osobními,  vzděláním i  životním rozhledem, znalostmi a vytrvalostí v práci  překonával  hravě
téměř vše, před co jej mnohostranná činnost jeho postavila. Jen touha jeho, aby nebyl jednou dlouho nemocen, a přání,
aby povinnost  odejít  ze života přišla mu náhle,  zůstaly nesplněny, tíseň nemoci poměrně dlouhé, byla mu největší
útrapou životní.

Pohřeb dr. Augustina konal se za obrovské účasti občanstva místního i okolního ve středu dne 3.října 1924 
o 3.hod. odpol. na místní hřbitov, jenž je dílem zesnulého. Nepřehledné davy, smutečních hostí, nespočetné množství
věnců, tklivé zpěvy i řeči nad otevřeným hrobem (s nebožtíkem rozloučil se jménem sokolského bratrstva starosta  župy
podřipské, za místní občanstvo říd. učitel Jarosl. Kašpar, za příbuzenstvo synovec zesnulého) a hlavně neskrývané slzy
v očích mladých i starých svědčily výmluvně o tom, co vše v dr. Augustinovi Lužec ztratil. Ave anima candida.
Zemřel člověk zlatého srdce zanechávaje po sobě památku nehynoucí-není divu, že při jeho smrti zaplakala 
bez rozdílu celá obec.
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Úmrtí řídícího učitele Frant.Cillera

Máme to u nás smutný říjen. Není tomu dávno co jsme pochovali p.dr. Augustina, a 20.října 1924 
o 4 ½ hod.ranní zemřel už zas význačný spoluobčan, náš pan..Frant.Lad.Ciller řídící učitel v.v.
Narodil se 4.března 1858 v Lomnici  n.Pop.,  studoval na měšťanské škole v Lomnici  n.Pop. a na učitelském ústavě
v Jičíně, kdež nabyl r.1877 i vysvědčení dospělosti. Zkoušku způsobilosti vykonal r.1880 
v Hradci Králové.
Působil na školách okresu mělnického: v Řepně, Kadlíně, Chorušicích a Lužci n.Vlt. Do výslužby byl dán od 1.srpna
r.1922 pro nemoc, jež zabránila další jeho práci a zkosila nakonec plodný život jeho. 
Když se zesnulý stal 28.srpna 1893 řídícím učitelem v Lužci n.Vlt.zapsal své jmenování do školní kroniky a připsal
k němu: „Kéž ke zdaru milé mládeže !“ V této větě jest zahrnuta vůdčí myšlénka jež pronikala celou jeho osobnost. Byl
učitelem tělem i duší, prospěch školy byl mu nade vše. Po 44 let (1 rok dovolené pro nemoc) v učebnách školy budil,
kypřil, sil a tvořil. Byl z čistých idealistů starého rázu, dobrého rázu, jichž práce je tichá a nehlučná, ale na níž jsou
založeny úspěchy trvalé ceny. Bohatá knihovna soukromá a pilná četba  prospívaly tomu, že přinášel do školy vše, co se
naskytlo nového a pěkného.
V této snaze byl neúnavný, neznal odpočinku. O prázdninách pilně zapisoval do sešitu, jemuž dal jméno 
„Ve volné chvíli“. Tam shromažďoval výpisky z četby, aby je zužitkoval při vyučování. Zejména při dějepisu nasazoval
celou osobnost. Byly to hodiny pláče, když národ byl stísněn, byla to živá radost, když slunko zasvítilo. Není proto
divu, že tato činnost byla několikráte uznána a dosvědčena i nadřízenými úřady.
Dal podnět i k tomu aby byla zřízena v Lužci n.Vlt.r.1901 živnostenská škola pokračovací, a četná řada živnostníků
vzpomíná ho s úctou.
Mimo školu byl činný ve všem,co zušlechťovalo a prospívalo. Sám výborný zpěvák, pěstoval v kroužku přátel tuto
ušlechtilou zábavu a ještě před třemi roky s četným úspěchem vystoupil ve zpěvohře Rom.Nejedlého „Andulka“. Ze
spisovatelů českých měl ve své knihovně mimo jiné všechna díla K.V.Raise, svého spolužáka 
a Svatopluka Čecha. V místním odboru Ústř.Matice Školské byl činným střídavě jako pokladník a jednatel.
V Sokole byl,  dokud nemoc nezabránila, stále ve správním výboru a vzorným pracovníkem. Byl duší okrašlovacího
spolku a všeho, co tento vykonal.  Byl  předsedou ředitelstva  Lidové záložny v Lužci a členem téměř všech spolků
místních. 
Pohřeb  jeho  se  konal  22.t.m.o  3.hod.odpol.  Smutný  průvod  zahájilo  žactvo  školy  obecné  a  měšťanské,  za  nimi
následovaly členové Sokola, Řemeslnicko živnostenské besedy a sboru dobrovolných hasičů.
Veliký  počet  učitelstva  s p.okres.škol.inspektorem  Jaroslavem  Chvátalem,  členové  místní  školní  rady  a  obecního
zastupitelstva obou školních obcí doprovodili zesnulého na poslední cestě. Z občanstva byla veliká většina bývalých
žáků, kteří se přišli rozloučiti.
U rakve stáli Sokolové na čestné stráži. Na hřbitově promluvil procítěně p.Rudolf Sekera, řídící učitel z Vraňan.
Rozhovořil se o životě zesnulého, jeho vzorné práci ve škole i mimo školu, vzpomněl, že byl ozdobou učitelstva okresu,
jež mu svěřovalo důležité práce; zdůraznil, že pro své snahy nalézal pochopení a posily v rodině pro níž žil a v níž byl
šťasten. Při tklivých slovech díků a rozloučení sklonily se všechny hlavy v netajeném zármutku 
a za zvuků hymny „Kde domov můj“ přijala česká země vzorného syna v své mateřské lůno.
Zesnulý byl synem kovářovým. Rád zpíval Riegrovu: „Není muže nad kováře“ uměl dobře bušiti na srdce dětská i
dospělých a křesati jiskry nadšení pro pravdu, dobro a krásno. Plodný je jeho život a je pravda, že žil nejen ke zdaru
milé mládeže, ale ku prospěchu všeho ušlechtilého. Čest jeho památce !

Zánik továrny „Ťap“

Nedostatek zboží ve válce vystřídal již za čtyři léta nadbytek výroby v některých odvětvích. Neblahý zjev hospodářské
tísně této charakterisuje u nás úpadek a zastavení výroby v továrně na hnací motory, (na silnici k vraňanskému nádraží)
ťapárnou zvané. Na podzim, roku 1923 propuštěni poslední dělníci v továrně této zaměstnaní.

Stavební ruch

Ruch stavení v době válečné a poválečné ustal v naší obci docela, ačkoliv tíseň bytová byla stále citelnější.
Stavební výlohy stoupaly, zatím co zvyšování nájemného bylo mírněno zákonem o ochraně nájemníků.
Teprve roku 1922  vystavěl za dráhou nový domek pan Boudník.
V roce 1923 přibyly dva nové domky před mostem na silnici ke hřbitovu a to pana Josefa Krále, koláře čp.167
a pana Rudolfa  Nováka,  obuvníka čp.168.  K těmto přidružil  se  r.1924 jednopatrový dům pana K.Vostatka,truhláře.
Téhož roku 1924 vystavěl si domek za dráhou, na pravé straně silnice ke Chramostku pan Vilém Hrouda č.170.
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Sebevražda

Dne 10.prosince 1923 v pondělí večer odešel se světa dobrovolnou smrtí  vařič z cukrovaru p.Batěk. 
Byl to člověk mírný, svědomitý, přičinlivý a obratný ve svém oboru. V hostinci byl řídkým hostem. Ale toho dne přišel
ke Kolmanovům, kdež setrval až do 21 ½ hodiny. Ráno 11.prosince našli žáci měšťanské školy jeho čepici a ještě před
polednem vylovili jeho mrtvolu.

Krádež

V naší obci  není pamětníka větší krádeže. Ale dne 20.prosince 1923 v noci vloupali se neznámí pachatelé do obchodů
pana Bělohradského, Křivánka a řezníka pana Fr.Hovorky, kdež způsobili značnou škodu.

Ustavení činnosti místní osvětové komise

Na jaře 1924 ustavila se v naší obci místní osvětová komise. Uspořádala dne 2.března 1924 oslavu stých narozenin
Bedř. Smetany a 50ti letých J.S. Machara. Po přednášce odb. učitel p.Fr. Jarolímka přednesli žáci měšťanské školy
ukázky  básnické  činnosti  J.S.Machara.  S přednáškou  V.Hovorky.  předsedy  osvětové  komise,o významu  Bedřicha
Smetany, spojeny byly ukázky z jeho hudebních děl.
Táž osvětová komise uspořádala v předvečer  svátku Husova,  dne 5.července 1924 průvod s hudbou a lampiony ke
hranici  Husově,  kdež  o  významu kostnického  mučedníka promluvil  V.Hovorka.  Po  té  následovalo v sále  u Valinů
divadelní představení „Otec božího lidu“ od Karasa v němž vylíčena jest činnost Jana Žižky z Trocnova na památku
pěti sty letého úmrtí jeho.

Besídky  žactva

Na oslavu  1.května  pořádal  učitelský  sbor  obecné  školy výstavku ručních  prací  žákovských  spojenou  se  zdařilou
dětskou besídkou. Večer téhož dne byla tělocvičná akademie Sokola.
O pouti lužecké dne 19.června uspořádala výstavu a besídku měšťanská škola. 64 žáků a žákyň předvedlo „Slezskou
besedu“ a divadelní hru „Do přírody“. Ředitel školy promluvil o významu Jana Žižky z Trocnova. Obě besídky měly
značný morální i hmotný úspěch.

10ti leté výročí vypovězení války 29.7.1924

Na paměť  10tiletého  výročí  vypovězení  světové  války  shromáždili  se  členové  a  dorost“  Sokola“  a  po  promluvě
vzdělavatele řídícího učitele p.Kašpara Jar.,položili květiny na stupních památníku padlých vojínů.

Utonutí

Dne 30.července 1924 zahynula tragickou smrtí 19tiletá nadějná, zdravá, statná a činná členka „Sokola“ 
Marie Panochová, sklouznuvší při umývání rukou do průplavu u Chramostku.

Prázdninová kolonie

Péčí místního spolku čsl.“Červeného kříže“ a menšinového odboru „Sokola“ umístěno bylo letos v Lužci 
o prázdninách 23 dítek z Hoštky.

Utonutí

Dne 3.října 1924 vyžádal si vodní živel letos již třetí oběti (13.června 1924 student F,Tišnovský z Líbeznic, 30.července
Marie Panochová). Pětiletá, zdravá, čiperná dívenka Marie Špicová sklouzla do průplavu přímo před parník a utonula.

Přednáška kap.P.Finka

Dne 4.října 1924 konala se v místnostech „Bio Sokol“ přednáška žurnalisty a kapitána čsl.vojska Pavla Finka 
o vzniku, činnosti a cestách legií kolem světa, se 300 světelnými obrazy.

Přednáška Leo Panušky

Dne 25.října 1924 uspořádala místní osvětová komise v sále pana Valiny zdařilou přednášku ing.Leo Panušky  na
thema: „Jan Žižka z Trocnova a z Kalicha“ k uctění 500leté památky úmrtí našeho největšího reka-válečníka. Účastníků
bylo 81, většinou ze řad dělnictva.
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Vánoční nadílka

Dne 20.prosince 1924 pořádala místní  osvětová komise přednášku V.Hovorky,  ředitele  zdejší  měšťanské  školy „O
zimním slunovratu“, po přednášce byla vánoční nadílka. Všechny děti poděleny byly cukrovím, které většinou napekly
žákyně III.třídy měšťanské školy. Kromě toho poděleno 68 dětí měšťanské a 45 dětí obecné školy šatstvem, obuví a
školními potřebami.

Oslava 28. října

Dne 28,.října 1924 oslaveno šestileté výročí prohlášení naší samostatnosti. Místní osvětová komise uspořádala v sále
„Bio Sokol“ přednášku p.Vikt.Nejdla, který v  hluboce procítěné a mistrně pronesené řeči vylíčil význam tohoto dne.
Večer byla tělocvičná akademie „Sokola“.

Divadlo

V sále  „u Valinů“ sehráli  ochotníci  v r.1924 opět  několik  zdařilých divadelních představení  z nichž  čestné  zmínky
zasluhují drama „Vrah“ a Sedlák křivopřísežník a několik dětských her.

Biograf

Každou neděli  pořádá „Bio Sokol“ dvě  biografická představení,  z nichž zvláště  původní české  filmy těší  se veliké
oblibě.

Změna v    duchovní správě  

Dne 31.prosince přesídlil od nás dosavadní kaplan P. Václav Koula, jmenován byl farářem v Červeném Újezdě.
Dne 1.ledna 1925 nastoupil na jeho místo P.Josef  Sáňka, který  zanedlouho stal se zde administrátorem.
Dne 6.února 1925 zemřel po 58leté kněžské činnosti P. Karel Král,f farář, arcibiskupský notář a konsistoriální rada,
kněz jubilár,  narozený 25.prosince 1842 na  Malechově u Klatov,  posvěcený na kněze dne  15.července r.1866.  Na
farnosti lužecké působil plných 30 roků. Pro svůj svérázný humor byl všeobecně oblíben.
Pohřeb jeho konal se dne 9.III. za veliké účasti všech vrstev občanstva, mnoha spolků a kněžstva.

Nový lékař

Obvodním lékařem po zemřelém p.dr.Augustinovi stal se definitivně pan MUDr.Josef Pešl z Volyně.

Oslava 75letých narozenin T.G.Masaryka

Dne 7.března 1925 konala se oslava 75letých narozenin prezidenta T.G.Masaryka, při které sehrálo tělocvičné jednoty
„Sokol“ alegorii „O silném kováři“ od O.Svobody. Před představením promluvil odb.uč.p.Jos.Bouček 
o poměru T.G.Masaryka k Sokolstvu. Podrobněji o životě a zásluhách pana prezidenta pojednal (na přednášce pořádané
místním osvětovým svazem ve školní budově) odb.učitel p.František Jarolímek. Před jeho promluvou zapělo žactvo
měšť školy slavnostní sbor.

Veřejná knihovna

Chloubou naší  obce bývala čítárna  a  knihovna.  Bohužel  za  války veřejná čítárna  zašla  a  činnost  knihovny velice
poklesla. Teprve v uplynulém roce ustavena opět knihovní komise: předsedou p.odb. učitel Fr. Jarolímek, členy komise
p.Jos.Satran (pokladník), p.Jarosl. Novák (jednatel) a p.Fr. Suk.
Z příspěvku obce 3500Kč zakoupeny nové knihy, staré znovu sepsány a uspořádány, tak že konce roku 1924 čítala
knihovna obecní celkem 484 svazků.
Knihovník Václ. Hovorka, ředitel školy půjčil v roce 1924 celkem 1311 knih 63 vypůjčovatelům. 
Zájem o knihovnu vzrůstá. V lednu 1925 půjčeno 400, v únoru 1925 již 485 knih.

Úmrtí říd.učitele p.Jarosl.Kašpara

Ve čtvrtek 30.dubna 1925 zažilo lužecké občanstvo veliké rozčilení.  Hned po ránu rozlétla  se po celé obci smutná
zpráva, že velice oblíbeného řídícího učitele p.Jaroslava Kašpara není více! 
V době jarních květů, v době probuzené přírody, oživené líbezným ptačím zpěvem přichází Nejmocnější 
a  znenadání  zhasíná  svíci,  jež  ještě  plným světlem svítí.  Neuvěřitelná  a  přesto  pravdivá  zpráva  rozrušila  všechno
občanstvo. Bylť řid. učitel Kašpar  v plné životní síle 45 let stár, mohutné postavy. Mozková mrtvice zdolala časně
z rána silné jeho tělo v několika minutách, klesá jako bleskem sražen duch jeho odchází tam, odkud není  návratu.
Opouští rodinu, své dvě mladé ratolesti, jež tak miloval, opouští školu, již měl tak rád, opouští lužeckou obec, kde po 23
let pracoval, s níž srostl a k níž přilnul celým svým srdcem. Ač zemřel v mužném věku, v plné životní síle, uprostřed
rozorané  brázdy,  přece  číše  jeho  života  byla  naplněna  plodnou  a  pilnou  prací  ve  škole  i mimo  školu.V obecné  i
pokračovací škole jejichž byl správcem, byl velice pilným, svědomitým a řádným učitelem a vychovatelem, jenž si svou
milou povahou, vlídností, humorem uměl získat lásku malých i dospělých.
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Zesnulý byl též velice pilným pracovníkem kulturním. Bylť vzdělavatelem Sokola, hasičského sboru,
byl správcem místní záložny, kdež měl velice mnoho práce, dlouhá léta byl obecním tajemníkem v Chramostku. Sokolu
byl oddán tělem i duší. Co hodin a večerů strávil, obstarávaje klavírní doprovod při cvičení žactva, dorostu i členstva.
Rovněž  tak  neúnavně  zastával  hudební  doprovod  v biografických  představeních  Sokola,  ať  již  sám nebo  s oběma
bratřími Satrany.
Nesčíslné byly jeho proslovy a vzdělávací a organizační přednášky. Byli-li jsme někdy na rozpacích, jak tu věc neb onu
vyřešiti, nebo nemilý spor utišiti, tu jistě ozval se rozvážný hlas bratra Kašpara, který se nikdy nerozčílil, který nikdy
nezklamal, a který jemným, jen jemu vlastním taktem vše v brzku urovnal.
Kde bylo třeba práce, tam nescházel přítel Kašpar. Nedivme se proto tomu rozrušení, když najednou odešel člověk
velkého nadání, pilné práce, člověk velice milé povahy, usměvavé tváře, jemného chování dobrý zpěvák a společník,
jehož humor dovedl osladiti jiným mnohou chvíli.
Zesnulý narodil 12.března 1880 v Řípci u Třeboně, kdež jeho otec byl řídícím učitelem. Vychodiv měšťanskou školu ve
Veselí nad Lužn., absolvoval r.1899 učitelský ústav v Soběslavi a 1.září téhož roku ustanoven učitelem ve Vraňanech,
po dvou letech v Záboří,  kdež působil rok, a od r.1902 v Lužci,  za války,  v době nedostatku učitelstva, byl  po pět
měsíců přikázán škole v Zálezlicích.
Pohřeb  jeho  byl  odleskem  jeho  snah  a  práce,  byl  projevem  veřejného  uznání  všech  vrstev  místního  i  okolního
občanstva, které se shromáždilo v počtu odhadovaném přes čtyři tisíce osob. Podle tvrzení zdejších lidí Lužec
takového  pohřbu  ještě  neviděla.  V průvodu  kráčely  děti  obecné  a  měšťanské  školy,  upřímný  přítel  učitelstva
řed.gymnasia p. Dr.V.Nejdl s p.profesorem Bayerem a několika studujících gymnasia, sokolské jednoty z Lužce, Dol.
Beřkovic, H.Beřkovic, Citova, Lečic, Nové Vsi, Vraňan, Všestud, Veltrus, Zálezlic, Hostíně; hasičské sbory z Lužce,
Vraňan, Zálezlic,  Citova,  Vliněvsi,  obecní  zastupitelstvo,  dělnický spolek Vltavan,  Beseda.Četně zastoupeno bylo i
učitelstvo, jež mělo zesnulého zvlášť rádo; přišli učitelé až z Vysoké, Stážnic, Mšena; téměř plným počtem zastoupeny
byly učitelské sbory dívčích škol mělnických. 
Před školou rozloučila  se se  zesnulým tklivě učitelka Černíková,  v Sokolovně,  kde zazněly průvodu vstříc  fanfáry
z Libuše, promluvil vzdělavatel místního Sokola odb.uč..Bouček, na hřbitově za sokolskou župu podřipskou jménem
8000 členů uč.Poláček z Kralup, za učitelstvo předseda Budče A.Čihák z Mělníka, 
za mělnickou župu hasičskou říd.uč.Vydra, dále farář P.Kramata z Nelahozevsi, jenž býval dlouho v Lužci kaplanem.
Mnohá slza zarosila oko, když za zpěvu pěveckého sboru Budče mělnické, jenž se střídal s místním pěveckým sborem a
místní kapelou, za zvuků velebné naší národní hymny spouštěna rakev do hrobu – 
Čest budiž památce drahého přítele! K uctění památky zesnulého daroval velkostatkář p.Fr.Tůma z Chramostku 100Kč
na školní potřeby chudých žáků I.třídy.
K uctění téhož sebraly děti zdejší obec. školy 100Kč na Balzanův učitelský sirotčinec.

Veřejné cvičení

Dne 22.června 1925 pořádala zdejší  „Dělnická tělocvičná jednota“ veřejné cvičení.  Slavnostní  průvod zastavil  se u
pomníku padlých vojínů, kdež senátor p. Soukup pronesl nadšenou řeč.

Uctění památky mistra Jana Husa

Dne 5.července 1925 uspořádala zdejší místní osvětová komise průvod s hudbou ke hranici, postavené k uctění památky
Mistra Jana Husi, kdež odb.uč. Josef  Nypl z Krp v delší procítěné řeči vylíčil význam kostnického mučedníka pro náš
národ.
Dne 6.července sehráli členové „Volné myšlénky“ divadelní kus „Zvony“.

Výnos obecní dražby ovoce

Při dražbě, konané dne 9.července 1925 vydražil p. Pokorný z Hostíně ovoce z obecních zahrad za 24.700Kč. Z toho
vidno, že dobré a chvalitebné jest, pečuje-li obec o stromoví, jež kromě přímého přínosu jest i nejkrásnější ozdobou
krajiny.

Nehoda

Dne 20.června 1925 před polednem vezl kočí pana R. Křížka fůru písku po silnici od „Salvátora“. Při přejíždění trati u
cihelny přeslechl  výstražný signál  vlaku  místní  dráhy.  Lokomotiva  zachytila  vůz,  vlekla  jej  kus  cesty  a úplně  jej
rozdrtila, při čemž jeden kůň utrpěl značné odřeniny. Poškozený páčí si škodu na 6000Kč, ježto povoz ten byl úplně
nový. Kočí unikl jisté záhubě jenom tím, že včas uskočil z kozlíku, kdežto druhý kůň se utrhl a pádil k domovu.
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Nový duchovní správce

Dne 13.srpna 1925 ujal se správy zdejšího farního úřadu děkan P.Karel Pejša z Jesenic u Sedlčan.

Staročeské obžínky

V sobotu 15.srpna 1925 uspořádala tělocv. jednota „Sokol“ „Staročeské obžínky“. Ten den byl jak pro Lužec, tak i pro
okolní obce přímo svátkem a jistě, že kdo jen trochu mohl, přišel do Lužce.
Program se počal průvodem selské jízdy se starostou p.R. Grosmanem v čele, následovaly vozy allegorické 
a různě přistrojené, hospodářské nářadí z dávných dob i moderní, nescházela fůra sena a slámy. 
Zvláště podařené byly figury starosvata ( p.Rud.Křížek) a šafáře (.p.V.Hrouda). A poněvadž dožínky byly pořádány po
způsobu  dožínek  za  dávných  dob,  nescházela  v průvodu  ani  bába  s kozou.  Průvod  přišel  před  třetí  hodinou  před
„zámek“,  který  obětavými  bratry  sokoly  byl  vystavěn  teprve  v poslední  chvíli,  ježto  pochmurné  dopoledne  toho
nedovolovalo.  Zámek  ten  se  na  návsi  lužecké  pěkně  vyjímal.  Mezi  tím  se  vyplnila  prostorná  lužecká  náves  asi
3 tisícovým  počtem  návštěvníků,  kteří  s uspokojením  přihlíželi  vlastní  obžínkové  scéně,  různým  tancům  malých
sokolíků a sokolic, kteří všichni provedli svůj úkol zdařile.
Hudební doprovod, velice pečlivě harmonisovaný, obstarala osvědčená kapela bratří Satranů. Zábavní podniky byly
v dobrých rukou a vedlo se jim rovněž znamenitě. Rovněž i buffet byl dobře zaranžován ochotnými dámami lužeckými.
Morální i finanční úspěch byl dobrý.
Duší celého podniku byl p.Ing.Vodseďálek .

Volby

Dne 15.listopadu konaly se v naší obci v úplném klidu a pořádku volby. Oprávněných voličů k volbě do poslanecké
sněmovny bylo 567, a to 254 mužů a 313 žen. Platných hlasů odevzdáno 520.
Z toho čís.3.Agr.konserv. (Práškovi) 7 hlasů ( v roce 1920 měli 0 hl) = 1.4%
                 5.Social.demokraté 158 hlasů (295) tj. 30.4%, odevzd.(54,8)
                 8.Živnost.obchodní  67 hlasů (5)      tj. 12.9%     -„-      (posledně 0.9%)
                 9.Němečtí sociální dem. 1 hlas (roku 1920 měli také 1 hl.) tj. 0.2% (0.2%)
               12.Národní strana práce 1 hl.(roku 1920 - 0 hl) tj.0.2% (a1920 - 0%)
               15.Komunist.strana 40 (r.1920 měla 0 hlas) tj.7.7% (1920-0%)
.              20.Nár.demokraté 38 hl.(74) tj.7.4% (roku 1920 bylo 13.7%)
               21.Čsl.str.social.(nár.) 72 hl. (111) tj.13.8% (roku 1920 bylo 20.6%)
               22.Republik str. (agrární) 91 hl. (22) tj. 17.5% (4.1%)
               23.Neodv.komunisté 2 hl. (0) tj. 0.4% (v roce 1920 - 0%)
               26.Lidová strana 43 hl. (22) tj. 8.3% (v roce 1920 4.1%)
Téhož dne konaly se volby i do senátu, odevzdány 474 platné hlasy, a to agr.konserv. 9 (1.9%), social. demokraté 137
(28.9%);  živnost-obchodní  66  (13.9%);  komunist.  straně  37  (7.8%);  národ  demokrat  36  (7.6%);  nár.  sociální 66
(13.9%); republik.agrární 83 hl. (17.6%); lidová str.39 (8.2%), Německá 1 (loni) tj.1.8%.
Celkově  ubylo  hlasů  sociál.  demokratům,  nár.  sociálům  aj.  menším,  za  to  vzrostla  strana  lidová,  živnostenská
a komunist. a republikánská.

Akademie

V sobotu dne 12.prosince 1925 uspořádal místní spolek Čsl.Červeného kříže za hojné účasti hudební akademii. Ačkoliv
působili jen domácí umělci, byla všechna čísla koncertní zdařilá.

Přednáška 

K pozvání  politické organizace social.demokratické přednášel  dne 13.prosince 1925 v sále  hostince u Valinů školní
okresní inspektor pan Karel Tichý o občanské nauce. Věcnou a poutavou přednáškou dovedl řečník roznítiti zájem
přítomných rodičů k tomuto vyučovacímu předmětu.

Sebevražda

Dne 7.ledna 1926 nalezla služka pana Hracha, Anastasie Vovsová dobrovolnou smrt v rozvodněné Vltavě. 
Měla se za 14 dní vdávat. Mrtvola byla vylovena 15.ledna 1926 vylovena u Štětí a tam pohřbena.

Narozeniny pana presidenta

Dne 7.března 1926 oslavila  místní  osvětová komise 76.narozeniny T.G.Masaryka.  Za hojného účastenství  a napjaté
pozornosti  přednášel  ředitel  měšť.šk.V.Hovorka o zásluhách a mravních zásadách pana presidenta republiky.  Po té
sehrána divadelní hra „V červáncích Svobody“ od Ferd. Olivy.
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Úmrtí

Dne 21.března zemřel zdejší dlouholetý pošmistr člen skoro všech místních spolků, pan Václav Hartl.

Mírová slavnost Československého červeného kříže

Dne 26.března 1926 sehrálo místní žactvo měšťanské školy zdejší při slavnosti Míru Českosl.Červeného kříže , za hojné
účasti obecenstva scénu „Smrt nesem ze vsi“. Děti, oblečené v národní a staročeské kroje, hrály s citem a porozuměním.
Slavnostní proslovy měli předseda (p.Jos.Fišer) a jednatel (pan dr.Jos.Pešl) zdejšího spolku Čsl.Červ.kříže.

Elektrisace obce

Značný  pokrok  učiněn  uskutečněním  elektrisace  naší  obce,  jež  provedena  připojením  k svazu  „Středočeských
elektráren“,  proud Trmice,  Ervěnice. Za přistoupení  ke „Svazu“ zaplatila  obec polovinu daňového předpisu za léta
1919-1921. a za každé číslo kromě toho ještě 100Kč.členského bezúročného podílu.
Za tento členský podíl zavedl elektr.“Svaz“ primerní proud až do transformátoru. Transformátor usměrňuje proud pro
cukrovar na 500V, pro osvětlování v obci na 220V, pro motory v obci na 300V.
Stavbu transformátoru (jež zadána zdejšímu zednickému mistru panu V.Pištorovi za 23 000Kč.), jakož 
i rozvodnou síť po obci hradila obec, kterýžto náklad jí však úrokuje „Svaz“ 3%.
Síť sekunderní zadal „Svaz“ za účasti dvou poradců z obce firmě „Ves“ Praha. Vnitřní zařízení si každý obstaral sám a
sice něco dělala firma „Ves“ a ostatní pan K.Hybner Mělník. Průměrná cena tohoto vnitřního zařízení pro jednu žárovku
byla asi 100Kč. Ponejprv svítilo se v naší obci 28.října 1925.

Deštivé jaro 1926

Jaro a léto 1926 bylo neobyčejně deštivé, takže Vltava v červnu a červenci několikráte vystoupila ze břehů 
a zničila na lukách a na polích veškeru úrodu sena, jež pro nepohodu nemohlo býti ani sklizeno.
V Charvátově statku zatopila voda chlévy , sotva že dobytek mohl býti vyveden. Novým motorem hasičského sboru po
10 hodin čerpána voda ze zatopených místností.

Účast na VIII.sletu všesokolském

Nejenom členové „Sokola“, ale většina zdejšího občanstva, súčastnila se ať činně, nebo alespoň jako diváci VIII.sletu
všesokolského v Praze ve dnech 3-7.července 1926.
Ale i neděle předsletové měly z Lužce hojně účastníků. Ohromné dílo československého „Sokola“, které ve sletových
dnech dosáhlo vysokých met své síly a slávy zůstane všem účastníkům trvalým povzbuzením k další práci.

Utonutí

Dne 19.července o 14 hodině utonul při koupání u přívozu na pravém břehu řeky šestiletý Josef Doležal z Bukole,
v Liblicích rozený.

Zabití

V neděli dne 22.srpna 1926 súčastnil se hlídač ve zdejším cukrovaru, bytem ve Vraňanech, obžínkové tancovačky ve
Vraňanech. Hlídač tento Josef Válek, 40tiletý silný muž, stal se obětí nerozvážného činu.
Před hostincem strhla se rvačka, ve které 28letý polní hlídač J.Rusňák z Citova napřáhl naň nůž. A pak již jen účastníci
viděli, jak Válek odplížil se na druhou stranu silnice a skonal.
Dne 6.prosince 1926 odpovídal se J.Rusňák před pražskou porotou a odsouzen na 4 roky do těžkého žaláře.

Slovácká besídka

Dne 16.listopadu 1926 uspořádal v sále „Bio Sokol“ nadšený pracovník československý Jan Kohataj z Podkarpatské
župy dvě besídky slovenské, odpoledne pro děti a večer pro dospělé. Podivuhodné bylo,pak dovedl v jediné hodině
nacvičiti se žactvem a dorostem zdejšího „Sokola“ krásné a svižné tance slovenské. Jmenovitě mládež byla jím přímo
nadšena. Přednáška jeho, proslovená čistou slovenčinou přispěla nemálo k porozumění slovenské otázky.

Baráky z    vagonů  

Bytová krise těžce doléhá na zdejší obyvatelstvo. Mnohý mladý muž nemůže proto založiti vlastní domácnosti, jelikož
nemá bytu. Jiní tísní se v bytech naprosto nevhodných. Drahota stavebního materiálu a obtíže, 
ba nemožnost sehnání úvěru stěžují velice stavební ruch v naší obci. Po vzoru velkoměst sahá se tudíž k svépomoci. Za
vsí, u hřiště, vzniká znenáhla osada – kolonie z vagónových baráků, které sice v zimě příliš nehřejí, ale nejsou přece tak
drahé jako domky z cihel.
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Oslava 77letých narozenin pana presidenta

V rámci oslav 77. narozenin pana presidenta republiky T.G.Masaryka sehrál zdejší „Sokol“ dne 5.března o 7.hod. več.
v sále u Tetaurů se žactvem měšťanské a obecné školy divadlo „Zlatá nit“.
Provedení bylo velmi pěkné, návštěva veliká.

Úmrtí

Tělocvičnou jednotu „Sokol“ zde stihla 15.března 1927 opětovně nenahraditelná ztráta úmrtím pilného pracovníka,
jednatele jednoty, pokladníka biografického odboru, pana Františka Plicky, správce mlýna, předsedy ředitelstva „Lidové
záložny“ v Lužci, a člena několika místních spolků. Místní obyvatelstvo věnuje mu vřelou vzpomínku, neboť si byl
získal srdce všech.

Stavební ruch

Stavební  ruch pomalu se  rozvíjí.  V roce 1926 vystavěl  si  na silnici  k Chramostku,  vedle starého hřbitova  úhledný
domek pan Hanzlík.
V roce 1927 na pozemcích za dráhou zříme tyto novostavby: p.Antoše z Vraňan, p.Seibta z Lužce.
Při kopání těchto domků přišlo se na několik koster a popelnic asi z V.století po Kr. Kostry obráceny byly vesměs
obyčejem k posvátné hoře Řípu a držely v rukou ozdobné bronzové špendlíky se širokou hlavicí. 

Oslava Mistra Jana Husa

Místní osvětová komise spolu se všemi pokrokovými spolky zdejšími uspořádala 5.července 1927 k uctění památky
Mistra Jana Husa průvod s hudbou a lampiony ke hranici, jež tentokráte postavena na plošině u přístaviště, aby nevadila
komunikaci.
Hojné účast občanstva z Lužce a okolí (asi 1000 účastníků) jest nám zárukou, že oslavy Husovy nikdy nesevšední . Žen
a dívek bylo více ještě než mužů. Četná byla i výzdoba oken osvětlenými transparenty.
Předseda osvětové komise Václav Hovorka po krátkém proslovu udělil slovo slavnostnímu řečníku odb.učiteli panu
Jos.Boučkovi, který v delší procítěné řeči před plápolající hranicí vylíčil všestranný význam kostnického mučedníka pro
náš národ a pro celé lidstvo.
Po oslavě péčí zdejší organisace „Volné myšlénky“sehrána v sále p.Valiny divadelní hra „Na horské faře“.

Přesídlení kronikáře

Tím končí zápisy dosavadního kronikáře V.Hovorky, jenž po šestiletém působení v Lužci n.Vlt.jmenován byl od 1.srpna
1927 defin. ředitelem měšťanské školy ve Zlonicích (okras Slaný).

Volení nového kronikáře

Ve  schůzi  obecního  zastupitelstva  dne…1927  byl  jsem  já  František  Mydlil-který  byl  jsem  po  přesídlení  mého
předchůdce  pana  Hovorky  ustanoven  obecním  školním  výborem  na  Mělníce  zatímním  ředitelem  v Lužci-zvolen
kronikářem, kteréž funkce se tedy ujímám:
Hned na počátku mého pobytu v Lužci dne 16.října vykonána volba obecního zastupitelstva. 
K této volbě podáno bylo celkem 5 kandidátek, jež jsou přiloženy a sice:
Čís.1 Čsl.strana národně socialistická.
-„-  2. Čsl.strana lidová.
-„-  3.Čsl.strana živnostensko-obchodnicko středostavovská.
-„-  4 Čsl.strana sociálně demokratická.
-„-  5. Sdružení stran občanských bez ohledu na politické přesvědčení.
Volebním  komisařem  ustanoven  byl  kronikář.  Volba  celkem  probíhala  klidně.  Před  volbou  prohlásily  strany
čís.1.,3.,5.že  se  sdružují.  Celkem odevzdáno  602 hlasů,  z nichž  pouze  2  byly neplatné.  Z platných  hlasů obdržely
kandidátní listiny: čís.1 hlasů 91
                               „   2.   „    43
                               „   3.  „     54
                               „   4.   „   247
                               „   5.   „   165
Volební číslo bylo 38, připadlo tady straně čís. 1.národně sociální 2 mandáty - zvoleni: Václav Hrubý izolatér a Josef
Bouček odb.učitel; ze strany čís.2.lidové zvolen Bohumil Ptáček, domkář; kandidátce čís.3.připadl jeden mandát zvolen
Václav  Horák,  strojník;  strana  4  získala  6  mandátů  a  byli  tedy  zvoleni:  Jaroslav  Novák,  vrch.kanc.ofic.M.N.O;
František Suk, zámečník; Josef Švejcar, zedník; Alois Škabrada, zedník; Jaroslav Seibt, brašnář; Josef Novák, domkář;
sdružení stran občanských připadly 4 mandáty a jsou zvoleni:Rudolf Grosman, statkář; Dr.Josef Pešl státní obvodní
lékař;  Antonín  Rož,  rolník;  Josef  Březina,  kupec.  Tak  obsazeno  14  mandátů.  Patnáctý  mandát  přidělen  straně
čsl.živnostensko-středostavovské, poněvadž měla největší zbytek hlasový a tak vstoupil do zastupitelstva  Štěpán Fidler,
truhlář. Poněvadž do 8 dnů nebylo podáno námitek proti volbě 
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(ač zjištěno, že při rozdělování mandátů stranám sdruženým stala se chyba, že nebylo vypočítáno nové volební číslo, při
kterém největší zbytek hlasů byla by měla kandidátka čís.5) nabyly tyto platnosti a proto 3.listopadu sešlo se nové
zastupitelstvo k ustavující schůzi.

Volba starosty

Zástupcem dohlédacího úřadu jmenován Josef Grosman , do jehož rukou skládali členové zastupitelstva slib věrnosti
čsl. republice.

Starostou zvolen Rudolf Grosman, obdržev 9.hlasů (Jaroslav Novák 
6 hlasů); prvním náměstkem starosty zvolen Václav Hrubý 8 hlasy 
(dr.Pešl 1, prázdných 6), členy rady Jaroslav Novák (6 hlasy), František Suk 
(6 hlasy) ,Dr.Josef Pešl  (8 hlasy).

28.říjen
Říká se, že v době války umlkají musy, proto v době, volební války nebyla oslava
našeho  národního  svátku  tak  důstojná,  jak  by  měla  být,  před vhodným
biografickým představením promluvil  o  významném tom svátku  odborný učitel
Josef Rouček jako vzdělavatel Sokola, načež zapěny státní hymny.

Koncert
Když byly volby obyty a  nastal  klid,  pořádal  spolek Čsl.  Červeného kříže dne
3.listopadu u Tetaurů,  koncert,  na kterém účinkovali  pánové:  učitel  Pechouš  ze

Pšovky jako virtuos na housle,  jenž přednesl  několik  umělecky procítěných prvotřídních skladeb houslových;  dále
skladatel  Karel  Lípa  z Mělníka,  jenž obstarával  klavírní  doprovod a  obchodník Václav Procházka z Mělníka,  který
zapěl několik barytonových partií. Bohužel, že účast obecenstva při koncertě byla slabá. Dokonce někteří sousedé zdejší
při koncertě hráli ve vedlejší místnosti docela hlučně karty.

Nemoci nakažlivé

Z nakažlivých nemocí vyskytl se v Lužci případ tyfu, kterým onemocněla Antonie Černá, žena dělníka z cukrovaru, ale
uzdravila se. Později vyskytl se u dítěte dělníka Křičky případ spály, jenž dobře skončil

Zimní zábavy

Po skutečně bílých vánocích nastala doba radovánek, tanců a zabijaček. Celkem pořádáno 7 plesů při nichž (vyjímaje
sokolský) nebyla účast právě veliká.

Přednáška

Po radovánkách tělesných bylo nutno pamatovati  na občerstvení  duše a proto  pořádala Osvětová  komise ve škole
přednášku čs.br.faráře z Mělníka Kantorka, který k deseti četnému publiku promluvil o J.A.Komenském.

7. březen

V den  výročí  78letých  narozenin  pana  presidenta  T.G.  Masaryka  pořádala  Tělocvičná  jednota  „Sokol“  u  Tetaurů
slavnost. Jako úvodní číslo zapěl zpěvácký spolek Smetanův-Slavnostní sbor, pak předneseny byly recitace, 
z nichž nejlépe se líbil Medkův Zborov (učitel Patka),  pak promluvil Dr. Pešl o panu presidentovi,  načež slavnost
skončena hymnami.

Protestní schůze

Zima, mírná, suchá plynula snesitelně , ač dne 9.a10. března , napadlo sněhu až na 30cm, který zůstal ležeti 
as týden. Po tomto posledním zimním záchvatu nastávalo jaro, o svátcích velikonočních bylo překrásně, ale pak nastalo
ochlazení a deště.

Zrovna  10.března,  kdy  bylo  sněhu  nejvíce,  konaly  pokrokové  spolky  protestní  schůzi  proti  zamýšlené  reformě  !!
školské správy v sále u Buršíků, kde k četnému obecenstvu promluvil universitní profesor  Dr. Skacherle z Brna, který
podrobně probral příčiny reakce kulturní, politické a hospodářské. Ve schůzi byly schváleny resoluce, aby zachována
byla demokratická správa školství. Vlivem této schůze vystoupilo přes 50 občanů z církve římské.
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Divadla

Dramatický odbor Tělocvičné jednoty „Sokol“ pořádal 25.března divadelní představení Šťastní otcové.
Jednota střelecká sehrála 1.dubna hru Ta naše Máňa.
V době svátků velikonočních, kdy připomínáme si jarní vzkříšení života, pořádal spolek Čsl.Červeného Kříže „Mírovou
slavnost“,  jejíž  program  obstaral  Dorost  Čs.Kříže.  na  programu  byly  sborové  zpěvy,  recitace,  výstupy  i  scény  o
významu spolku Čsl.Červeného Kříže a jeho zakladateli promluvil jednatel spolku Dr.Pešl, účast byla slušná.

Utonutí

Krásnou, skutečně jarní pohodu velikonočních svátků zakalila zpráva o neštěstí, které událo se dne 8.dubna na místním
přívoze  jemuž padl  za oběť 22letý kolářský pomocník Frant.Pulkrábek z Úžic.  Toho dne  převáželo  se přes Vltavu
několik  občanů,  při  čemž se loďka  převrhla  a  všichni  začali  tonouti  ;  někteří  zachránili  se  sami.  Převozník Řepa
přispěchal dělníku Štěpánkovi, otci, 11 dítek z Úžic, na pomoc  a zachránil jej. 
Pulkrábek, který se vrátil z vojenského cvičení však utonul a byl až třetího dne vytažen.

Jarní počasí bylo zprvu velice pěkné, teplé, ale pak následovala citelná chladna až do konce května, teprve červen byl
normálně teplým, ale za to skorem ani nepršelo, vše trpělo suchem. Přesto (vlivem květnových chladen) byla sklizeň
obilí dobrá.
Ovoce však bylo málo, což patrno i na obecním sadu; oproti utrženým loňským 22 tisícům vydraženo ovoce v obecním
sadu za 6000K; k dražbě dostavil se jediný sadař Pokorný z Hostíně.

6. červenec

Oslava svátku Mistra Jana Husi konala se pod protektorátem místní osvětové komise. Průvod řadil se před obecním
úřadem, odkudž odebral se při rázném pochodu Císařovy hudby ke hranici, u zažehnuté hranice promluvil předseda
osvětové  komise  Dr.Pešl  a  dále  čsl.  farář  z Mělníka Lochman.  Po přednášce  sehrál  Sokol  divadelní  hru Karasovu
„Pobělohorská mračna.“

Požár

V neděli 12.srpna o 7.hod.ranní vznikl z neznámé příčiny požár, který pohltil střechu stavení paní Hájkové, kde bydlel
cukrář Píša. Oheň byl rychle zdolán, bylo bezvětří-zásahem hasičů, kteří motorovou stříkačkou oheň lokalizovali, měli
tu příležitost vyzkoušeti nových hadic obcí darovaných.
Prozatímního útulku došel postižený cukrář Píša v domě čís.4, který místní školní rada zakoupila pro stavbu měšťanské
školy.

28.říjen

Státní svátek 28.října oslavován vzhledem k 10. výročí republiky velice slavně. V předvečer sehrála Volná Myšlenka a
Dělnická tělocvičná jednota u Valinů divadelní hru: „Převrat.“ V neděli za nádherného slunného počasí pořádala místní
osvětová komise pěknou slavnost.  U obecního úřadu řadily se před 10 hodinou místní spolky s prapory, mládež obou
škol s praporečky a kyticemi, všichni pak vedeni páně Satranovou hudbou prošli obcí k pomníku padlých, kde spolky a
děti položily četné věnce a kytice.
Před osvětleným pomníkem zapěl zpěvácký odbor „Sokola“ Bradáčův sbor. Ku 28.říjnu pak předseda místní osvětové
komise  pan  dr.Pešl  uvedl  proslovem řečníka  prof.Karla  Tichého,  okr.škol.inspektora  z Mělníka,  který promluvil  o
28.říjnu.
Po přednášce zapěv Smetanův Slavnostní sbor a hudba zahrála hymny a přednesla pak několik pěkných skladeb, jímž
až dopoledne obecenstvo vyhřívajíc se na sluníčku naslouchalo. Večer Tělocvičná jednota pořádala akademii na níž o
svátku Svobody promluvil kronikář.

Divadlo

Dorost Červeného kříže sehrál 31.října u Tetaurů div.hru Halartovu: Tajemný dub, kterou nacvičil kronikář.

Bouře

V noci z 2.  na  3.listopadu přihnala se  kolem půlnoci  od severovýchodu bouře,  silně  se  blýskalo,  hřmělo  a  pršelo.
V okolí i kroupy padaly.
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Volby

Volby do zastupitelstva  okresního a zemského  konaly  se v neděli  dne 2.prosince  v místnostech  hostince u Buršíků.
Před volbami konány volební  schůze různých politických stran,  jejichž průběh byl  vesměs klidný.  Volby konaly 2
volební  komise a sice:  pro zemské volby byli  ustanoveni  Jar.  Škopan,  Frant.  Suk, Anna Černíková,  Ant.  Rož,  Ad.
Vojtěchovský a B.Mašín;  zástupcem dohlédacího úřadu ustanoven kronikář.  Oprávněných voličů bylo celkem 599;
odevzdáno od 557 oprávněných,  k volbě se dostavivších voličů 548 platných hlasů, z nichž připadlo na kandidátní
listinu  strany  národně  socialistické  86,  republikánské  71,  lidové  37,  živnostenské  70,  národně  demokratické  43,
komunistické 33,  sociálně demokratické 193, německým stranám připadlo (zajisté nedopatřením) 13 hlasů.

Při volbách do zastupitel. okresního byli ve volební komisi: Dr. Jos.Pešl, Ant. Satran, Jos. Březina, Václ. Švejcar, Jarosl.
Novák, Fr. Novák, zástupcem jmenován Václ. Šulc. Z 548 platně odevzdaných hlasů připadlo straně lidové 41, národně
demokratické 56, nár. sociální 76, sociál. demokratické 205, republikánské 66, živnostenské 66, komunistické 38. Do
okresu odevzdáno  bylo platných hlasů 22 850,  z nichž   obdržela  strana  lidová 3124,  národně  demokratická 1280,
národně sociální 5146, sociálně demokratická 4223, republikánská 4849, živnostenská 1796, komunisté 2432; mandáty
byly  přiděleny  4.prosince  následovně:  4  nár.soc.,  4  republ.,  3  soc.dem.,  2  lidov.,  1  komun.,  1  živnostníkům,
1.nár.demokratům.

Střelecká jednota

Dne 29.listopadu 1925 založena v Lužci byla nová střelecká jednota, jejímž zakladatelem a stálým starostou je Václav
Horák st. Teď čítá 34 členů.

Spolková činnost

Tělocvičná jednota „Sokol“ pořádala během roku tyto divadelní hry: „Šťastní otcové“ (Piskoř), „Vojnarka“ (Jirásek),
„Radostná událost“(Piskoř), „Bělohorská mračna“ (Karas), „Západ slunce na horách“ (Fořt) a zábavu silvestrovskou. 
Bio Sokol uspořádal 91 biograf. představení.
Střelecká jednota uspořádala div. představení „Ta naše Máňa“ a oslavu 10 let trvání naší republiky.

Nové živnosti

1.února 1928 otevřel Josef Šefr v domě čís.177 zubní ambulanci.
20.října otevřel v domě čís. 22 Josef Litochleb obchod materiální.

Pohyb obyvatelů

V roce  1928  se  narodilo…hochů…dívek,  celkem  dětí;  umřelo  11  osob,  4  muži,  3  ženy,  4  děti  takže  přírůstek
obyvatelstva vyjadřuje číslo… .

Nové stavby

V tomto roce postavili  si  nové domky Václav Fanta (čís.190),  Václav Sýkora (čís.181),  Fr.Viktorín (dílnu čís.197),
Rudolf Grosman Velikou sušárnu a špýchar.

Mnoho sněhu

Vánoce byly.skutečně bílé,  napadlo dosti  sněhu,  který zůstal  ležeti,  protože od 13.prosince  klesla  teplota  pod bod
mrazu, který v prosinci byl snesitelný.

1929
Krutá zima

V lednu však mrazy byly kruté,  většinou přes 20R,  největší  31° C, sněhu také mnoho připadlo cesty byly zaváty,
komunikace ohrožena. Ptáků mnoho pomrzlo. Největší výše mrazy dostoupily koncem ledna a začátkem února. 2.února
řeka úplně zamrzla, lidé chodili přes led. Krutá zima trvala celý měsíc a únor. Dne 10.února dosáhl mráz  -30° C,
11.února  -32° C,  12.února opět -30° C; od 14 do 16 února padal hustě sníh při -12 až 19° C. 
Dne 21.února bylo 23° C , ale na slunci v poledne za oknem vystoupila rtuť na + 20° C. Od 25. do 27.opět sněžilo
vrstva sněhu byla až 75cm vysoká. První tři dny březnové se znovu ochladilo na -23° C. Dny byly slunečné. Teplota
stoupala, až v den 7.března rtuť vystoupila nad bod mrazu. Nastalo pozvolné tání a proto nenastaly povodně původně
očekávané. Led pomalu praskal, podpařoval se; sníh mizel, voda ve Vltavě stoupala, led nadzvihla a konečně 17.března
ledy se hnuly. Byl to úchvatný pohled na obrovské kusy ledu v celinách. To trvalo asi přes hodinu, pak šla tříšť. Horský
led míjel Lužec 22.až 23.března. Oteplení  zvolna postupovalo, začátkem měsíce dubna sněžilo a ráno byly mrazy.
V polích počalo se pracovati teprve po 7.dub.
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Přednáška

Dne  8.března  uctila  tělocvičná  jednota  Sokol  79.narozeniny  páně  presidentovy  pietním  večerem  s  přednáškou
již proslovil  br.  prof.  Jos.  Stáhlík  z Mělníka.  Všichni  cítili  hloubku  pronesených  slov.  Nesmírná  úcta  k presidentu
republiky, pohled do dílny filosofa-člověka daly jistě mnohému hluboký podklad k přemýšlení o lásce k národu, lidstvu
o lásce k jednotlivci a nejbližšímu okolí.

Úmrtí

Dne 8.března zemřel zde pan Antonín Fišer, dělník lužeckého cukrovaru ve stáří 58 let. Byl prvním popřevratovým
starostou obce, a ač postrádal potřebného většího vzdělání, vedl záležitosti obecní v těch revolučních dobách velice
svědomitě a obezřele. Byl člověkem dobrých občanských ctností, řádný, poctivý,svědomitý a naprosto nestranný. Jeho
pohřbu účastnilo se všechno občanstvo lužecké. Nad hrobem rozloučil se sním pan Jaroslav Novák, jenž krátce nastínil
těžký jeho život, dále p. V. Hrubý, náměstek starosty za obecní zastupitelstvo, dr. Pešl za Červený kříž a p. Fr. Suk za
dělnictvo cukrovarské.

Bohoslužby

V neděli den 24.března konány byly bohoslužby církve československé ve školní budově ve 3 hod. odpoledne. 

Výstava

V neděli dne 31.března a v pondělí dne 1.dubna vystaveny byly ve školní budově plány získané na podkladě soutěže
náčrtů na výstavbu měšťanské školy. Soutěž vypsala místní školní rada; došlo 64 náčrtů, které byly posuzovány jurou
dne 10.března; v porotě zasedali: Ing. architekt Tyrnich z Prahy, starosta R. Grosman, okresní školní inspektor Karel
Tichý  z Mělníka,  ředitel  měšťanské  školy  František  Mydlil,  správce  obecné  školy  Václav  Šulc.  Ing.Boh.Dvořák,
kontrolor cukrovaru.

I. cenu 4000Kč obdržel  projekt 224422, jehož autorem je profesor průmyslové školy v Praze Josef Hraba;

II. II.cenu 3000Kč a III.cena 2000Kč sloučeny a rozděleny na polovic pro projekty „CA“ a „A“, 

Autory projektu „CA“ jsou Ing. Josef Kubín a ing. Jindra Lášek z Prahy; autory projektu „A“ jsou ing Jos. Švic ml. a
ing. Zeman z Mělníka.
O výstavu, ve které byly vystaveny všechny náčrty byl veliký zájem z Lužce i okolí. 
Na stavbu měšťanské školy zařadila místní školní rada 600.000Kč do rozpočtu pro letošní rok; pozemek zakoupen již
loni od pana Lázňovského, budovy na pozemku čís.4 za 80.000Kč.

Oheň

Ve čtvrtek 2.dubna dopoledne vypukl oheň na Cikánce u Hovorků, který byl brzy uhašen, ale v neděli večer hořelo u
Hovorků zase; domek rozšířil se na domek pana Tichého a pana Zajíčka; štěstím bylo, že nevál vítr, jinak vyhořely by
všechny domky na Cikánce; kde jeden s druhým souvisí.

Zastavení provozu v    cukrovaru  

Dne 28.května vydala Česká společnost pro průmysl cukerní, cukrovar v Lužci n./Vlt. následující vyhlášku: Následkem
malého množství řepy zastavuje cukrovar v Lužci n./Vlt veškerý provoz.
Řepa  bude  se  přijímati  jako  v minulých  kampaních  na  stávajících  filiálních  vahách  a  odtud  bude  dopravována
do cukrovaru v Dol.  Beřkovicích.  Řízky budou z Dolních Beřkovic  dodány na  filiální  váhy.  Řepa z Lužce  n./Vlt.,
Chramostku a Zelčína bude přijímána v Lužci n./Vlt.; řízky budou si páni dodavatelé z těchto obcí odvážeti z Lužce.
Tak po 65leté činnosti skončil cukrovar svou práci. Následkem uzavření cukrovaru přeloženi zaměstnanci a úředníci
jinam.
Ředitel Ant. Šourek přeložen do Dolních Beřkovic, kontrolor B. Dvořák do Žatce, adjunkt B. Křička do Rousovic, adj.
Walter do Loun, vážný K. Minařík do Bašnice, strojník Al. Lachman do Bohušovic, elektrikář Fr. Svatůněk, mědikovec
Václav Švejcar, Lad. Březina soutruž., Václav Patka vařič, Frant. Černý vařič, všichni do Bohušovic, zámečník Frant.
Suk do Mšené u Budyně, zámečník Jar. Svatůněk a Jos.  Schwertner do Modřan, soustružník Jul. Jelínek do Mochova.
Celkem i s rodinami ubylo 42 občanů.
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Osobní doprava

Ve  středu  dne  15.května  vjížděl  první  osobní  vlak  do  lužecké  stanice.  Někteří  občané  s panem  Grosmanem
jako starostou odebrali se již před pátou hodinou s hudbou páně Satranovou do stanice Vraňan, aby účastnili se první
jízdy do Lužce,  při  které  hudba hrála.  V ozdobeném nádraží  lužeckém zatím shromáždilo se  mnoho lidí,  aby byli
přítomni slavnostnímu uvítání železného oře prvního osobního vlaku s lokomotivou čís. 3540 100.
Za státní ředitelství drah byl přítomen vrchní adjunkt Kopal. Personálu po vystoupení podáno, občerstvení,
 které obstaral pan Josef Březina, načež pan správce Brtna poděkoval starostovi a zastupitelstvu jménem občanstva za
práci  o  zavedení  osobních  vlaků  uvítal  personál  a  podělil  jej  cigaretami,  vlakvedoucímu  Janu Vaváčkovi  daroval
jménem obce hodinky, aby do Lužce přesně zajížděl, pak žádal obecenstvo, aby vlaku hojně používalo.
Za zvuků hudby odjížděl pak vlak zpět ku Praze.

Župní slet

Župní sled v Lužci nad Vltavou konal se ve dnech 23.a 30.června na oslavu šedesátiletého trvání  jednoty,  která je
nejstarší z vesnických jednot sokolských vůbec.

Den 23.června patřil mládeži a dorostu. Přes větrné počasí proudily se všech stran od časného jitra zástupy žactva a
dorostu, aby se súčastnily dopoledních zkoušek. Všude jich bylo plno, všude samá červeň,modř.
Odpoledne konán průvod obcí k sletišti, jehož se súčastnilo 1800 členů.
Rázem 3.hodiny  vstupují  na  rozsáhlé  cvičiště  žáci  v počtu  600  a  cvičí  plzeňská  prostná.  Po  nich  žákyně  prostná
s věnečky. Mezitím obloha se kaboní, vítr se mírní a prší; přesto dorost cvičí na nářadí. Lavice a tribuna se vyprazdňují,
obecenstvo spěchá pod stánky, ale i odtud se pomalu vytrácí a spěchá k vlakům, k domovu.
Tak smutně končil den mládeže!

Mnohem lépe bylo v neděli 30.června po celý den zářilo slunce, aby ještě více zapestřily se národní a sokolské barvy po
celé obci. Odpoledne mohutný průvod , z něhož sálala síla a nadšení stanul u pomníku padlých, kde přivítal Sokolstvo a
hosty starosta obce pan Rudolf Grosman,  dále místní  rodák pan rada Šenfeld a na konec promluvil  župní  starosta
MUDr.Blažka.  Pak se  vše  hrnulo  na  sletiště.  Tam nejdříve  ženy II.  okrsku  cvičí  s kužely,  pak V.okrsek  předvádí
společné  cvičení  mužů i  žen,  pak cvičí  starší  muži  prostná.  Po nářadí  bylo nejkrásnější  číslo:  zvláštní  vystoupení
lužecké jednoty ve které všechny složky cvičily. To cvičení bylo pečlivě nacvičeno a provedeno, tím jednota ukázala, že
je nejen jednou z nejstarších, ale též nejvyspělejších jednot.
Posledními čísly byla plzeňská prostná žen a mužů a šátečková hra selské jízdy.

Husova oslava

5.července konala místní osvětová komise tryznu u pomníku padlých na místě obvyklých oslav u hranic, před slavností
hrála Císařova hudba. Před pomníkem padlých postaven veliký transparent, který namaloval malíř pan Viktorín ; před
transparentem plápolal umělý oheň.
Slavnost  zahájil  za  osvětovou  komisi  ředitel  měšťanské  školy  Frant.  Mydlil  a  představil  pak  řečníka  univ.  prof.
Skacherleho z Brna, který hodinovou a lidovou přednáškou upoutal četné obecenstvo. 
Druhý den pak přednášel u Valinů o legendě svatováclavské.

Schválení na stavbu náčrtu na stavbu měšťanské školy

Dne 13.července bylo komisionelní šetření za účelem schválení náčrtů na stavbu měšťanské školy v Lužci. 
Byli přítomni: Okresní hejtman z Mělníka JUDr. K. Walter, okresní inspektor školní K.Tichý, zdravotní rada MUDr. K.
Hásek, ing.V. Cavallar, zástupci obcí a místní školní rady a zástupci škol. Soutěžný návrh „CA“ schválen a po malých
změnách navržen ku provedení. Vypracování detailního plánu svěřeno projektantům ing. Arch. Kubínovi a Láškovi za
18500Kč.

Tropická vedra

Léto bylo velice suché. 4.července ukazoval teploměr 34,8° C, ten den řádila v republice i jinde zhoubná smršť, která
nadělala nesmírné škody s kroupami, které je následovaly. Náš kraj ušetřen byl té zhouby, ač větrná smršť přeletěla nad
obcí.
Od  21.července  nastalo  tropické  počasí,  které  trvalo  celý  týden.  Denní  teplota  přesahovala  přes  30°  C.
Teprve 26.července  se  ochladilo  a  spustil  se  dlouho  očekávaný  déšť.  Vůbec  od  března  bylo  sucho  pouze  květen
vykazoval normální srážky.

Okresní cvičení hasičské

konáno 21.července za velmi pěkného počasí a četné účasti domácích i cizích občanů; cvičeno na návsi před pomníkem
padlých. Před cvičením byl průvod obcí a proslov župního starosty Vydry z Přívor. Vynikající bylo cvičení s žebříky
večer pak se u Buršíků tančilo.
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Slavnost  svatováclavská 

na paměť tisíciletí smrti dědice země české sv. Václava konala se v neděli dne 8.září o 3. hodině odpoledne ve školní
budově s tímto pořadem.

Tyršův večer

pořádala Tělocvičná jednota „Sokol“ v Lužci dne 17.září na paměť výročí zakladatele sokolství Dr.Miroslava Tyrše.
Nejprve uvítal vzdělavatel Fr.Mydlil přítomné a promluvil o Dr. M. Tyršovi, pak zpěvácký sbor zazpíval Smetanův sbor
„Sláva Tobě !“ Bratři Satranové se vzdělavatelem zahráli několik skladeb pro housle, čelo a piano. Nakonec předveden
film Plzeňský slet  a  Volba pana presidenta.  Bratr  Vorlíček podal  pak zprávu o župním sletu v Lužci.  n./Vlt.  Líčil
přípravu k němu, průběh jeho a naznačil finanční výsledek penízem 20.000Kč jako zisk.

28. říjen Volby

Dne 27.října byly konány volby do sněmovny poslanecké a senátu. Výsledky byly následující: sněmovna poslanecká;
zapsaných voličů  654,  k volbě  se  nedostavilo  80,  tedy volilo  574.  Komunisté  obdrželi  22,  čsl.  socialisté  85,  soc.
demokraté 225, Liga 3, národní demokracie 57. lidovci 39, republikáni 69, živnostníci 62. Do senátu pak volilo z 580
voličů 515. Komunisté měli 19, čsl.socialisté 74, soc.demokraté 203, Liga 5, nár.demokracie 55, lidovci 36, republikáni
58, živnostníci 53. Průběh voleb byl klidný.

Večer 27.října sehrál Dramatický odbor Tělocvičné jednoty „Sokol“ na oslavu 28.října Lemberkovu hru: 
Pro víru. Před počátkem představení promluvil kronikář jako vzdělavatel jednoty o utrpení poddaného lidu a příčinách
duševního osvobození.
Odpoledne 28.října pořádala místní osvětová komise pěvecký koncert; pozvala zpěvácký spolek „Fibich“ z Kralup nad
Vlt., který ochotně vyhověl a zajel do Lužce nad.Vlt. v počtu 52 osob.
Pořad byl takový: napřed smíšený sbor zapěl Zichovu „Motlitbu na Řípu“, pak Klíčkův „Zlatý prestol“; pak dr.Jindřich
Celler promluvil o významu 28.října načež zapěny hymny. Pak následovaly četné sbory, sólové zpěvy, dueta a koncertní
čísla na flétnu. Úspěch byl veliký.

Vánoční stromek republiky

Žáci měšťanské školy konaly sbírku ve prospěch vánočního stromku na Mělníce, sebráno 185.30Kč, na ošacení chudé
mládeže 32Kč.

Komise okresního školního výboru na Mělníce

konala se  13.prosince,  kterýžto  den byla schůze mš.  rady,  zástupců obce Lužce a Chramostku;  přítomni byli dále:
předseda okresního školního výboru Dr.K.Walter, zdravotní rada MUDr. K. Hásek, okresní školní inspektor K.Tichý a
technický znalec z Prahy. Komise plány prohlédla na navrhla vydati povolení  ku stavbě měšťanské školy. Protokol
podepsán bez námitek.

31.prosince

konala Tělocvičná jednota „Sokol“ obvyklou velice četně navštívenou zábavu silvestrovskou.
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1930

Zbourání usedlosti č. 4

Staré budovy na staveništi pro novou školu pro novou školu měšťanskou prodány po ofertním řízení za 3000Kč panu
Fraňkovi hokynáři. Ten v měsíci lednu s panem Lorencem, zahradníkem z Bukole, je rozboural.

Divadelní představení

„Střelců“ konáno dne 21.pros. Sehrána hra „Hajný v lese usnul.“

Pohyb obyvatelstva v    roce 1929  

Narozených dítek celkem: hochů…..dívek… .Zemřelo.

Divadlo

Střelecká jednota sehrála divadelní představení v sále u Buršíků a sice hru Šofér dne 21.dubna.

Oslavy narozenin pana presidenta

80.výročí narození pana presidenta T.G.Masaryka oslaveny byly následovně. Dorost Červeného kříže pořádal 6.března
dětskou  besídku.  Již  toho  dne  dopoledne  vlály  četné  prapory po  budovách.  V pátek 7.března  o 11.hodině  konána
slavnostní schůze zastupitelstev Lužce a Chramostku i místní školní rady ve vyzdobené 
III. třídě obecné školy. Počátkem schůze vzdal pan R.Grosman, starosta obce Lužce, hold panu presidentu. Všichni
přítomní vyslechli projev ten stojíce. Pak předseda mš.rady František Mydlil přečetl pozdravný list ministra školství a
po té navrhl, aby letos budovaná škola nesla navěky jméno: Masarykova jubilejní škola. Žádost o povolení tohoto názvu
podepsána všemi přítomnými. Nakonec přečten pozdravný telegram, který byl hned odeslán.
Odpoledne  konán na  popud  místní  osvětové  komise  průvod žactva,  spolků a  občanstva  s hudbou páně Satranovou
vesnicí k pomníku padlých, jimž vzdána čest slavnostním řečníkem panem Arnoštem Špicarem, odborným učitelem a
legionářem z Mělníka. Po proslovu hrála hudba státní hymny, načež vše se uchýlilo do sálu u Tataurů, který byl brzy
úplně  přeplněn.  Tam  zpěvácký  odbor  „Sokola“  zazpíval  slavnostní  sbor  V.  Nováka:  T.G.  Masarykovi.  pak  byla
přednáška výše zmíněného řečníka a pak koncert.

Divadlo

Tělocvičná jednota „Sokol“ uspořádala div. představení v neděli 9.března; sehrána hra: Pantáta Štráchal jede k panu
presidentovi.

Jiráskův den

V neděli 23.března přednášel u Tetaurů profesor gymnasia Jos.Stáhlík o spisovateli Jiráskovi, který zemřel 12.března.
Před jeho krásnou přednáškou zazpíván Smetanův Slavnostní sbor Sláva Tobě sokolským zpěváckým odborem.

Přednáška

Dne 26.dubna  přednášel  dr.Schőnheld z Prahy u Tetaurů o včelách.  Jeho populárně vědeckou přednášku vyslechlo
pozorně četné obecenstvo z řad starších; mladí chyběli. Na konec byl film též o včelách.

Úmrtí

4.května zemřela industriální učitelka Marie Nedbalová; pohřbena byla na obecním hřbitově dne 6.května. Průvod konal
se  ze  školy,  kde  žákyně se  sní  rozloučily  sborem Bethovenovým:  Anděl  lásky.  Četné občanstvo doprovázelo ji  na
poslední cestě. Nad hrobem promluvili zástupci ze řad učitelstva Stárek, Matějka. Sokolský zpěvácký sbor rozloučil se
sní sborem: „Loučení“.

Nové stavby

Pěkné vilky vystavěli si: František Viktorín, malíř a natěrač a Václav Hrubý isolatér.

Pojmenování školy

Kancelář presidenta republiky oznámila přípisem číslo D 8188/30 místní školní radě, že svoluje, aby nově stavěná škola
směla se nazývati: Masarykova jubilejní škola až bude dostavěna dle původního plánu.
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Rekurs

Proti  zadání  stavby školy podala přiškolená obec Chramostek odvolání  dne.21.května okresnímu školnímu výboru.
Rekurs byl zamítnut v sezení okr. škol výboru dne 31.května 1930. Proti zamítnutí odvolala se obec Chramostek dále
k zemské radě.

Začátek stavby

Po zamítnutí rekursu o.š.  výborem nařídil předseda místní školní rady, aby pan Lad.Mareš započal se stavbou dne
6.června. Poněvadž první dny v důsledku veliké nezaměstnanosti přes celou zimu trvající hlásilo se mnoho dělníků o
práci a nemohli býti najednou přijati, byly z toho veliké křiky, sváry a nepokoje. Z počátku střídali se dělníci po týdnu,
pak pracovali na dvě směny, od 5.hod.do 12 hodin, a od 12 do 17.hod.večer; proto stavby rychle přibývalo. 8.srpna
dosaženo roviny zdí, 14.srpna byla zdvižena střecha.

Počasí v    létě  

Počasí  v srpnu  bylo  většinou  chladné,  v červnu  opět  krásné  a  teplé.  První  bouře  byly  24.,26.,  27  června,  pak
se ochladilo i červenec byl abnormální.
Při tom bylo, ač často přeprchlo, sucho. Proto se rozmnožili polní hraboši. Obilí velice trpělo, sýpka byla slabá, zvláště
u ječmene bylo více zadiny než pěkného zrna. Řepa narostla dík pozdějším dešťům pěkná.

Divadlo

Spolek Dobrovolných hasičů pořádal dne 8.června divadelní představení v přírodě na pozemku zvaném „Na pastách“.
Hrána hra: Hasičská čest.
Několik  dní  před  tím  a  později  meškala  zde  společnost  „Lidové  divadlo  českého  venkova“,  která  u  Buršíků
a Na pastvách sehrála několik her.

Střílení holubů hliněných

pořádala Střelecká jednota v zahradě pana Krále v  Chramostku dne 29.června.

J  ubileum Živnostensko-řemeslnické besedy  

10.srpna konána slavnost 50tilého trvání Besedy. Odpoledne šli členové spolku a mnoho cizích hostí, hlavně řezníků
v krojích, jezdci, průvodem k pomníku padlých. Před průvodem jeli alegorické vozy. U pomníku jménem obce a jeho
zakládající člen promluvil starosta obce Rudolf Grosman, pak o historii a významu Besedy člen Dr.Josef Pešl. Pak u
Tetaurů byly volná zábava za účasti dvou kapel. Škoda, že déšť k večeru rozehnal obecenstvo ze zahrady. Účast byla
ucházející. 

Od 12. do 17.srpna bylo počasí velice studené.

Ovoce

Mnoho stromů, které ještě po velikých mrazech v lednu, únoru 1929 trvajících zůstaly, zašlo nedostatkem spodní vláhy
a různými nemocemi. Nejvíce utrpěly švestky. Ovoce bylo velice málo a špatné. Nedozrálé snad slabostí stromů padalo.
Vína však urodilo se velice.

Změny v    učitelích  

Začátkem  školního  roku  nastoupila  na  měšťanské  škole  definitivně  ustanovená  učitelka  Marie  Marková.
Zatímní odborný učitel Josef Hybša přeložen byl do Mšena u Mělníka. Místo zemřelé Marie Nedbalové učí ženským
ručním pracím Klára Dragounová.

Stav zvěre

Letošního roku bylo velice mnoho koroptví; odstřel jich byl dovolen od 23.srpna do 23.listopadu. Zajíců bylo méně.

Pronájem honitby

Na dalších šest let pronajal honební výbor za předsednictví Antonína Satrana revír z volné ruky panu starostovi Rudolfu
Grosmanovi za 12.00Kč, o 6.000Kč než dříve.

Str.47



Přednáška

Dne 19.září uspořádala Tělocvičná jednota Sokol přednášku profesora Josefa Stáhlíka: „Tyrš naše osvobození“. Před
řečí zapěl Smetanův sbor, „Sláva Tobě“, po ní Sládkův sbor: Národní stráž. Účast byla malá.

Bouře

Dne 30.září, když den se budil, přihnala se od jihu ohromná bouře; spadlo mnoho vody, blesk stíhal blesk. Několikrát
udeřilo v obci i do transformátoru, kde natropil mnoho škody, četné pojistky a žárovky byly přepáleny. Za celý rok
nebylo tak prudké bouře, jako teď.

Kronikář tajemníkem

Dne 10.října vzdal se odborný učitel František Jarolímek vedení písemných prací za pana starostu; týž žádal kronikáře
aby tajemnictví  převzal.  Po jednání  s  kol.  Jarolímkem panem Grosmanem a Rožem jsem se ve vedení  písemností
obecních uvázal.

Autobusové spojení

Dne 14.října započalo autobusové spojení Vraňany,  Lužec, Chramostek, Zelčín,  Vrbno. Hořín a Mělník.  Majitelem
autobusu jest pan Votruba. Před tím zajížděly jiné autobusy linek Kladno-Mělník, Slaný-Mělník jen k mostu; chybou
bylo, že jezdily velice nepravidelně. Nyní snad bude lépe.

Kampaň

Letos poprvé dovážena řepa ze skladu z cukrovaru nákladními auty do Dol.Beřkovic. celkem odvezeno…..

Divadlo

V neděli 19.října sehrál dramatický odbor Tělocvičné jednoty Sokol soutěžnou divadelní hru „Dvě ukolébavky“.

Plukovník Švec

V sobotu dne 25.října odpoledne pro mládež, večer pro dospělé, v neděli odpoledne i večer znovu předváděn byl náš
velkolepý  český  film  představující  hrdinné  boje  legionářů  „Plukovník  Švec“.  Účast  obecenstva  vzhledem
k nepříznivému počasí byla veliká. Dojem jest nezapomenutelný.

28. říjen

Státní svátek našeho osvobození oslaven divadelní hrou pořádanou žactvem Sokola v den 28.října, sehrána hra  „Naše
pohádka“. Den před svátkem 27.října oslavil Spolek volných myslitelů den „Osvobození“ „Mater dorolosa“ v hostinci u
Valinů. Domy byly ozdobeny četnými prapory.

Den spoření

Dne 31.října obdržel  jsem od záložny v Kralupech 25 velice nákladných ročenek,  které jsem rozdělil  mezi občany
zdejší.

Stravování

Okresní úřad na žádost mnou podanou zaslal 100 poukázek po 10Kč pro stravování nezaměstnaných. V prosinci opět
tolik a 4 poukázky pro děti nezaměstnaných.

Příděly v    Luhu  

V listopadu a prosinci jednáno bylo o příděl pozemků v Luhu náležejících k velkostatku Nelahozeves. O příděl ucházela
se obec a také družstvo malorolníků a domkářů, pro něž velice pracoval pan Jaroslav Novák. Pozemkový úřad rozhodl
se  pro  zkrácený  přídělový  postup  ve  prospěch  družstva.  Podílníků  bylo  celkem  58.  Byli to:  Ant.  Rybář,  Ad.
Vojtěchovský, Císař, Čeň. Tuček, Ant. Hanzlík, Josef Novák, Boh. Mašín, Fr. Doležal, Boh. Ptáček, Václ. Hrdlička, Jul.
Kubišová, Ant.  Šoustková, Ant.  Červenka,  Fr.  Procházka,  Ant.  Baťková,  Jos.  Ptáčník, Václ.  Sýkora, Fr.  Zýval,  Al.
Škabrada, Václ. Tichý, Alena Tichá, Ant. Chládek, Jos. Švejcar, Frant. Straková, Jos. Imbr, Frant. Tichý, Jos. Glásr,
Alžb.  Motejzíková,  Jos.  Procházka, A. Janda, H. Udatná,  Frant.  Růžek, Jos.  Valina,  Jos.  Hrdlička, Václ.  Černý,  V.
Kocourek,  Jos.  Sýkora,  Boh.  Chytrý,  Anna  Plicková,  Václ.  Pele,  Antonín  Glásr,  B.  Hořánek,  Václ.  Novák,  Jos.
Procházka, Mar. Frantová, Ant.  Rameš, Jos. Lopata, V. Příhoda, Jos. Šlosr, Ant. Vorlíček, R. Růžek, Jos. Švic, Jul.
Tomková, Václ. Urlich, Ant. Tichý, Mar. Fišerová, Rajniš Václ.
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Zamrznutý rybník

19.listopadu zamrzl obecní rybník. Mrazy však byly mírné, takže byla nouze o led. Počasí bylo vůbec mírné, o svátcích
vánočních před Novým rokem často pršelo.

Sčítání lidu

Od 2.  do 6.prosince prováděno bylo sčítání  lidu.  Sčítacím komisařem jmenován byl  Frant.Mydlil,  který za pomoci
sčítacího revisora profes. Karla Ligida sčítání provedl. Celkem bylo napočteno 1.010 obyvatelů, z toho 479 mužů, 533
žen. Dle náboženství napočteno řím.kat.617, čsloven.81, českobrat.83, bez vyznání 274, pravoslav.7. Dle zaměstnání:
dělníků 180, domkářů 29, rolníků 13, soukr.a výměnk.41, úředníků 20, řemeslníků 140, živnostníků, obchodníků 34.
Domů obydlených 189, neobydlených 7; bytových stran 272.

Divadelní společnost Lessigera

sehrála v době od 10. do 16.prosince několik her u Valinů; návštěva byla velmi slabá.

Zaječí hon

konán dne 13.prosince; střeleno 375 zajíců, koroptve měli již hájení od 23.listopadu.

Silvestrovská zábava

Byla dvojí. U Tetaurů pořádala ji tělocvičná jednota „Sokol“ a u Valinů sbor dobrovolných hasičů.

Rok 1931

Les

Dělnictvo podporující spolek Vltavan konal na oslavu padesátiletého trvání ples dne 4.ledna 1931.

Soupis zvířat

Začátkem měsíce ledna konán soupis zvířat za účelem statistickým. Napočteno 137 kusů skotu, 168 vepřů, 35 koní, 230
koz. Poraženo bylo za rok 1930: 79 kusů skotu, 209 telat,128 vepřů, 21 koz.

Záškrt

Konec roku minulého a začátkem nového rozšířil se zde záškrt, kterému podlehly děti: Jiří Bitman, Věra Kačabová,
Růžena Tomková, Antonín Sýkora. Následkem záškrtu byly veškeré zábavy zakázány na týden.

Ples hasičů

V sobotu 17.ledna konán byl u Valinů ples sboru dobrovolných hasičů.

Kolaudace

Ve čtvrtek  29.dubna  bylo  konáno  kolaudační  řízení  stavby  školy,  jehož  se  účastnili:  Dr.Karel  Walter,  vrchní  rada
politické  správy;  MUDr.  Karel  Hásek,  zdravotní  rada;  ing.  Výtěžník,  technický rada;  Karel  Tichý,  okresní  školní
inspektor;  členové  místní  školní  rady  a  zástupci  obcí:  MUDr.  Jos.  Pešl  za  Lužec  a  Jos.  Langer  za  Chramostek,
dále zástupci škol a stavitel Lad. Mareš. Komise stavbu schválila a uložila místní školní radě dostavět zadní část budovy
do 5 let. Okresní školní výbor na Mělníce vydal pak povolení ku používání nové školy.
Přestěhování provedeno 3.února a následující dny.

Koncert

V neděli 8.března uspořádal Sokol koncert Bakulovy družiny a sice ráno pro děti, odpoledne pro dospělé. Úspěch byl
báječný.

Novostavba
V měsíci březnu postavil si nový domek Josef Růžek a započal se stavbou. Jakoubek.

Odvod branců
Lužečtí branci odváděni byli v úterý 17.března; z  32 odvedeno 9 branců. Před odchodem na Mělník položili kytice
k pomníku padlých a s hudbou šli pak k odvodu. Večer měli taneční zábavu.

Divadelní zábava
„Střelci“ sehráli v neděli 22.března u Buršíků divadlo Černý myslivec.
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Intervence

V pátek  27.března  intervenovali:  R.  Grosman,  dr.  Jos.Pešl,  Jos.  Březina  a  kronikář  u  zemského  úřadu  za  účelem
subvence na stavbu školy. Pan poslanec dr.Hodáč předvedl nás k členu zemského výboru Em. Hlavatému, jenž zaručil
podporu  40.000Kč,  případně  více.  Pak  jsme  po  telefonickém  ohlášení  panem  přísedícím  zakončili  u bývalého
vyrovnávacího fondu stran rozpočtu na rok 1931, neboť jako obec nesoběstačná žádáme od zemského úřadu 154000Kč.

Podání žádosti

Dne 8.dubna zaslány byly zemskému úřadu a ministerstvu školství a národní osvěty v Praze nové žádosti o subvence na
stavbu školy.

Ples Sokola a řemeslnicko živnostenské Besedy

konán společně v sobotu dne 7.února u Tetaurů, účast byla slušná přes to, že ten den napadlo dosti sněhu a mrzlo pak asi
3 dny silně, ač před tím byla zima velice mírná.

Maškarní masopustní zábava

konala se v neděli 15.února u Valinů; odpoledne procházel obcí průvod s hudbou, večer byla taneční zábava.

Dozvuky masopustní

pořádal Sokol s Besedou v úterý dne 17.února u Tetaurů při hudbě Ant.Satrana.

Poukázek na stravování nezaměstnaných

přiděleno celkem v únoru 70 po 10Kč; rozdělování bylo pro obecní radu nepříjemné. Pro březen rozděleno bylo znovu
70 poukázek.

Počasí v    březnu  

bylo abnormální; pozdní noční mrazy zdržely polní práce, proto na sv.Řehoře byli všichni zemědělci „líní“. Teprve
první jarní den 21.březen přinesl skutečně jaro a sním jarní setí.

Oslava narozenin presidenta T.G.Masaryka

pořádaná  péčí  Sokola  u  Tetaurů  v pátek  večer  dne  6.března.  Jako  slavnostní  řečník  dostavil  se  ředitel  gymnasia
Dr.V.Nejdl.  Po  zapění  Novákova sboru:  T.G.Masarykovi,  uvedl  vzdělavatel  MUDr.  Jos.  Pešl  řečníka,  který v delší
krásné řeči naladil k následování krásného vzoru a ušlechtilého příkladu páně presidentova. Pak paní Kaprová zpěvem a
bratři Satranové s učitelem Škatulou přispěli ku zdaru slavnosti.

Prohlášení míru

Č.Č.kříže vykonáno na Bílou sobotu dne 4.dubna. Před pomníkem padlých shromáždili se o 11 hodině zástupci obce a
místního  spolku Č.Č.kříže  a  žáci  Sokola,  aby vyslechly zahájení  míru z parlamentu  šířené rozhlasem z okna pana
Březiny.  V přestávce  promluvil  místní  lékař  o  významu  slavnosti  a  vysvětlil  heslo:  „pro  zdraví  dítěte“.  Po  dobu
slavnosti stála u pomníku padlých čestná stráž legionářů v krojích. Žákyně Fraňková přednesla báseň: Padlým hrdinům.
Dvě minuty před  12  hod.  oznámen začátek  klidu  signálem na  trubku z věže  kostela.  Po dvouminutovém klidu se
obecenstvo rozešlo.

Tamburaši z    Rousovic  

pořádali ve prospěch sboru Dobrovol. hasičů koncert v pondělí velikonoční 6.dubna u Tetaurů koncert, který byl velice
četně navštíven, ale mizerně proveden. Obecenstvo vesměs bylo zklamáno.

Úmrtí

V pátek 17 dubna zemřel Jos Husárek v stáří 80 let. Byl všude oblíben pro svou přímou a veselou povahu; dlouho se
bude opakovat jeho přísloví: Buďme veselí a neutrácejme! Veliká účast při jeho pohřbu svědčí, že neměl nepřátel. Dvě
hudby doprovázely jej na poslední cestě. Před domem a nad hrobem promluvil nad ním Jaroslav Novák pěknou řeč,
v níž nakreslil těžký jeho životní boj a přímost jeho charakteru. Odpočívej v pokoji!
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Divadlo 3.V

V neděli sehrál Dramatický odbor Sokola divadelní hru „Tři páni na bytě“. Provedení i účast byla pěkná.

Bouře

V úterý 5.května snesla se nad Prahou veliká bouře, při níž asi za půl hodiny napršelo tolik vody, že i ulice byly pod
vodou, která tudy s hukotem tekla. Nad Lužcí také pěkně napršelo: 23mm. Za 14 dní pak také pěkně napršelo. Konec
května však bylo počasí přímo tropické; několik dní za sebou byla vedra 30-35°.

Subvence

Poslanec Dubický sdělil dopisem ze dne 1.června, že ministerstvo školství udělilo Lužci nad Vlt. subvenci 40.000Kč na
stavbu školy.

Rozpočet

V sobotu 6.června projednán byl znovu obecní rozpočet na rok 1931. Zemský úřad udělil obci příspěvek 16.800K, ale
s podmínkou, že uvede rozpočet do rovnováhy. Proto musela býti snížena potřeba řádná z 262.581Kč na 143.353Kč a
úhrada zvýšena ze 47.488Kč na 74.677Kč. Schodek 68.676Kč uhrazen bude 300% přirážkami k daním (mimo činžovní
22%).

Slavnost

V neděli 28.června konal „Vltavan“ slavnost, oslavuje 50 let trvání. Dopoledne po budíčku zesílené kapely Císařovy
bylo  vítání  a  zapisování  hostů  ve  spolkové  místnosti  v hostinci  u  Valinů.  Odpoledne  seřadily  se všechny  spolky
s obecním zastupitelstvem včele u Horáků a vedeny třemi hudbami prošly vsí na náves, kde byla postavena tribuna pro
hosty, jiná pro hudebníky, četné stoly a lavice , stánky s všelikými dobrotami.
Slavnost  zahájili  starosta  R.  Grosman a F.  Růžek,  načež  promluvil  předseda  senátu  Dr.František Soukup  o vývoji
dělnického hnutí a naší svobody. Bylo znáti, že potřebná data o spolku nebyla mu dána. Po řeči prohlédl si novou školu
měšťanskou, kde zapsal se do školní kroniky. Po jeho řeči koncertovaly střídavě dvě kapely Satranova a Císařova, třetí
hrála v hostinci u Horáků. Večer byla u Valinů taneční zábava.

Bouře

4.a 5 července velice bouřilo; první den napršelo 50mm, druhý den 46mm.

Oprava kostela

V pondělí dne 27.června počato s opravou kostela; práce byla zadána staviteli Lad. Marešovi za 32.000Kč. Skorem
všechna omítka byla otlučena a nově byl kostel omítnut. Práce byly ukončeny týden po lužeckém posvícení.

Úprava bývalé školy čís.36

O  prázdninách  v druhé  polovině  srpna  rozdělena  byla  bývalá  třída  na  2  obytné  místnosti.  S přilehlým  bývalým
kabinetem vznikl tak slušný byt, který obec propůjčila místní školní radě za nájemné 300Kč. Mš. rada umístila v něm
„školníka“, manžela posluhovačky Vác. Smolíka. vzpomínám si, že v bývalém kabinetu, jenž má okno na hnůj, bydlela
sl. Anna Černíková.

Sbírka

Na Slovensku vyhořela skorem celá obec Važec; ve prospěch této obce vykonali po naší obci sbírku pan M. Skalický a
sl. Marie Pexová, švadlena. Vybrali 13.a 20 září 432.50Kč, které byly zaslány okresnímu úřadu na Mělníce.
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Volby

Dne 27.září 1931 vykonány byly volby obecního zastupitelstva. Podány byly níže uvedené kandidátky.

Platných hlasů bylo 560. z nichž obdržela kandid.:
číslo 1    62 hlasů,
číslo 2    70 hlasů,
číslo 3    41 hlasů,
číslo 4    58 hlasů,
číslo 5  218 hlasů,
číslo 6  111 hlasů.

Podle toho mandátů:
Č.1-2
„. 2-2
„. 3-1
„. 4-2
„. 5-7
„. 6-4

Č. 1.
Kandidátní  listina

československé straně  národně-socialistické
(předseda senátor Václav Klofáč)

pro volbu obecního zastupitelstva v Lužci n.Vlt,
stanoveno na den 27.září 1931.

1. Václav Šulc, říd.učitel, Lužec n.Vlt čís 3.
2. Václav Kufner , poručík v.v.Lužec n.Vlt. čís 77
3.Antonín Herman, dílovedoucí, Lužec n.Vlt. čís. 97
4. František Švejcar, pokrývač, Lužec n.Vlt. čís 16
5. Václav Svoboda, pošt.zřízenec, Lužec n.Vlt. čís.12
6. Karel Krapf, soustružník kovů, Lužec n.Vlt. čís. 183

                          62 : 29 = 2 mand. 4

Č. 2.
Kandidátní  listina

československé Národní Demokracie
pro volbu členů obecního zastupitelstva V Lužci . Vlt.,

stanovenou na den 27. září 1931.
1.Dr.Jos.Pešl, obv.lékař, Lužec n.Vlt. čís. 42
2. Anna Černíková, učitelka, Lužec n.Vlt. čís.61
3. Jan Řehák , vedoucí stanice, Lužec n.Vlt.
4. Antonín Boudník, zapis. Vozů ČSD, Lužec n.Vlt. čís.166

                         70:29 = 2 mand. 12
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Č. 3.
Kandidátní  listina

československé strany lidové
pro volbu členů obecního zastupitelstva 

stanovenou na den 27. září 1931.

1. Karel Pejša, děkan, Lužec.n.Vlt čís. 1.
2. Božena Hrachová, vdova po stat., Lužec.n.Vlt čís.32
3. Bohuslav Mašín, žel.zaměstnanec, , Lužec.n.Vlt čís.16
4. Julie Tomková, domkářka, , Lužec.n.Vlt čís.40

                       41:29 = 2 mand. 0

Č. 4.
Kandidátní  listina

českoslov  živnostensko-obchodnické strany středostavovské
pro volbu členů obecního zastupitelstva 

stanovenou na den 27. září 1931.

1. Josef Březina, obchodník, Lužec n.Vlt. čís.21
2. Štěpán Fidler, truhlář, Lužec n.Vlt. čís.147
3. Josef Satran, hodinář, Lužec n.Vlt. čís.134
4. Josef Král, kolář, Lužec n.Vlt. čís.167
5. Josef Horák st., strojník, Lužec n.Vlt. čís.150
6. Karel Bělohradský, obchodník, Lužec n.Vlt. čís.127
7. Vilém Hrouda, cementář, Lužec n.Vlt. čís.170
8. Adolf Nápravník, pekař, Lužec n.Vlt. čís.86

                     58 : 29 = 2 mand. 0

Č. 5.
Kandidátní  listina

československé sociálně demokratické strany dělnické
pro volbu členů obecního zastupitelstva 

stanovenou na den 27. září 1931.

1. Jaroslav Novák, oficiál MNO, Lužec n.Vlt.čp.151
2. Josef Švejcar, zedník, Lužec n.Vlt.čp.81
3. František Růžek, stavitel lodí, Lužec n.Vlt.čp.15
4. Jar.Seibt, brašnář, Lužec n.Vlt.čp.195¨
5. Václav Hrdlička, domkář, Lužec n.Vlt.čp.108
6. Jaroslav Plicka, tesař, Lužec n.Vlt.čp.160
7. Josef Procházka, dělník, Lužec n.Vlt.čp.96
8. Alois Škabrada, domkář, Lužec n.Vlt.čp. 156
9.Antonín Rybář, tesař, Lužec n.Vlt.čp.158

  10. Josef Tuček, obuvník, Lužec n.Vlt.čp.64
  11. Antonín Staňkovský, košíkář, Lužec n.Vlt.čp. 175
  12. aroslav Cvejn, obuvník, Lužec n.Vlt.čp.103
  13. Josef Glázr, dělník, Lužec n.Vlt.čp.12
  14. Jaroslav Tichý, dělník, Lužec n.Vlt.čp.82
  15. Václav Kuřátko, dělník, Lužec n.Vlt.čp. 35

                          218 : 30 = 7 mand. 8
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Č. 6
Kandidátní  listina

Občanské skupiny
pro volbu členů obecního zastupitelstva 

stanovenou na den 27. září 1931.

1. Antonín Satran, domkář, Lužec n.V.čp.134
2. Rudolf Grosman, stat. a star.obce, Lužec n.V.čp.10
3. Karel Rož, rolník, Lužec n.Vlt.čp.30
4. Josef Šlosr, domkář, Lužec n.Vlt.čp.41
5. Josef Procházka, obch.potravinami, Lužec n.Vlt.čp.67
6. Jan Lázňovský, soukromník, , Lužec n.Vlt.čp.168
7.  Josef Udatný, zeměď.dělník, , Lužec n.Vlt.čp. 97
                                               8. Václav Knotek, domkář, , Lužec n.Vlt.čp.38

                                            111 : 29  = 3 mandáty 24  1 mandát ze zbytku celkem 4

28. říjen

Na oslavu státního svátku pořádal „Sokol“ biografické představení 24.října odpoledne, večer i tak v neděli; hrán byl
film „Za rodnou hrudou“. V slavnostní den 28.října bylo divadelní představení pěkně sehrané Dramatickým odborem
„Sokola“, před nímž promluvil vzdělavatel Dr.Josef Pešl. Večer byla taneční zábava. Škoda, že bylo na soukromých
domech tak málo praporů !

Číselník

Při opravě kostela z usnesení rady obecní pořízen nový skleněný číselník na obecní věžní hodiny, který byl namontován
27.října firmou Bohuslav Froněk z Čáslavi a účtován 2160Kč.

Stavby a přestavby

Bývalou Hrachovu cihelnu koupily paní Mráčková a paní Součková, které se o ní rozdělili tak, že paní Mráčková si
ponechala domek hned za mostem, který pěkně přestavěla; paní Součková vlastní domek zadní.
Také pan Nosovský provedl přestavbu svého domku.
Filiálka fy Baťa a spol. Zlín pronajala od Stan. Tetaura byt s krámem, který znovu přestavěl stavitel Lad. Mareš 
z Kralup II.
Malou přestavbu prováděl  též V.  Horák ml.  Na místě  bývalé stavební  kůlny,  patřící  kdysi  staviteli  panu Pištorovi,
vystavěl pan nový domek, v němž bydleti budou rodiče jeho paní manželé Doležalovi.

Dušičková sbírka

kterou obstaral Dorost Č.Č. kříže zde vynesla 322Kč. Sbírali žáci měšťanské školy ve prospěch místního spolku Č.Č.k.

Volba starosty

V ustavující schůzi obecního zastupitelstva dne 2.listopadu provedena volba starosty, náměstka a obecní rady. Před
volbou vykonali  všichni  členové počtem 18 (pan Hrdlička  V.dodatečně)  slib  věrnosti  republice  do rukou zástupce
dohlédacího  úřadu  pana  vrchního  rady  JUDr.Petříka.  starostou  zvolen  R.Grosman,  náměstkem  MUDr.Josef  Pešl,
radními: V.Kufner, Jos.Březina, Jaroslav Novák a Josef Švejcar. Pak promluvil zástupce dohlédacího úřadu o úkolech
samosprávy;  připomenul členům zastupitelstva nápis z radnice v Kutné Hoře, nabádající k poctivému, nezištnému a
spravedlivému vykonávání svěřených funkcí.
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Prodej budov

30.listopadu zakoupili od České cukerní společnosti domky:
Lad.Mar.Švejcarovi              domek čís.   47 za  9.000Kč,
Václ.Anna Švejcarovi              „       čís.   48 „    9.000Kč

 Fr.R.Svatůňkovi                       „       čís.   98 „   10..000Kč
Václ.Jos.Kufnerovi                   „      čís. 208 „   10.000Kč

Bývalá kasárna koupil Miloš Kapr za 43000Kč, která vnitřně přestavěl v zimě 1932.
Pozemky čk.283 a 716 od bývalého cukrovaru koupil Jaroslav Kulhánek za 21.000Kč

Pronájem mlýna

Majitel mlýna Rudolf Metzher z Mělníka pronajal koncem roku 1931 mlýn Ferdinandu Waldekovi prý za 60.000Kč
ročně.

Zaječí hon

17.prosince konán hon na zajíce v zdejším revíru,  který znovu pronajal  Rudolf Grosman,  starosta  s Frant.Tůmou a
Jarosl.Vaňkem z Chramostku jako společníky za 12.000Kč. O honě střeleno celkem 203 zajíců. Nejlepší část revíru
zvaná ve Čtverhonech zatažena nebyla na přání společníků revíru. 
Poslední leč konána u Tetaurů.

Silvestr

Konec  roku  oslaven  zábavami  u  Tetaurů  i  Valinů.  Tam  pěknou  zábavu  uspořádala  Těl.jedn.Sokol,  zde  spolek
dobrovolných hasičů.

1932
Nezaměstnanost

Koncem roku 1931 a začátek 1932 byl ve znamení nezaměstnanosti. V cukrovaru zde se vůbec nepracovalo, jinde byla
též  nouze  o  práci.  Ve  prospěch  nezaměstnaných  daroval  nájemce  mlýna  Ferd.Waldek  7.pros.1931  100q  uhlí
nezaměstnaným dělníkům. Rozdělování prováděla sociální komise, jejímž předsedou byl Josef Seibt 
a jednatelem Václav Kufner.
Okresní úřad daroval k témuž účelu 15q uhlí, které zdarma přivezl z Dolních Beřkovic starosta.
K stravování nezaměstnaných zasílal okresní úřad poukázky po 10Kč pro osoby nezaměstnané, každý dostával 
1 poukázku týdně. Jako nezaměstnaní přihlašovali se sezonní dělníci: tesaři, zedníci, malíři atd., kteří dříve také 
i v zimě nedělali, a přece byli živi.
Za zimní  období  bylo na stravování  do obce zasláno:  12.ledna 1200Kč,  21.ledna  1600Kč,  3.března 1600Kč,  5.IV.
800Kč,  17.dubna  1400Kč,  19.května  1080Kč,  15.června  1500Kč.  Za  svou  práci  komise  sociální  zakusila  mnoho
nepříjemností.

Zábavy

10.ledna pořádal Vltavan ples u Valinů při hudbě Císařově.
17.ledna pořádala svůj ples Beseda u Tetaurů při hudbě Satranově.
30.ledna Těl.jednota Sokol plesala u Tetaurů, ač právě ten den mrzlo, až řeka zamrzla.
7.února konán obvyklý maškarní průvod po vsi a pak pořádána taneční zábava masopustní v obou hostincích.
19.března pořádala Mladá generace taneční zábavu u Tetaurů při moderní hudbě cizí.
Ač byla nezaměstnanost, zábavy byly dosti navštěvovány.
Biografická představení konána také pravidelně v neděli.

Subvence
Začátkem nového  roku  udělena  a  vyplacena  podpora  40.000Kč od  zemského  úřadu  v Praze,  kde  pro  její  udělení
intervenovali starosta R.Grosman,Dr.Josef Pešl, Josef Březina a kronikář, poslanec Dr.Hodáč uvedl nás k přísedícímu
zemského výboru Fr.Hlavatému, který subvenci zaručil.
Na intervenci  poslance Dubického udělilo  ministerstvo školství  a  národní  osvěty též podporu 40.000Kč na úhradu
stavby školy.

Nová živnost

4.února začal provozovati pekařství v čís.5 Václav Kratochvíl, který toto bývalé hospodářství koupil za 63.000Kč od
České cukerní společnosti a zřídil v něm novou pekárnu.
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Počasí

Teprve 29.listopadu 1931 počalo mrznouti; sníh přinesl sv. Mikuláš. Zesílení mrazu nastalo 16.prosince, ale 25.pros.již
tálo. Teprve v únoru 1932 znovu mrazy zesílily. 9.února bylo 9° pod nulou, 11.února -16°. Oteplení nastalo 23.února,
ale  25 opět  sněžilo  a  mrzlo.  Také  březen byl  studený,  20.března na  neděli  Květnou padal  sníh,  23.břez.bylo -10°.
Oteplení nastalo 28.března. jaro začalo až začátkem dubna; 5.dub. přiletěly vlašťovky.

Narozeniny pana presidenta

oslaveny: Žáci měšťanské školy sehráli na jevišti Sokola u Tetaurů hru Zlatý květ; účast pěkná většinou z přespolních
obcí. Hra se líbila.
V den narozenin pana presidenta pořádána první část sokolské ideové školy přednáškou Dr. Pešla: Život a dílo T.G.
Masaryka.

Mírová slavnost

26.března  na  Bílou  sobotu  uspořádal  výbor  Č.Č.  kříže  před  pomníkem padlých  mírovou  slavnost,  při  níž  dorost
Č.Č.kříže zazpíval hymnu; pak promluvil Dr. Jos.  Pešl na thema: Vděk stáří.  Po něm k spolužákům promluvil žák
III.roč. měšťanské školy Josef Pospíšil o úctě ke stáří. Spolek pak poslal starým potřebným občanům zdejším zdarma
upravené obědy.

Odvody

29.března shromáždilo se 23 branců u pomníku padlých, aby uctili jejich památku a pak s hudbou odešli do Mělníka,
kde z nich bylo 5 branců uznáno způsobilými k vojenské službě. Brance vedl radní Josef  Švejcar.

Sokolská ideová škola

Další přednášku měl prof. Stáhlík z Mělníka 2.dubna o Dr. Jos. Scheinerovi, 21.května o V. Dykovi.
Pak skládali noví členové slib do rukou starosty Sokola.

Pomník padlých úprava plotu

Na popud Dr. Josefa Pešla ve schůzi okrašlovacího spolku a za souhlasu obecního zastupitelstva zadáno zřízení nového
oplocení drátěným pletivem Rud. Sedláčkovi a Vilému Hroudovi kolem parčíku u pomníku padlých. Staré přerostlé
keře a smrčky vykopány, parčík souměrněji vyřešen a opatřen novým plotem na betonovém podkladě. 4.května zdarma
upravil a darovanými perenami vysázel zahradník Fiedler z Dolu u Libčic. Pereny a křoviny daroval Dr. J. Šenfeld.
Obec přispěla na plot 2500Kč; ostatní vybráno při sbírce po obci 1497Kč.

Prodej cukrovaru

Budovy bývalého cukrovaru koupila fa Otto Taussig a E. Lőwitová za 650.000Kč. 
Dne 22.dubna konáno komisionelní řízení za účelem schválení přeměny cukrovaru v železárnu.

Prodej čp. 78

Těl.  jednota  „Sokol“  koupila  od  České  cukrovarní  společnosti  bývalý  hostinec  čp.78  s pozemkem  za  ním
se prostírajícím za 102.000Kč.

Ohně

13.května vyhořela veliká stodola v Chramostku u čís. pop. 2 náležející R. Grosmanovi. oheň vznik z neznámé příčiny
v poledne.
18.května po noční bouři vznikl oheň v čp.18 u Macků; shořela celá domovní část, té doby již velice sešlá, která byla
která lepenkou.
27.června vypukl oheň na půdě čp.191 u Václava Plicky, který strávil část střechy v čas. ranních hodinách.
16.října vyhořel domek čp.95 patřící Fr.Novákovi, který byl po požáru zatčen, v Praze vyšetřován, ale po čase domů
propuštěn.
9.prosince vyhořela z večera tesařská dílna Josefa Plicky strojově zařízená.

Prodej domu čp.140

12.dubna koupila paní Pexová od pí Macháčkové dům čp.140 za 26.000Kč; v tom domě byla dříve Baťova filiálka.
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Svépomoc

1.května otevřena v domě p.Fr. Doležala čp.102 filiálka soc. Dem. nákupny „Svépomoc“. 
Skladníkem byl Oldřich Sekera.

Altetic

Začátkem června ustanoven byl zde sportovní klub: „Atletic“, jehož předsedou zvolen Václav Kufner, bývalý strážník,
pak  legionář  a  praporčík  v.v.  Se  souhlasem zastupitelstva  upraveno  a  rozšířeno  hřiště  na Pastvách.  První  veřejné
vystoupení spolku bylo 21.srpna, kdy uspořádán Sportovní den.

Nouzová práce

V červnu  upravena  byla  cesta  k nádraží;  na  opravě  pracovali  nezaměstnaní  po  3  neděle  za  plat  16  Kč  denně.
Ministerstvo  sociální  péče  přispívalo  na  dělníka  8Kč;  celkem  poslalo  obci  1500Kč,  celkový  náklad  byl  něco
přes 3000Kč.

Husova oslava

konána 5.července spolkem Volných myslitelů a za účasti jiných místních spolků u pomníku padlých kde promluvil… .

Mokré léto

Po suchém teplém jaru-6.května v poledne bylo 46°tepla-nastalo teplé, deštivé a bouřné léto. 
V době od 29.do 31.května napršelo 40mm, od 2.do 4.června pak 34mm.
5.června  v neděli  odpoledne  přihnala  se  bouře,  při  níž  směrem od  Kladna  k ML.Boleslavi-přes  Dřínovský  vrch—
napadlo mnoho krup. V okolí Hostíně, Dřínova bylo vše úplně zatlučeno. Ještě druhý den ležely tam kroupy. V Lužci
spadla jen nějaká s deštěm. Velice bouřné dny byly od 20.do 23.června, kdy napršelo 72mm.

Povodeň

14.července byla velká bouře, za níž napršelo 51.5mm. Následkem této bouře a jiných pozdějších rozvodnily se řeky.
Vltava vystoupila ze břehů a zatopila celý Luh. Protože bylo přede žněmi, které se opozdily natropila voda mnoho škod
podplavení obilí a zatopením okopanin. Též mnoho zvěře bylo zničeno.

Exekuce

Následkem hospodářské krise světové i domácí  a také špatnou berní morálkou, nezaplatili  mnozí řádně daně a pak
docházelo k častým dražbám, které neměly významu poněvadž nebylo kupujících. 23 července byly vyvěšeny vyhlášky
o dražbách pro nezaplacení daně v částce 103.000Kč.
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Zábavy v    létě  

8.května pořádal Sbor dobrovolných hasičů „Máje“; po průvodu a vyhrávání vesnicí byla taneční zábava u Valinů.
23.července uspořádala Tělocvičná jednota „Sokol“ zájezd autobusem do Daminěvsi  k dlouholetému členu jednoty
Viktorínovi.  V jeho  hostinci  uspořádána  malá  slavnost  s hudbou;  proslovem učitele  Jos.Patky  slavnost  zahájena  a
tancem skončena.

Pozdní žně

Následkem červnových i červencových dešťů, které prodloužili vegetaci obilí, se žně opozdily. Poněvadž ale měsíce
srpen a září byly vůbec bez deště, sklidilo se vše domů včas. 20.září byla podzimní silná bouře.

Nový učitel

1.září nastoupil na měšťanské škole def. odborný učitel Bohumír Klos z Petrovic; poněvadž při první třídě byla zřízena
pobočka, ponechán zde kant. profesory Boh. Weiner, který zde již rok zatímně působil.

Tyršova oslava

17.září konal Sokol slavnost k poctě zakladatele sokolství Dra.Mir.Tyrše. Sokolský zpěvácký spolek z Kralup zazpíval u
Tetaurů několik sborových zpěvů. O významu Tyršově promluvil odb. uč. Novotný z Kralup.

Biřmování

7.září přijel autem arcibiskup p. Dr. Kašpar s kardinálem Dolanským k slavnosti biřmování, které se konalo v kostele po
uvítání místním děkanem Karlem Pejšou.

Nová živnost

26.září ustanoven vedoucím filiálky Baťovy Karel Janda z Brozánek na místě propuštěného Antonína Nováka, který se
osamostatnil s zařídil „pro sebe“ v domě čp.22.

28. říjen oslavil 

Sokol u Tetaurů s programem na přiloženém oznámení. Domy byly ozdobeny prapory.

Pronájem

1.listopadu pronajali dědici Charvátových statků pozemky při čp.35 a 36 s hospodářskými budovami Oldřichu Myslivci
a Václavu Sárovi z Vliněvsi za nájem 130kg pšenice bez daní z korce. Dosud mělo vše pronajato Družstvo malorolníků
a domkářů, organisované při soc. demokratické straně. Předsedou byl Josef Langer z Chramostku, jednatelem Otokar
Císař. Členů tohoto družstva bylo kolem 70. Poněvadž někteří členové špatně neb vůbec neplatili dostalo celé družstvo
výpověď. Dalším úpadkem družstva bylo zakoupení mláticí garnitury od fy Kokora. Touto garniturou mlátili členové 1
rok. Pak povstaly spory o oprávněnosti objednávky mlátidla, členové vystupovali, splátky nebyly placeny, což mělo za
následek soudní projednávání v několika instancích. Družstvo mláticí garnituru nepoužívalo a tak stojí na dvoře statků
Charvátových na dešti jako bezcenná věc.

Dušičková sbírka

2.listopadu vybral  na obou hřbitovech dorost  Č.Č.  kříže ve prospěch místního spolku 289.35Kč, který pak věnoval
100Kč obecné škole na mléčnou akci pro chudé děti.

Zemřeli v    roce 1932  

4.března zemřela Marie Ptáčková, pomocnice v domácnosti u Jos.Březiny, který jí vypravil pohřeb.
7.června zemřela M. Vršovská nar.  r.1859; z čísla   186
28.   „         „         R. Kucochová  „ .r.1849;      „       43
18.září        „         Fr. Zýval        nar..r. 1870; domkář z čísla 157 raněn byv mrtvicí při pastvě krav v Luhu.
29.září zemřela Ver. Vovsová, manželka řezníka, který pak zařídil si od 1.prosince krám u Ant. Macka.
22.října zemřela M. Krejčová nar. 1845.
2.prosince zemřel K. Franěk; domkář z čís.74 ve stáří 72 let v ústavě choromyslných v Horních Beřkovicích, kam byl
dopraven asi 14 dní před smrtí, poněvadž ohrožoval svou manželku.
20.XII. zemřel Jan Levý; nar. 1848.

Vánoční stromek

Dorost Č.Č. kříže sebral po obci na vánoční stromek republiky 235.50Kč, které byly zaslány okresní péči o mládež.
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Zimní podniky

4.prosince byla u Valinů Mikulášská zábava, kterou pořádal Sbor dobrovolných hasičů a spolek Volných myslitelů.
17.prosince uspořádal sbor obecné školy pěknou besídku s pestrým programem u Tetaurů ve prospěch mléčné akce.
Program nacvičila Anna Černíková a Josef Patka.
Téhož dne v restauraci u Horáka uspořádal střelecký spolek Mikulášskou zábavu.
31.prosince pořádány Silvestrovské zábavy“ sokolská u Tetaurů, hasičská u Valinů.
Loutkový odbor Sokola sehrál za rok 9 loutkových her.

Stavby v    roce 1932  

10.dubna začal se stavbou domku Lad. Chytrý, tesař, ale postavil zatím jen prádelnu a plot kolem staveniště.
V červnu přistavěl V. Rampas světnici zděnou k svému vagonu na pastvách.
V říjnu počal se stavbou domku Jos. Holoubek a Václav Kuřátko.
Koncem roku dostavěl pěkný rodinný dům strážmistr Vyskočil.

Odstřel  zvěře

Odstřel koroptví povolen byl od 21.srpna. kolový hon na zajíce byl 11.prosince. bylo střeleno 364 zajíců. Poslední leč
byla v restauraci u Horáků.

1933.

Zima 1933

Nový rok 1933 počal slunečním dnem při teplotě nad nulou. Až 14.ledna bylo převážně mlhavo a mžilo mimo pěkné
dny 7.a 13., kdy začalo mrznouti. Největší mráz byl 25.ledna 14°, na Křemeni částečně zamrzla řeka a bylo tam plno
divokých kachen. Únor překvapil oblevou při 5 až 10°nad nulou, teprve 11.února trochu mrzlo, nejvíce bylo 10°pod
nulou, až do dne 3.března.

Porotce

Pro úřad porotce pro rok 1933 vylosován byl správce ve v.v. Václav Stodola, ale k vykonávání úřadu povolán nebyl.

Zimní zábavy

Dne 8.ledna konal se u Valinů ples Vltavanu, Sokolové tančili u Tetaurů 21.ledna; 29.ledna tamtéž uspořádali si denní
hosté vepřové hody. V únoru konal se 5.ples Besedy a 11. se veselili hasiči, na konec masopustu procházel 26.února
obec maškarní průvod, v úterý byla maškarní zábava Sokola s Besedou.

Václav Kufner.

12.ledna  zemřel  po  dlouhé  plicní  nemoci  v terezínské  nemocnici  Václav  Kufner
praporčík ruských legií v.v. 
Zemřelý byl zde před světovou válkou strážníkem. Ve válce byl zajat na ruské frontě a
vstoupil  do  československé  armády s níž  po  mnoha  bojích po dobrodružné  cestě  po
magistrále a plavbě kolem Asie vrátil se suezským průplavem do vlasti. Sloužil pak jako
klíčník  a  skladník  v terezínské  věznici.  V roce  1927  byl  pensiován  a  usadil  se  zde
v domku, který koupil od České cukerní společnosti.  I  v pensi nezahálel.  Pracoval ve
straně  národně  sociální,  která  jej  kandidovala  do  zastupitelstva  a  rady,  organisoval
zde legionářskou odbočku a obnovil sportovní club Atletic jehož předsedou byl až do
smrti.
Pohřeb  jeho  konán  byl  dne  15.ledna  od  Tetaurů,  kde  jeho  tělesná  schránka  byla po
převozu vystavena.
Po  zahájení  smutečních  obřadů  čsl.duchovním  z Mělníka  rozloučil  se  zpěvácký

sokolský kroužek se svým bratrem smutečním sborem S bohem, načež ubíral se průvod jehož účastnila čestná rota
42.pluku s hudbou, na obecní hřbitov. Tam po církevních obřadech promluvil nejprve čsl.farář, u pomníku R.Grosman,
starosta,  za obec  Dr.Pešl,  za  Sokol  prof.Weiner,  za  Ateltic  Fr.Plicka  a  za  Svaz  rotmistrů  delegát  z Prahy.
Za zvuků národní hymny uloženo jeho tělo k věčnému odpočinku. Pohřbu účastnilo se velice mnoho občanů z Lužce
n/Vlt i okolí.
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Oheň

27.ledna  večer  vypukl  oheň  na  Leipciku  a  to  v domku  Ant.  Glázra;  byla  tehdy veliké  mlha,  takže  lidé  signálem
upozornění, nemohli oheň najít. Glázr obdržel náhradu 9.700Kč.
1 února odpoledne zjistily děti za humny si hrající plápolati svíčku v stodole paní Čápové čp.28; učinili  poplach a
založený oheň ve stodole, kde měli Rožovi uloženy zásoby slámy, byl uhašen. 
Hoši strážmistra Linharta dostali pak od pojišťovny odměnu 100Kč, ač se o ní hlásili i jiné děti.
17.února odpoledne vyhořel domek Jos. Ptáčníka; hasiči ani nezakročili, poněvadž oheň měl málo potravy a jen tak
plápolal.

Zemský příspěvek

18.února byli  jsme u referenta  zem. výboru dra Base a žádali  jsme jej  o schválení  zápůjčky 136.000Kč a udělení
zemského příspěvku. V deputaci byl starosta Jos. Březina a kronikář. Obec pak obdržela 8.500Kč na vyrovnání schodku
a zápůjčka byla schválena 21.června.

Přednáška

Téhož dne pořádala Mladá generace národní demokracie večerní schůzi na níž přednášel Petr Krejčí z Prahy.

7. březen

Tělocvičná jednota  Sokol  pořádala  toho dne  oslavu presidentových narozenin v sále  u Tetaurů.  Po zazpívání sboru
„T.G. Masarykovi“promluvil vzdělavatel B. Weiner, pak předneseny sólové i orchestrální skladby a Malátova kvarteta.
Lví podíl na večírku měli učitelé měšťanské školy a bří Satranové.
Měšťanská škola oslavila narozeniny páně presidentovi divadelním představením až 11.března, kdy byla sehrána hra:
Medvídci pana presidenta. Původně mělo býti hráno již 4.března, ale objednané kroje nedošly a proto bylo divadlo
odloženo o týden; za tu dobu žačky ušily potřebné kroje samy. Při hře byly promítány význačné postavy českých dějin.

Nedělní klid

Od  neděle  dne  26.března  zaveden  byl  na  popud  společenstva  obchodních  příručí  nedělní  klid  v obchodech,
mimo potravinářské obchody.

Nezaměstnanost

Byla největší v dubnu, kdy se přihlásilo 64 osob. Okresní úřad zaslal v únoru 1960Kč, v březnu 1060Kč a 35 chlebenek
na chléb o váze 1.20kg, v dubnu bylo rozděleno 720Kč a 130 chlebenek, v květnu 580Kč a 112 chlebenek, v červnu
380Kč a 87 chlebenek, v srpnu 170Kč. 
V dubnu byla nařízena poprvé pracovní povinnost, za každých 10Kč byl nezaměstnaný povinen pracovat půl dne pro
obec. 
Toho bylo využito a cesta k nádraží byla opravena. Štěrk byl vožen ze stráně u Salvátora.

Parcelace

V dubnu rozparceloval Fr. Hovorka pozemek za statkem č.28 a rozprodal jej brzy. Nejdříve koupili si stavebníci místa
Jos. Franěk a …Černý, když se jim nepodařilo vyvlastniti pozemek za starým hřbitovem, ač je to i jiné stálo dost peněz.

Mír Č. Kříže

15.dubna na Bílou sobotu konána slavnost Míru Červ. kříže pod heslem: Čistota všude a ve všem“.
Před 11.hod. sešlo se žactvo obou škol, členové Červeného kříže a zástupci obce se starostou včele u pomníku padlých.
Zde zapění hymny dorostu Č.Č.K. promluvil MUDr. Jos.Pešl o významu hesla Týdne čistoty a pak vyslechnut byl
rozhlasem vysílaný  program z Prahy.  2  minuty  před  12  hodinou  zazněl  z věže  hasičský  signál  Pozor  !  po  němž
následovaly dvě minuty ticha jako vzpomínka na oběti válek. Projev skončil přesně o 12 hodině hasičským signálem
Konec a poledním zvoněním.

Odvod

18 dubna byli branci u odvodu. Ráno sešli se u pomníku padlých, kde Satranova kapela zahrála Hašlerovu píseň: Hoši
od Zborova, načež odešli v průvodu na Mělník. Z 28 branců odvedeno bylo 5. Večer měli u Tetaurů taneční zábavu.

Kouzelník

Od 5.do 7.května předvedl u Tetaurů několik představení kouzelník Wilman.

Str.60



Úraz

Jos. Novák, kočí u Grosmanů, projížděl hříbě, které se sním splašilo (6.května) a hodilo jej u Tetaurů do okna, v němž
se silně pořezal a byl léčen v nemocnici, koni se ničeho nestalo.

Počasí

První bouřka byla v neděli 7.května. První polovice dubna a května přinesla několik dešťů, druhá polovice května i
dubna byla bez dešťů. V červnu pršelo jen 9., 17., 23. a 24., v červenci 16., 17. a 31., v srpnu 1., 20., 22. Vůbec jaro a
ještě víc léto bylo velmi suché a parné, takže se zdálo, že vše obilí uschne. 8., 9., 10.července byla tropická vedra.

Máje

14.května pořádali hasiči Máje s průvodem po vsi.

Silák Kroton

20.května meškal zde silák Kroton, který měl v restauraci u Horáků představení; ohýbal silné hřebíky v rukou, železné
tyče, zdvíhal 4 muže najednou, před představením nechal se na návsi přejet přes prsa autem řízeným V.Horákem ml.,
továrníkem.

27. května
poslán byl ze schůze obec. zastupitelstva projev Společnosti národů v Ženevě ve prospěch lužických Srbů, kteří jsou od
Hitlerovců persekuováni.

Stavby

V květnu stavěli nové domky Fr. Franěk, Josef Franěk, Jos. Holoubek, Josef Ptáčník a Anna Hloušková.

4.června

v neděli  svatodušní  sehrána  Dramatickým odborem Sokola  u  Tetaurů  divadelní  hra  s hudební  předehrou  a  zpěvy:
Kráska ze Šumavy. Provedení bylo velice dobré.

Provazolezec

7.a 8.června prováděl zde na návsi provazolezecké umění D. Tříška, který se později v Roudnici později zabil pádem.

Oheň

10.června vyhořel domek Jos. Procházky, děl. Ve mlýně, bývalého legionáře, který domek po požáru úplně rozboural a
vystavěl si nový na jiné parcele; pozemek po starém domku koupil Miloš Kapr.

Bouře

22.června přihnala se od východu prudká bouře. Blesk udeřil do antény Viléma Hroudy a spálil mu přijímač za 1800Kč.

Slepičí mor

Koncem června šířil se na Leipciku mor slepičí; na několika dvorech slepice a kuřata úplně vyhynuly. Byl sem zavlečen
obchodníkem s drůbeží z Chramostku.

Husova oslava

5.června uspořádal Sokol Husovu oslavu před pomníkem padlých, kde promluvil čsl.farář z Mělníka většinou agitačně.
Před tím byl průvod od obecního úřadu s hudbou po vsi. Děti nesly lampiony.

Prodej

30.července prodal Josef Slánský svůj obchod Marii Závorové, jejíž muž úrazem přišel o život v Americe a za nějž
dostávala měsíční rentu 22 ½ dolarů.

Oheň

1.srpna vyhořel zase domek č.191, který pak od pumpaře V. Plicky ve dražbě koupil Fr. Plicka pro otce Jos. Plicku,
mistra tesařského, který po přestavbě jej prodal asi za 30.000Kč R. Kratochvílovi.
8.srpna hned z rána vyhořel domek Ant. Šerého. Pro úzké schody vynášen byl nábytek krejčího Jar.Holoubka oknem.
Oba byli pojištěni a dostali náhradu.
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Úmrtí

10.srpna měl pohřeb všeobecně zvaný Háječek, který zemřel v Praze po operaci; byl výměnkářem u Rožů v č.30.
20.srpna ukončil dobrovolně svůj život jednonohý Vedlík, skočil do kanálu, kde se utopil. 

Myši

Následkem velikého sucha rozmohli se příliš hraboši a byli hubeni otravnými plyny z kouřových rour.

Obchod

Koncem srpna otevřela  Helena Hermanová nový obchod papírnickými potřebami a školními knihami v domě proti
škole (čís.18). Manžel její je knihařským dílovedoucím v Praze.

Řeznictví

V září řezník Ant. Turek zřídil novou porážku a krám a po schválení provozovny začal řeznickou činnost.

Poslíček a hlídač

Od  4.října  za  onemocnělého  strážníka  ustanoven  nočním  hlídačem  Bohumil  Ptáček  za  odměnu  10Kč  za  noc
a poslíčkem Josef Procházka za denní odměnu 6Kč, které mu byly zvětšeny též na 10Kč od 19 března 1934.

Sbírka

21.října vykonána sbírka ve prospěch čsl. letectví, která vynesla 430Kč.

28.říjen

Státní svátek 28.říjen oslaven filmem Psohlavci, před kterým promluvil o významu 28.října vzdělavatel Josef Patka.
Četné domy byly ozdobeny prapory.

Sokolské srazy

29.října konala Česká obec sokolská po celé republice srazy, které  měly osvědčit  zdatnost  a pohotovost sokolskou
v době, kdy hitlerovské Německo po vystoupení ze Svazu národů provokovalo Evropu. Lužecký Sokol účastnil se četně
srazu na Škarechově za Mlčechvosty 66 bratry a sestrami.

Úmrtí

21.listopadu zemřel Fr. Novák, býv. strážník v  Chramostku. Vypil odpoledne před tím u Tetaurů 2 čtvrtky rumu a opilý
ulehl k večeru v převijárně filmů, odkudž jej Fr. Doležal a Jan Novák v bezvědomí večer odvezli domů, kde k ránu
zemřel. Domek čp.95 přešel na jeho ženu, kterou si nedávno vzal.

Srnec

26.listopadu přeběhl přes kanál srneček, kterého lidé chytili a odevzdali revírníku R. Grosmanovi, který jej měl dlouho
v chlévě.

Oheň

V neděli 3.prosince vznikl v hostinci u Valinů oheň, který strávil část střechy. Lidé říkali, že se u ohně ani nezahřáli; byl
ten večer mráz 8°, který se ve třech dnech stupňoval na 16° C.

Zaječí hon

V neděli 10.prosince pořádán zaječí hon, při němž bylo střeleno 461 zajíců. Nebývalé množství zajíců bylo v Luhu, kde
bylo zataženo první kolo. Leč ve  Čtverhonech jich bylo velmi málo. Poslední leč byla u Horáků v restauraci.

Ant.Švehla

V úterý 12.prosince zemřel po třetí chřipce vynikající státník a rolník z Hostivaře Antonín Švehla, jehož želel kde kdo.
Jeho pohřbu účastnili se z obce Karel Rož a Oldřich Myslivec.

Přednáška

16.prosince pořádala Mladá generace národní demokracie přednášku, na které promluvil o současných poměrech pan
rada Samec ze Spomyšle.

Sbírka

Na vánoční strm republiky vybráno po obci 127Kč, které byly zaslány okresní péči o mládež na Mělníce.
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Úmrtí strážníka

29.prosince zemřel strážník Antonín Levý, jenž dva dny před tím nechal  se převézti z nemocnice na Mělníce,  kde
dlouho ležel, domů.
Na Silvestra odpoledne pohřben byl na obecním hřbitově, kde promluvil Jaroslav Novák a zástupce stráže bezpečnosti
z Prahy.  Za  obec  se  sním rozloučil  a  za  práci  poděkoval  Dr.  Pešl,  náměstek  starosty.  Pohřbu účastnil  se  Vltavan
s hudbou Volná myšlenka a hasiči.

Stavby

Do  konce  roku  1933  postavili  si  nové  domky:  Václav  Kuřátko,  Václav  Květoň,  Antonín  Rybář  (část-prádelnu)
a Antonín Červenka přístavek.

Továrna

Firma Bratří Horákové, která dosud pracovala hlavně na chladících strojích ve staré dílně, postavila novou moderní
dílnu a byty. Z malé kdysi strojírny vznikla hlavně zásluhou Václava Horáka ml. Dobře prosperující továrna. On každý
rok nelenil podívati se do Ameriky, aby odkoukal něco nového časového. Neustále duševně zaměstnán onemocněl na
podzim zápalem mozkových blan. Ač měl, jak sám říká 17 lékařů, vyléčil se a zůstal živ.

Populace

V roce 1933 narodilo se 24.dětí, z toho 14 chlapců a 10 dívek. Úmrtí bylo 10. Civilních sňatků bylo 7.

Soc,demokraté ze zastupitelstva

16.ledna podali členové zastupitelstva volení za stranu sociálně demokratickou a sice: Jar. Novák, Fr. Růžek, Jar. Plicka,
Jar. Seibt, V. Hrdlička, Al. Škabrada a všichni náhradníci resignaci, protože nemohou nésti zodpovědnost za většinou
usnesené obecní záležitosti. Poněvadž i zastupitelstvo resignaci na schůzi dne 4.února nepřijalo, odvolali se resignující
19.února k okresnímu úřadu, který ale ji také zamítl a uvedl, že nemají zákonitých důvodů k ní.
Jaroslav Novák jako zmocněnec strany odvolal však výše uvedené členy ze zastupitelstva a rady na podkladě prohlášení
jež  jim  dal  podepsati,  že  vystupují  ze  strany  soc.  demokrat.  Sám  pak  oznámil,  že  přestává  být  členem  rady  a
zastupitelstva, protože odevzdal funkci zmocněnce do rukou zmocněnce okresního a vystupuje ze strany. Josef Glázr
odvolal  však prohlášení,  že vystupuje ze strany řka,  že  neví,  co podepisoval.  Josef Procházka za kterého již  dříve
zmocněnec podal prohlášení, že se funkce v zastupitelstvu zříká, zůstal dále členem zastupitelstva , poněvadž resignace
jeho nebyla projednána.

Následkem  toho  zbavil  okresní  úřad  dne  30.září  výše  uvedené  členy  a  náhradníky  členství  v zastupitelstvu,  radě
i komisích a  nařídil  zbylého náhradníka  Josefa  Glázra  povolati  za  člena.  Poněvadž  na  kandidátce  více náhradníků
nebylo, nařídil ji doplniti podle volebního zákona. Proto zbylí členové za stranu soc.dem.Jos. Procházka a Jos.Glázr
doplnili za předsednictví starosty dne 5.října kandidátku následovně: Ant. Herman, Josef  Švejcar, Jos. Šocr, Ant. Glázr,
Jos.  Hrdlička,  Václav Fanta,  Lad. Kulhánek a Fr.  Holoubek. Zvolení  volbu přijali.  Proti nařízené volbě doplňovací
podal Jar. Novák odvolání k zemskému úřadu.
Toto odvolání však bylo zase zemským úřadem zamítnuto den 20.července 1934. 
Později však Procházka a Glázr byli ze strany vyloučeni a tím pozbyli členství v zastupitelstvu.
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