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Obec má o pořádek dobře postaráno...
(Karneval únor 2019)

Vítání jara - vynášení Moreny
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Ukázkový text, úzký, zalomený do bloku.
Tento text smažte a nahraďte vlastním.

Užitečné informace pro vás

SVOZ BIOODPADU

První svoz bioodpadu proběhne

8. 4. 2019
UPOZORNĚNÍ

Materiál určený k likvidaci musí být předán do sběrného dvora.
Umístěním před vrata sběrného dvora se občan
dopouští černé skládky pod pokutou.

ZAPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2019-2020

úterý 14. 5. 2019 od 9.30 do 16.00 hodin
více informací na straně č.8

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
pro školní rok 2019-2020
Zápis proběhne v budově Základní školy Lužec nad Vltavou

ve středu 3. dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hodin
a v sobotu 6. dubna 2019 od 9,00 do 13,00 hodin.
Bližší informace je možno získat na telefonu 315 691 270
nebo při osobní návštěvě školy.
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Úvodní slovo starosty obce
Vážení občané Lužce a Chramostku,
v letošním a příštím roce nás čekají významná omezení v souvislosti s rozsáhlou výstavbou
nových mostů. Jak jsem již zmiňoval na konci minulého roku, tak se stalo. Byla podepsána
smlouva se zhotoviteli na stavbu nových mostů. V našem katastru se jedná o nový silniční
most u garáží, který bude řešen jako obousměrný a bude vybaven i chodníkem. Další most
bude zvedací na pístech, takže celá mostová část se v případě průjezdu vyšší lodě zvedne o
cca 2 metry. Takto bude řešen most železniční a silniční na ulici 9. května. Poslední most
bude v Chramostku, u kterého dojde pouze k zvýšení pilířů také o cca 2 metry. Obec usiluje
o posloupnost výstavby a to v prvé řadě zhotovit most na krajské komunikaci a tedy u garáží
pro zajištění dostupnosti obce pro nákladní dopravu. Teprve poté zahájit výstavbu zvedacího
mostu v ulici 9. května. Při realizaci železničního mostu by měla být po celou dobu výstavby
zajištěna náhradní autobusová doprava. V současné době jsou tedy prováděny přípravné
práce pro spuštění realizace. Každopádně je nutné počítat s plánovaným termínem vypuštění
plavebního kanálu, které je plánováno od 1. 7. 2019 do 15. 8. 2019. V roce 2020 je to od 1. 2.
do 31. 3. z důvodu přeložení sítí pod plavební kanál. Jedná se o to, že sítě jako je plyn, vodovod,
kanalizace a sdělovací vedení je v současné době zavěšeno na mosty vedoucí přes kanál a je
tedy nutné jejich přemístění pod kanál. S tímto bych rád upozornil na možná rizika spojená
s nedostatkem vody ve studnách. Tuto otázku bude muset každý majitel studny vyřešit i pro
budoucí plány ŘVC, které také hodlá prohloubit plavební kanál. Realizací by také mohlo dojít
i k úplnému utěsnění. Je tedy nutné včas řešit dodávky vody z vodovodního řadu.
Když už jsem se rozepsal o mostech, nesmím zapomenout na lávku přes Vltavu. Naši žádost
o souhlas s projektem na Ministerstvu dopravy ČR jsme opět získaly a podaly jsme opětovně
žádost o dotaci v navýšené částce na Státní fond dopravní infrastruktury. Věřím, že když nám
byla jednou schválena, tak bude schválena i podruhé. V současnosti řešíme společně s Krajským
úřadem Středočeského kraje možný příspěvek na spoluúčast obce. Doufáme, že i tato záležitost
dopadne dobře a že se zahájí stavba v letním období. Předpoklad dokončení stavby lávky je
říjen roku 2020, ale samozřejmě bude snaha o dokončení celého díla co nejdříve.
Dále bych Vás chtěl informovat, že školní dílny jdou do finální fáze a počítáme s kolaudací
na konci dubna. V současnosti se zhotovuje propojení přípojek, vnitřní úpravy a fasáda
budovy. Díky zastupitelům a škole, která si ušetřila většinu peněz, se v období letních prázdnin
uskuteční vybudování nového hřiště s umělým trávníkem. Nemohu také zapomenout a
poděkovat za příspěvky SRPŠ a uskutečněné akce na podporu výstavby nového hřiště pro
potřeby základní školy, které také nemalou měrou na toto přispěly. Po realizaci budeme řešit
se zastupiteli opravu rozpadlé cihlové zdi vedle stávajícího hřiště, které bude zrušeno.
Ve sportovním areálu se během zimní herní přestávky provedla oprava fasády kabin a
byl také proveden nový sádrokartonový podhled včetně zateplení stropu. Tímto také dojde
k výrazné úspoře energií, což se již projevilo.
Závěrem bych rád popřál občanům příjemné jarní období.
Patrik Rollo

-3-

Jednotka SDH Lužec nad Vltavou za rok 2018
Milí čtenáři Vltavanu,
v úvodu bych Vás rád seznámil se základními informacemi o výjezdové Jednotce SDH Lužec
nad Vltavou. Jednotka má celkem 13 členů. Její řady v loňském roce doplnili Jaroslav Gallas
a Josef Uzel.
V roce 2018 vyjela naše jednotka celkem ke dvaceti událostem, z toho bylo deset požárů,
čtyři technické pomoci, třikrát záchrana osoby nebo zvířete z hloubky nebo z vody, jeden
únik nebezpečných látek na vodní plochu a dvakrát planý poplach. Nejvíce zásahů jsme měli
v měsíci červenci, kdy jsme zasahovali celkem sedmkrát. Rád bych připomněl zásah ze dne
25. 7., kdy byla naše jednotka vyslána do obce Chramostek k pádu muže do studny. Na místo
události jsme dojeli jako první jednotka, pomocí nastavovacího žebříku a lezecké výbavy
jsme muže vyprostili a předali ho ZZS k vyšetření. Jiný zajímavý zásah se odehrál dne 16. 5.,
kdy naše jednotka vyjela po druhé hodině ranní na požár skládky do obce Uhy, a zpět na
základnu jsme se vrátili dvě minuty po půlnoci následujícího dne.
Od 9. 2. do 11. 2. se náš člen Julius Kožiak účastnil školení se zaměřením na motorové pily.
Další akce, které se naše jednotka účastnila, byl 7. dubna tradiční dozor na Mistrovství České
republiky ve veslování na dlouhé trati, které se uskutečnilo na laterárním kanále Vraňany –
Hořín. Pomohli jsme při přípravě trati, během celého závodu jsme dohlíželi na veslaře a po
závodě jsme opět pomohli s úklidem trati. Dne 13. 6. jsme, jako každoročně, zajišťovali požární
dozor na pražské náplavce, kde probíhala akce Narozeniny lodě Captaina Morgana.
8. září jsme byli stejně jako v uplynulých letech požádáni obcí Vraňany o zajištění Ohňostroje.
V osm hodin večer jsme již byli nachystáni a s úderem deváté jsme provedli odpálení ohňostroje.
Ten sklidil velký úspěch v podobě potlesku a ovací všech přihlížejících.
V loňském roce se podařilo získat dotaci na rekonstrukci naší požární zbrojnice. V rámci
této rekonstrukce se budova nově vybavila sociálním zařízení v přízemí, snížil se strop v
tomto prostoru, aby nedocházelo k únikům tepla, provedla se výměna všech oken, a to jak
ve spodní, tak v horní části budovy, včetně osazení žaluziemi a sítěmi proti hmyzu, a také
výměna všech vchodových dveří. Nedílnou součástí rekonstrukce zbrojnice byla změna
systému vytápění, kdy se nechal pouze jeden plynový kotel. Tento systém umožňuje, že se i
v zimních měsících mohou všechny prostory hasičské zbrojnice úsporně temperovat na 16
stupňů. Tečkou za úspěšnou rekonstrukcí byla výměna výjezdových plechových vrat za vrata
sekční poháněná motorem, výměna světel v garážích a kompletní vymalování.
V loňském roce se podařilo za podpory obce Lužec nad Vltavou obnovit OOP – zásahové
přilby nákupem dvanácti kusů přileb Rosenbauer Heros Titan s integrovanými svítilnami
jako náhradu za vysloužilé přilby Kalizs, kterými naše jednotka disponovala od roku 2004.
V roce 2018 se obci Lužec nad Vltavou podařilo získat dotaci na pořízení nové dýchací
techniky, za níž jsme pořídili 4 kusy přetlakových dýchacích přístrojů Dräger, masky s
kandahárem a 6 kusů ocelových lahví. Tyto přístroje nahradily již zastaralé rovnotlaké
přístroje Saturn.
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Jednotka SDH Lužec nad Vltavou
Mezi významné položky financované z rozpočtu obce patří mj. nákup páteřní desky BaxStrap
s fixačními popruhy hlavy, která slouží pro transport raněných, a nové kombinézy Včelař.
Začátkem letošního roku se starostovi obce Patriku Rollovi podařilo vyjednat navýšení
pravidelných ročních plateb od obcí, se kterými má naše obec smlouvu o sdružování
finančních prostředků. Jedná se obce Vraňany, Hořín a Jeviněves, na jejichž katastrálních
územích jsme jednotkou místní.
V těchto dnech se finalizují jednání o pořízení nového dopravného prostředku, který nahradí
starý Ford Transit. Na tento automobil dostala obec dotaci od Generálního Ředitelství
Hasičského Záchranného Sboru ČR ve výši 450.000 Kč a současně žádá o kofinancování
Středočeský kraj ve výši 300.000 Kč.
Závěrem bych rád připomenul, že všichni, kteří mají zájem se jakýmkoli způsobem podílet
na činnosti hasičů v naší obci, mají vrata naší hasičské zbrojnice dokořán otevřená. Rádi
Vás mezi sebou přivítáme.
Miroslav Maštalíř
Velitel jednotky

VODÁCI - LUŽEC NAD VLTAVOU




POŘÁDAJÍ PUTOVNÍ TÁBOR PRO DĚTI

PO ŘECE VLTAVĚ


TERMÍN : 29.6 - 7.7.2019

DOPRAVA AUTOBUSEM V CENĚ,

ODJEZD Z LUŽCE NAD VLT.

CENA : 3500,-KČ


(ZÁLOHA 500,-KČ)

BLIŽŠÍ INFORMACE,

PŘIHLÁŠKY + ZÁLOHA:


J.TŮMA 774 343 539

WWW.VODACI-LUZEC.CZ
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Mateřská škola Lužec nad Vltavou

Vítáme a voláme jaro
Připadá to jako chvilka, kdy začal nový školní rok 2018 – 2019. Skončil podzim, vánoční
svátky, jarní prázdniny a jaro už klepe na dveře. Čas je neúprosný a velmi rychle plyne, utíká,
přímo pádí. Všichni v mateřské škole, děti i paní učitelky, se připravujeme na jaro – probouzíme
ho, voláme na něj, vítáme ho, těšíme se na něj a na sluníčko.
Děti ve třídě Sluníčka se svými
učitelkami připravily Morenu.
Společně se všemi kamarády ze
školky ji odnesli k řece a rozloučili
se tak se zimou. Přivolali jaro a
jarní počasí, které už se pomalu
ozývá a probouzí.
V období od ledna do března se
v mateřské škole udála spousta
zajímavých akcí.
Skončily vánoce, vánoční
prázdniny a život v mateřské škole
se vrátil do běžných kolejí.
Nový rok 2019 jsme zahájili
Tříkrálovou koledou po obci.
Děti se na Tři krále velmi těšily.
Se svojí úctou a vážností přinášely
poselství Tří králů všem lidem v
obci.
Nejstarší děti skončily plavecký
výcvik v Plaveckém bazénu v
Neratovicích, na který s námi jezdí
i děti z Mateřské školy ve
Vraňanech. Děti si zvykají na
pobyt v jiném prostředí – plavecký
bazén, voda. Osvojují si plavecké
dovednosti, schopnosti a zdravé
životní návyky.
Od 1. 1. 2019 je mateřská škola zapojena do Projektu EU - MŠ Lužec nad Vltavou 63 - Šablony
II. Dotace činí 492 500,- Kč. Cílem projektu je personální posílení pracovního týmu o chůvu,
profesní růst pedagogů pomocí vzdělávání a sebevzdělávání v kurzech zaměřených na
polytechnické vzdělá-vání a ICT, dále využití ICT ve vzdělávání MŠ, projektové dny v MŠ a
projektové dny mimo MŠ.
-6-

Mateřská škola Lužec nad Vltavou
Dále spolupracujeme a pokračují projekty se základní školou - „Školka ve škole“ a „Škola
ve školce“, sběr papíru. Děti z mateřinky s paní učitelkami se byly podívat na Den otevřených
dveří v základní škole.
V rámci projektu „Mezi námi“ byly děti navštívit dědečky a babičky v místním Senior
Komplexu. V únoru nám však návštěvu překazilo chřipkové období a v březnu neštovice v
mateřské škole. Doufáme, že v dalších měsících vše dědečků a babičkám vynahradíme formou
tvořivých dílniček a jarním kulturním vystoupením.
S kulturním domem se připravujeme na prodejní velikonoční výstavu, na kterou všechny
srdečně zveme.
Děti navštívily místní kino a zhlédly animované pásmo pohádek „Pat a Mat - zimní radovánky.“
Divadlo V Kufru přivezlo dětem do mateřské školy pohádku „O Budulínkovi“. V místním
kulturním domě děti zhlédly činoherní pohádku „O princezně, Luciášovi a makových
buchtách“. Divadlo I. Lhotákové přiveze dětem loutkovou pohádku „Veverka Zrzečka“ a
Zdravá5 přiveze dětem program „Hrátky Zdravé5“. Projekt rozvíjí u dětí zdravý životní styl,
zdravé stravování a zdravé životní návyky.
PrimaVizus přijede s projektem „Koukají na nás správně?“ Prima Vizus provedou preventivní
screeningové vyšetření zraku předškolních dětí. Je to preventivní, moderní a účinná metoda
při zjišťování očních vad dětí již v předškolním věku.
Koncem února se děti těšily v mateřské škole na maškarní karnevaly. Přinesly dětem spoustu
radosti a veselí. Mateřská škola se zaplnila princeznami, různými zvířátky, kouzelnicemi,
Spidermany, vílami, klauny a dalšími krásnými maskami. Nezůstaly pozadu ani paní učitelky.
Děti si zazpívaly, zasoutěžily a zatančily kloboukový tanec, židličkovou, tanec s míčkem,
koštětovou, mašinku, apod. Po celou dobu se děti občerstvovaly, aby všechno zvládly v pohodě
a načerpaly nové síly. Ve všech vyzdobených třídách a po celé mateřské škole zněla hudba a
dobrá nálada.
Pro rodiče je v mateřské škole připravena beseda s pracovnicí Pedagogicko-psychologické
poradny Mělník Mgr. Hanou Grohmanovou na téma „Školní zralost – budu školák.“
S dětmi budou provedeny orientační testy školní zralosti, které p. Grohmanová vyhodnotí.
Beseda rodičům přiblíží, jak mají být děti připraveny na vstup do základní školy, zda je nutný
odklad povinné školní docházky nebo ne?
Pro rodiče připravujeme velikonoční soutěž „O nejhezčí velikonoční věneček“.
S nástupem dubna a května se blíží doba zápisů do základních /duben/ a mateřských škol /
květen/.Co nás ještě všechno čeká, v období od dubna do června, si řekneme až příště.
Přeji všem načerpání nových sil, radosti a dobré nálady s nástupem jara a jarního sluníčka.
Velké poděkování patří panu J. Kožiakovi, který ochotně, nezištně a vždy spolehlivě
pomůže v mateřské škole s montáží nového nábytku a s opravami, jak v interiéru mateřské
školy, tak na školní zahradě.
M. Žižková, MŠ Lužec
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Mateřská škola Lužec nad Vltavou

Vyhodnocení soutěže
,,Nejkrásnější vánoční kometa“

Malé ohlédnutí za vánočními svátky. V adventní období byla v mateřské škole vyhlášena vánoční soutěž
pro rodiče „O nejkrásnější vánoční kometu“. Soutěže se zúčastnilo 22 rodičů, kteří se umístili takto:
1. p.Valinová – Kočičky
2. p. Raichlová – Kočičky
3. p. Ptáčníková – Kočičky
4. p. Nováková – Sluníčka
5. p. Polanková – Sluníčka
6. p. Zavázalová – Včeličky
7. p. Heclová – Sluníčka
8. p. Těšínská – Včeličky
9. p. Hrdličková – Včeličky
10. p. Zitová – Včeličky
11. p. Havlíčková – Včeličky

12. p. Pilařová – Kočičky
13. p. Maurerová – Kočičky
14. p. Baumannová – Sluníčka
15. p. Černá – Sluníčka
16. p. Cicáková – Včeličky
17. p. Bartůňková – Včeličky
18. p. Macáková – Kočičky
19. p. Martinková – Včeličky
20. p. Sedláková – Včeličky
21. p. Bártová – Včeličky
22. p. Vojtěchová – Sluníčka

Prvních 6 nejhezčích komet bylo odměněno. Tvůrci obdrželi malý vánoční dárkový balíček. K výrobě
komet byly zvoleny různé druhy materiálů - šišky, dřevo, papír, vlna, polystyren, vánoční řetězy a
ozdoby, perníčky apod.
Komety byly opravdu velmi povedené a všem museli dát velkou práci. O to větší dík patří všem
rodičům, kteří si v předvánočním čase našli chviličku a zapojili se do naší soutěže.

Mateřská škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace.
9. května 97, 277 06 Lužec nad Vltavou

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2019 – 2020
Pro školní rok 2019 – 2020 je stanoven termín zápisu dětí do Mateřské školy Lužec nad Vltavou

úterý 14. 5. 2019 od 9.30 – 16.00 hodin
Pro přijímání dětí do mateřské školy jsou stanovena kritéria:
1. dle věku dětí
2. trvalé bydliště - Lužec nad Vltavou
Pro zápisu je potřeba předložit:
- rodný list dítěte
- doklad o trvalém bydlišti dítěte
- občanský průkaz rodiče
- u cizinců pas s potvrzením dlouhodobě pobývajícího rezidenta
- a další doklady, které by mohly ovlivnit pobyt dítěte v MŠ
Mateřská škola vydává rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte k docházce do MŠ. Přihláška do MŠ je webu
školy. Pokud rodiče u zápisu neuvedou všechny známé okolnosti, které by mohly ovlivnit přijetí dítěte do
MŠ, budou tyto později vyšlé najevo důvodem k nepřijetí či vyloučení dítěte z předškolního zařízení.
Upozorňujeme rodiče, že pořadí přihlášených dětí v den zápisu do MŠ neovlivňuje přijetí či nepřijetí daného
dítěte do předškolního zařízení. O přijetí či nepřijetí dítěte rozhoduje jeho datum narození.
Pro zákonné zástupce je povinnost u dětí, které mají povinnou předškolní docházku a tu vykonávají v jiném
zařízení, informovat příslušnou mateřskou školu, do které dle spádového obvodu patří, že je dítě přijato v
jiném předškolním zařízení.
Lužec nad Vltavou dne 25. 2. 2019

M. Žižková, řed. MŠ
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Základní škola Lužec nad Vltavou

Den otevřených dveří 6. března 2019
Šestého března základní školou až do pozdních odpoledních hodin zněly hlasy seniorů,
předškoláčků, rodičů a přátel školy.
Dříve nežli do školy a našich domovů prolétnou okny první jarní sluneční paprsky, otevřela
Základní škola Lužec nad Vltavou dveře milým návštěvníkům.
Ve škole jsme se na „Den otevřených dveří“ těšili. S očekáváním hezkých setkání si své
příspěvky pro návštěvníky připravovali pedagogové a žáci školy. Třetí ročník dne otevřených
dveří, ve kterém škola prezentovala své prostory, projekty, metody výuky a úspěchy, se vydařil.
Rodiče a přátele školy budovou provázeli žáci čtvrtého až osmého ročníku. Děvčata a kluci
se role hostitelů ujali výborně. Bylo pro nás milé a přínosné zaposlouchat se do jejich postřehů.
Radost nám udělala skutečnost, že žáci byli na svou školu pyšní. Při svém výkladu upozorňovali
na moderní vybavení učeben, nové pomůcky, knihovnu, vystavené projekty a návštěvě vždy
pustili školní film.
V odpoledních hodinách škola nabídla rodičům budoucích prvňáčků poradenskou službu.
Mgr. Ivana Ševčíková a Mgr. Barbora Prchalová poskytly zákonným zástupcům cenné
informace o chystaném zápisu do 1. třídy.
Děti z Mateřské školy v Lužci nad Vltavou jsou našimi častými hosty. Březnová lekce
projektu „Školka ve škole“, kterou pro předškoláčky škola uskutečňuje, připadla právě na den
otevřených dveří. Před hodinou prvouky na téma „Jaro“, kterou vedla Mgr. Jana Velická, si
děti v doprovodu paní učitelek prohlédly školu.
Krásné setkání se seniory se uskutečnilo díky žákům školní družiny a paní vychovatelek
Romany Rollové a Martiny Mertové.
Co je u nás nového, se přišly podívat také paní starostka obce Jeviněves Květa Jansová a
zastupitelka obce Jeviněves Hana Voráčková. Jejich slova plná chvály nás potěšila. Paní
Voráčková se akcí naší školy účastní již tradičně.
Školu si, se starostou Patrikem Rollem, prohlédla také návštěva z Krajského úřadu Středočeského
kraje.
Ing. Pavla Kopeluková, ředitelka školy

Milé setkání se seniory

V ZŠ Lužec nad Vltavou se 6. března 2019 konal „Den otevřených dveří“. Této akce jsme
využili a pozvali naše seniory k prohlídce školy a malému posezení. U čaje a jablíčka se
návštěvníci dozvěděli novinky o škole. Informace předávali žáci pátého až osmého ročníku.
V průběhu setkání si babičky poslechly recitaci Adrianky Burešové a pásmo Družiny 1 na
téma „Abeceda“, které s dětmi připravila paní Martina Mertová. Pozadu nezůstalo ani druhé
oddělení. Družina 2 si pod taktovkou paní Romany Rollové připravila „Tvořivou dílnu“. Děti
pomohly babičkám s výrobou jarní květinky.
Setkání se moc povedlo. Všichni jsme si to prima užili. Děkuji všem zúčastněným za
pomoc a dobrou náladu.
Romana Rollová
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Hodnocení dne otevřených dveří
Den otevřených dveří se mi velice líbil a je jedním z mých nejlepších dnů. Nejprve jsem se
trochu styděla, ale potom nervozita opadla a já si den užívala. Největší radost jsem měla, že
jsem mohla pomáhat seniorům a být s nimi. Byla jsem doopravdy šťastná, když jsem viděla,
s jakým nadšením ze školy odcházeli. V tento den jsem poznala doopravdy zodpovědnost,
hrdost a spokojenost. Jsem ráda, že jsem byla vybrána školou pro tuto akci. Byl to super den!
Monika Ngo, VI. třída
Máme radost, buďte pyšní s námi
1. Josef Havlát, žák V. třídy - první místo v okresním kole Matematické olympiády
2. Anna Walterová, žákyně IX. třídy – postupuje do krajské Soutěžní přehlídky dětských
sólových recitátorů
3. Tomáš Sýkora, žák V. třídy – čestné uznání z okresní Soutěžní přehlídky dětských sólových
recitátorů
4. Adélka Kotranová, žákyně VIII. třídy – literární práce v celostátní literární, historické
a fotografické soutěži Daniel byla vybrána a oceněna odbornou porotou mezi nejlepšími
5. Daniel Beníšek, žák IX. třídy – literární práce v celostátní literární, historické
a fotografické soutěži Daniel byla vybrána a oceněna odbornou porotou mezi nejlepšími

Úspěchy našich žáků
Důkazem toho, že naši žáci dosahují výborných studijních výsledků, jsou i jejich úspěchy v
letošních soutěžích zaměřených jak na vědomosti, tak na uměleckou činnost.
Poprvé jsme se v tomto školním roce zúčastnili celostátní literární soutěže Daniel, která je
věnována holocaustu a jeho reflexi, rasovým problémům v dnešní době a problematice soužití
různých etnik v České republice.
Žáci 8. a 9. ročníku se v hodinách dějepisu seznámili s problematikou holocaustu a své
vědomosti zúročili při tvůrčím psaní ve slohové výchově. Po slohové i historické stránce
vznikly velmi kvalitní práce, ze kterých nebylo jednoduché zvolit tu nejoriginálnější. Porota
naší základní školy do celostátní soutěže nominovala Adélu Kotranovou z osmé třídy a
Daniela Beníška z třídy deváté.
Oba naši žáci v celostátní soutěži opravdu uspěli! Adélka i Dan byli osobně vyrozuměni
Národním institutem pro další vzdělávání a pozváni s rodiči a paní ředitelkou naší školy
Ing. Pavlou Kopelukovou na slavnostní vyhlášení soutěžních výsledků a předání cen do
Židovského muzea v Praze dne 20. března 2019. My jejich umístění již známe, pro děti je
to ale stále překvapení do poslední chvilky. Oběma gratulujeme a přejeme mnoho dalších
úspěchů!
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V průběhu měsíce února také probíhala školní kola Recitační soutěže. Soutěžili recitátoři
od druhé až do deváté třídy. Z každého ročníku zvolili učitelé českého jazyka dva zástupce,
kteří se zúčastnili velkého školního finále. Porota složená z pedagogů i žáků školy vybrala
čtyři finalisty do okresního kola v Mělníku.
Tam nás v nejmladší věkové kategorii prezentovala Karolínka Chudomelová z druhé třídy,
která přednesla báseň Jaroslava Seiferta- Maminka. V prostřední věkové kategorii soutěžil
Tomík Sýkora z pátého ročníku, jenž zvolil velmi originální text- překlad písně Fénix od
skupiny Annhilator, za který dostal od poroty „čestné uznání“. V nejstarší věkové kategorii
recitovaly Adriana Burešová z osmého ročníku a Anna Walterová z devátého. Úspěšnější
byla Anička, ta si získala porotu nejen originálním výběrem textu - Slepci a slon od J. G.
Saxe, ale i příjemným a vyzrálým přednesem. Anička byla odbornou porotou nominována
do krajského kola soutěže v Kolíně. Přejeme, aby se jí přednes povedl stejně tak, jako v
okresním kole v Mělníku. Adrianka se soutěže účastnila poprvé, přičemž jistě nasbírala mnoho
zkušeností do příštího roku.
Jsme opravdu hrdí na naše žáky, když takto reprezentují naši školu, a ještě dosahují tak
kvalitních výsledků!
za pedagogický sbor Mgr. Barbora Prchalová

Buď já, nebo oni

Daniel Beníšek
Buď se k nim přidám, nebo půjdu na smrt. Napadlo mě, když jsem jako každý večer usedl
za svůj stůl. Tahle myšlenka mne trápí už dlouhou dobu, škrábe se mi na mysl, ničí mě.
Takovýto nátlak jsem ještě nikdy nezažil. Nerad bych dopadl jako můj bratr, který již ve válce
padl. Bylo mu pouhých sedmnáct let, na frontě nepřežil ani měsíc. Když domů přišla zpráva
o jeho smrti, byl jsem tak otřesen, že jsem neuronil ani slzu. A potom tohle….
Když jsem poprvé narukoval, moje volba byla jasná – pracovní tábor. Nikdy jsem nechtěl
držet zbraň, natož někomu ublížit, či snad zabít. To jsem však nečekal, co mě potká. Ani ve
snu by mne nenapadlo, jaká zvěrstva dokáže napáchat lidská ruka. Už při mém příchodu mi
bylo jasné, že všechno bude jinak, než mi slibovali. Pracovní tábor totiž nenese štiplavý zápach
na uhel spáleného masa a nezní jím symfonie bolesti a utrpení. Netrvalo mi dlouho, než mi
došlo, kam mě odvezli – koncentrační tábor.
Mé ideje se rozplynuly stejně jako mlha nad ranní rosou. Bylo to mé první ráno v
koncentračním táboře, a i když jsem byl strážným, připadal jsem si jako vězeň. Vězeň v mé
vlastní hlavě. Stačilo jen přihlížet, co těm ubožákům dělají a cítil jsem se mizerně. S každým
výkřikem bolesti jsem musel zavírat oči, musel jsem si představovat, že jsem někde jinde. Byl
jsem svědkem nesmírné nacistické krutosti, když bez mrknutí oka popravili ani ne desetileté
dítě, které se přes plot snažilo dostat ke své mamince. Málem jsem omdlel, když malá ručička
bezvládného těla dopadla na špičku mé boty. Chtěl jsem ji zachránit, ale nemohl jsem. Od té
doby jsem si pořád říkal, buď já, nebo oni.
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S ostatními dozorci jsem se moc nebavil, což mi na psychické pohodě nepřidalo. Byli
dokonce tací, kteří se hádali o to, kdo zabil nejvíce židů. A nejhorší na tom všem bylo, že jsem
pomalu ztrácel sebe samotného. Pomalu jsem přestával soucítiti s oběťmi a snažil jsem se
myslet jen sám na sebe. Postupem času jsem se mohl dívat, co těm chudákům dělají. Cítil
jsem, že se stávám jedním z nich. Pár dozorců se se mnou začalo i bavit. Netoužil jsem po
jejich pozornosti, ale už jsem nemohl vystát samotu.
A pak přišla smrtelná rána. V popravčí četě chyběl jeden muž a mí noví „přátelé“ mě na
to místo navrhli. Nemohl jsem nic dělat. Dokonce jsem přestal psát domů své matce, styděl
jsem se za sebe. Už to takhle dál nevydržím. Stala se ze mě zrůda, která se nebojí vztáhnout
ruku na cizí život. Jsem snad bůh, abych si mohl hrát s životy ostatních???
Cítil jsem obrovský strach, hněv a beznaděj. Ještě před pár měsíci by mne ani nenapadlo,
že se ocitnu na místě jaké je toto. Stýská se mi po domově. Chci z tohoto bohem zapomenutého
místa už vypadnout, ale nevím, jestli je to vůbec možné. I když se odsud dostanu, tak mě
budou stejně navždy pronásledovat vzpomínky. A dnes tu opět sedím nad svým stolem
zoufalejší než kdy předtím. Nevím, jestli jsem se na začátku rozhodl správně.
Po pár dnech beznaděje mne napadá jen jediné východisko. Sedl jsem si za svůj stůl jako
obvykle. Pomalu jsem vytáhl svou zbraň. Zvědavě jsem si ji prohlédl a ušklíbl se. Bylo mi
směšné, že věc, kterou jsem tolik nenáviděl, mi dnes přijde jako jediné východisko. Položil
jsem si ji ke spánku. Hlaveň mě zastudila na holou kůži. Zavřel jsem oči. Naposledy jsem se
nadechl a ………………

Jak nás zajali

Adéla Kotranová
Ležela jsem v posteli a najednou jsem slyšela, jak někdo vešel do pokoje. Lekla jsem se, ale
oči jsem nechala zavřené. Najednou jsem ucítila proužek teplého světla na mé tváři, otevřela
jsem oči a oslepilo mě prudké světlo, maminka rozsvítila. Líně jsem zívla a začala pomalu
vstávat z postele, jak ráda bych se podívala na Prahu zahalenou v mlze. Maminka řekla, ať
jdu dolů na snídani, a zavřela za sebou dveře. Vzala jsem si své oblečení označené žlutou
hvězdou. Najedla jsem se, sbalila jsem si svoji aktovku, ale vyrazit do školy jsem už nemohla.
Vyšla jsem před dům, stačilo jen pár kroků a už do mě někdo schválně narazil. Slyšela jsem,
jak si o mně povídají a jak mnou pohrdají. Utekla jsem do slepé uličky a začala plakat, mrzelo
mě, že mě lidé nemají rádi jen proto, že jsem židovka. Byla jsem chytrá a milá, každý to o
mně říkal, když jsem ještě nenosila žlutou hvězdu. Měla jsem chuť vzít hvězdu a spálit ji na
popel, ale věděla jsem, že nemůžu, prostě nesmím. Překonala jsem tedy vztek, otřela jsem si
oči, zhluboka se nadechla a šla zpět na rušnou ulici. Stačilo jen pár kroků a stála jsem před
budovou školy. Zadržela jsem dech a rychle vydechla, sklonila jsem hlavu a spěšně prošla
kolem školy, jako když neexistuju.
..... pokračování si můžete přečíst na webových stránkách základní školy

- 12 -

Základní škola Lužec nad Vltavou

Výuka matematiky metodou profesora Hejného
Touto metodou se matematika začala na 1. stupni naší školy učit před čtyřmi roky. Přes
počáteční nedůvěru ze strany rodičů si získává stále větší sympatie. Pro rodiče žáků 1. třídy
se pravidelně konají schůzky, kde se seznamují se základy a principy matematiky profesora
Hejného. Jsme ale samozřejmě připraveni a otevřeni poradit a pomoci každému rodiči, který
o to projeví zájem.
Děti s přijetím této metody problémy příliš neměly. Učitel je vede touto metodou k
samostatnému matematickému myšlení, rozvíjí se intelektuální a komunikační schopnosti,
dovednosti, tvořivost i sociální myšlení žáků. Přispívá také k rozvoji schopnosti zkoumat
danou situaci, nacházet vhodná řešení, dopomáhá k získávání zkušeností s organizací jevů,
se zpracováním dat, s propojením různých myšlenek aritmetiky, geometrie a kombinatoriky.
Poznatek, který žák získá vlastní úvahou je kvalitnější než poznatek převzatý. Tato cesta
vyžaduje trpělivost a čas. Žáky touto cestou vedou učitelé, kteří již prošli několika kurzy pro
výuku matematiky Hejného a dále se v tomto směru vzdělávají.
Rádi ve škole uvítáme každého rodiče, který by chtěl vyučovací hodinu s matematikou
profesora Hejného shlédnout. Ve třídách se setkáte s aktivními žáky, kteří se na matematiku
těší, matematika je baví, umí argumentovat, umí si poradit a samozřejmě mají výsledky.
Škola má pro výuku matematiky velmi dobré podmínky. Kromě jedné třídy jsou všechny
vybaveny interaktivními tabulemi s interaktivními učebnicemi a výukovými programy.
Musíme se pochlubit také velkým úspěchem. Žák páté třídy Josef Havlát letos zvítězil
v okresním kole matematické olympiády. Patří mu ještě jednou naše gratulace a poděkování
za vzornou reprezentaci lužecké školy.
Mgr. Ivana Ševčíková

Dobrou chuť

Základní škola Lužec nad Vltavou poskytuje svým žákům kromě kvalitní výuky i odpolední
odpočinek a relax v zájmových kroužcích. Děti se zde mohou zdokonalit v anglickém jazyce
nebo uplatnit své nadání v různých tvořivých či sportovních aktivitách. Jednou z oblíbených
činností našich žáků je vaření v kroužku Dobrá vařečka.
Kroužek Dobrá vařečka vznikl před třemi lety z podnětu žáků.
V té době startoval na naší škole projekt Lužcké dýňování. Žáci,
se kterými jsem připravovala v rámci tohoto projektu pokrmy,
projevili zájem o další schůzky a společné vaření. Od té doby se
Dobrá vařečka neustále rozrůstá. V loňském školním roce se
kroužek dělil již do dvou skupin a v současné době jsou účastníci
rozděleni do skupin tří. Vaření se účastní žáci všech ročníků.
O radosti dětí z vaření hovoří i úspěchy, které za sebou Dobrá vařečka má. Děti zde uvařily
již kolem stovky pokrmů, naučily se správně stolovat, seznámily se se základy dobrého chování
v restauraci. Žáci své výrobky prezentovali na adventním jarmarku, také pohostili účastníky
akce „Celé Česko zpívá koledy“ a návštěvníky „ Dne otevřených dveří“.
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Věřím, že i v příštím roce otevře Dobrá vařečka svou „kuchyň“ zájemcům z nižších i vyšších
tříd, kteří si užijí radost a zábavu při vaření a pocity štěstí ze společně vykonané práce.
Milí žáci, jste srdečně zváni.
Mgr. Iveta Králová Fonioková
„Kroužek vaření je vážně moc super. Nikdy se nenudíme a vždy se nám dílo povede.“
Sabina Havířová, IX. třída
„Na kroužku Dobrá vařečka si vždy užijeme zábavu a hlavně se přiučíme nové zkušenosti
při vaření pokrmů. Kroužek Dobrá vařečka je super, prostě nemá chybu.“
Adam Benda, IX. třída

VELIKONOČNÍ
VÝSTAVA
KULTURNÍ DŮM VE SPOLUPRÁCI S MATEŘSKOU A ZÁKLADNÍ ŠKOLOU
vás srdečně zvou na velikonoční prodejní výstavu, která se uskuteční

17.-18. 4. 2019 v KD
středa 17. 4.
čtvrtek 18. 4.

8:00 - 18:00 hodin
8:00 - 16:00 hodin

KaSS Lužec nad Vltavou, Tel.: 725 885 133; e-mail: kass@luzec.cz

KaSS - Kulturní a společesnké středisko

DĚTSKÝ KARNEVAL
16.2. 2019 se uskutečnil tradiční dětský
karneval v kulturním domě v Lužci nad
Vltavou. Účast byla opět hojná a masky
nádherné. Porota, která byla tentokrát
v čistě pánském složení, měla těžké
rozhodování.
Děkujeme všem za účast a těšíme se na
vás 19.10.2019.
Hana Fnoučková
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DĚTSKÝ
KARNEVAL

Krásné odpoledne s dětmi
nám zpestřil taneční
kroužek z naší základní
školy. Děkujeme.
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Umístění masek ve třech
věkových kategoriích.
1.-5. místo
Gratulace patří i všem
ostatním maskám a
šikovným maminkám.
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ZÁBAVNĚ - SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO CELOU RODINU

středa

8.5.2019

ve

14:00 hodin

Zápis do startovní listiny od 13:30 do 14:15 hod. max.
STARTOVNÉ: 20,- Kč
zpestření programu:

 TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
 EXHIBIČNÍ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ přípravky
 SKÁKACÍ SKLUZAVKA
 OBČERSTVENÍ, TOČENÁ ZMRZLINA

+ „ DOSPĚLÁCKÝ TROJBOJ “
(KATEGORIE do 30 let/nad 30 let. STARTOVNÉ 30,-Kč, zápis 14:00 – 16:00 hod., START cca v 17:00 hod.)
Místo konání: víceúčelový sportovní areál u fotbalového hřiště
Změna programu vyhrazena.
KaSS - Kulturní a společenské středisko Lužec nad Vltavou, 9.května 92, 277 06, Tel.:725885133, e-mail:kass@luzec.cz
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stovky graﬁckých návrhů zdarma - tvorba graﬁky online - kalkulace tisku online

pos

Vyžádejte si i vy svých 1000,- na www.funprint.eu

kalendáře

visačky

pozvánky

plakáty
krabičky brožurykrabice
na víno
skládačky

knihy

letáky samolepky
poznámkové bloky

vizitky

pohlednice

obaly
odnosky

tiskové služby pro ﬁrmy, školy, státní správu a každého z nás

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE v naší obci
Termín

Čas

29.3.

19:00

31.3.

18:00

30.3.

odjezd

8.4.

AKCE

Upřesnění

KINO „BOHEMIAN RHAPSODY“

KINOSÁL KD

sobota

Muzikál „Doktor OX“

Divadlo
Hybernia

8:15

pondělí

CESTOVATELSKÝ POŘAD PRO ZŠ „Florida a Havaj“

KINOSÁL KD

13. a
14.4.

9:00

so+ne

LUŽECKÝ BAZÁREK

SÁL KD

17. a
18.4.

8:00

st+čt

VELIKONOČNÍ prodejní VÝSTAVA

SALÓNEK
KD

18.4.

15:00

čt

PLETENÍ POMLÁZKY a malování perníčků

SALÓNEK
KD

28.4.

16:00

ne

KINO „GRINCH“

KINOSÁL KD

úterý

PÁLENÍ ČARODĚJNIC - průvod obcí

DĚTSKÁ OLYMPIÁDA

16:30

30.4.

Den
pátek
TITULKY
neděle
DABING

8.5.

14:00

středa

10.5.

19:00

pátek

13:00

sobota

25.5.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

KINOSÁL KD

POUŤ

před ZŠ

sobota

Pouťová zábava - OLDIES PÁRTY s DJ Hany

SÁL KD

pátek

Muzikál „Kvítek Mandragory“

Divadlo
Broadway

sobota

DĚTSKÝ DEN

hřiště

KINO „ŽENY V BĚHU“

KINOSÁL KD

KINO „TERORISTKA“

KINOSÁL KD

„Když se zhasne“

atrakce a kulturní program na pódiu před ZŠ
20:30

31.5.

odjezd

8.6.

14:00

16:30

konec
června

30.8.

hřiště

19:00

pátek

Kulturní a společenské středisko Lužec nad Vltavou. VSTUPENKY A INFO na tel.č.: 725

885 133

PLÁN AKCÍ JE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN A DOPLŇOVÁN. Sledujte prosím fcb a www.kass-luzec.cz
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