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Této celosvětové úklidové akce se zúčastnili zaměstnanci obecního úřadu, hasiči, mladí 
hasičí a žáci ZŠ. Uklizena byla alej za Presbetonem, parkoviště u Presbetonu a Betoniky, 
podél silnice k Salvátoru , ke kalům a u řeky. 
                                              Všem děkujeme za pomoc. Technické služby Lužec nad Vltavou.

Hlavní jarní úklidový den bude 4.4.2020. Veškeré informace se včas dozvíte.



Vážení občané Lužce a Chramostku,

V minulém vydání jsem Vás informoval o předpokládaném harmonogramu při výstavbě 
mostů v naší obci. Informoval jsem Vás, že stávající sítě jako voda, plyn, sdělovací vedení, 
atd. má být přeloženo v letní odstávce plavebního kanálu do nových chrániček pod dno a to 
řízenými podvrty. Toto se z technických důvodů nepodařilo, a tedy přeložka proběhne v 
další odstávce kanálu v termínu od 1.2.2020 do 31.3.2020. Pro umístění sítí pod dno budou 
zhotoveny dva multifunkční kanály, a to překopem kanálu jako tomu bylo u železničního 
mostu za účelem umístění vedení pro ovládání zdvihů mostů. Také jsem Vás informoval, že 
se bude konat výluka na železnici, a to od listopadu 2019 do června 2020 s tím, že bude 
zhotovena provizorní zastávka u křižovatky Podřipská a 9.května a kyvadlová doprava do 
centra obce. Dle posledních informací se tato varianta realizovat nebude a bude zajištěna 
náhradní doprava autobusy z Vraňan vlakové nádraží – Lužec nádraží a zpět.
 
Realizace lávky pro pěší a cyklisty přes Vltavu pokračuje dle harmonogramu. Jsem velice 
rád a chtěl bych i toto cestou poděkovat zastupitelům Středočeského kraje, které odsouhlasilo 
mimořádnou dotaci na tuto stavbu ve výši 4,8 mil. Kč. Tyto prostředky nám výrazně pomohou 
se spoluúčastí na realizaci projektu. Dále v důsledku výstavby bude z bezpečnostních důvodů 
omezen provoz přívozu a to především při vztyčování hlavního pylonu a při zavěšování 
betonových prefabrikátů. Předem budete informování prostřednictvím úřední desky, webu 
a rozhlasu.  

Dále nám byla poskytnuta dotace na realizaci chodníku z Lužce do Chramostku a to ve 
výši 1.453 tis. Kč. Realizaci předpokládáme zahájit buď v měsíci říjnu tohoto roku a nebo 
únor – březen 2020.

Vzhledem k tomu, že další vydání Vltavanu je předpokládáno v polovině prosince, budu 
se těšit na setkání při tradičních akcích jako je vánoční jarmark a posezení pod jmelím.

                        Patrik Rollo      
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Úvodní slovo starosty obce



Mateřinko, školičko – děti se těší ………
Prázdniny a dovolené jsou za námi a my bychom se do nich rádi, byť jen na pár chvil, zase 
vrátili. Dlouhé chvíle u vody, v lese, nebo doma s oblíbenou knížkou, které někdy lemuje 
nuda, ale naše mysl si při ní odpočine a někdy přijde na věci, které by ji v tom každodenním 
shonu nenapadly. A podobně jsou na tom i děti, vracejí se do školky a školy zasněné, někdy 
je zdobí „silniční lišej“, který si vyrobily při divoké jízdě na kole nebo koloběžce, a většina z 
nich má opálený nos a vyšisované vlásky. A teď si s tím ve třídě poraďme? Přemýšlíte, jak vést 
děti k tomu, aby byly k sobě navzájem hodnější a laskavější. Jistě budete souhlasit s tím, že 
dnes jsou děti stále více vedeny k individualismu a odtaživosti. Přitom kamarádství, spolupráce 
a laskavost se z výchovy pomalu vytrácí. Vzájemný dotek, pohlazení, úsměv vede k lepší 
atmosféře ve třídách, stmeluje děti dohromady v kolektiv.
Do mateřské školy zamířili noví kamarádi se svými rodiči. Nejvíce jich přišlo do třídy Kočičky, 
kde byla vytvořena homogenní třída – děti nejstarší s povinnou předškolní docházkou. Tato 
změna byla už zřejmá během zápisu na nový školní rok 2019 – 2020, ke kterému přicházely 
samé děti tříleté a mladší. V následujícím školním roce 2020 – 2021 budou všechny třídy 
homogenní – budou organizované podle věku dětí.
S novým školním rokem přicházejí do škol nejen nové děti, ale mnohde i noví začínající 
učitelé a učitelky. Také do naší školy nastoupily dvě nové paní učitelky /třída Sluníčka a 
Včeličky/, chůva /třída Včeličky/ a asistentka pedagoga /třída Sluníčka/.
Paní učitelky přivítaly své malé svěřence v herně plné hraček. Některé děti to však zrovna 
nezajímalo. Protože změna, že budou muset zůstat bez maminky, to bylo pro ně něco nového 
a nepřijatelného. Dětem musí být dána možnost adaptace na nové prostředí mateřské školy, 
na nové kamarády a paní učitelky a provozní zaměstnance. A právě paní učitelky a ostatní 
zaměstnanci musí svým citlivým přístupem a pochopením, přechod dítěte z rodinného 
prostředí do školního usnadnit.
Děti jsou zvídavé i zvědavé, jsou lačné po poznání a vstřebávání nových informací i zážitků. 
Proto se snažíme nabízet dětem během celého školního roku k výchovně vzdělávacím 
činnostem spoustu aktivit, které jim tyto informace a zážitky zprostředkují a zpestří.
Zapojeni jsme v projektech Recyklohraní /třídění odpadů/, Školka ve škole, Škola ve školce 
/spolupráce se Základní školou a družinou/, Mezi námi /návštěvy v Senior Komplexu Lužec 
nad Vltavou/, Šablony II. pro MŠ /projekt EU/, Zdravá 5 /zdravé stravovací návyky/, Celé 
Česko čte dětem /čtení a knihy/, atd.                                                                                   
Spolupracujeme s místním kulturním domem /kulturní pořady – výchovné a naučné pohádkové 
pořady nebo hudební, výstavy, adventní jarmark, kulturní vystoupení dětí na akcích KD, 
apod./, s Městskou policií Mělník /preventivní programy pro děti/, s Logopedickou poradnou 
Mgr. V. Peychlové Mělník /depistáž výslovnosti dětí/, se zřizovatelem /vítání nových občánků/, 
s místní zubní hygienistkou /péče o zoubky/, atd.
Organizujeme plavecký výcvik předškolních dětí /Plavecký bazén Neratovice/, kroužek 
angličtiny /Jazyková škola School Tour Praha/. 
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Mateřská škola Lužec nad Vltavou



Hlavně se snažíme zapojit do dění v mateřské škole i rodiče. První setkání dětí a rodičů bude 
na přelomu září – října 2019 – podzimní posezení spojené s výrobou Podzimníčků /tvoření 
z darů podzimu – dýní, kaštanů, brambor, jeřabin, apod./                                                                                                                  
V letošním školním roce přijedou za dětmi do mateřské školy divadélka s hudebními a 
výchovnými programy /Divadlo V Kufru, Divadlo koloběžka, Divadlo Ivany Lhotákové, 
Honza Krejčík, kouzelník, Jiří Helekal, atd./
Prvním návštěvníkem bude Varieté Cecilka, které tradičně, vždy koncem září přijede za dětmi 
se svými kouzly, cvičenými pejsky a klaunkou Cecilkou.
Nejstarší děti pojedou 2. 10. 2019 na projektový den do HistoryParku v Ledčicích /Projekt 
EU Šablony II. MŠ/, další projektový den bude v mateřské škole 9. 12. 2019 „Malá technická 
universita – stavitelé mostů“ /Projekt EU Šablony II. MŠ/.
V říjnu /Cyklistou bezpečně/ a v listopadu 2019 /Jak se chováme k pejskům/ přijede za dětmi 
do mateřské školy s preventivními programy Městská policie Mělník.      Dále v říjnu proběhne 
depistáž výslovnosti dětí a fotografování s vánoční nabídkou. Děti uvidí hudební vystoupení 
a přijede kouzelník se svými kouzly.
V listopadu začneme jezdit na plavecký výcvik a pomalu se bude blížit adventní období a 
vánoce. Je to období slavnostního a radostného těšení na Ježíška - na dárky.
Na toto období se všichni v mateřské škole těšíme.
Ale to už jsme pomalu na konci roku 2019.
Přeji všem dětem a pedagogickým a provozním pracovnicím, aby se jim ve školním roce 
2019 – 2020 dařilo a těšily se společně prožitých chvilek a zážitků.

Vítáme všechny, kteří se chtějí zapojit a nás podpořit – sbíráme papír, víčka od PET lahví, 
baterie, prázdné tonery z kopírek a tiskáren, malé nefunkční elektrické spotřebiče /fény, 
kulmy, žehličky, toustovače, apod./                                                  Za každý příspěvek děkujeme.
                                                                                             
                   Marcela Žižková, řed. MŠ

Projekt „Celé Česko čte dětem.“
Zveme rodiče, prarodiče, starší sourozence, ostatní rodinné příslušníky dětí, občany
ke čtení pohádek, příběhů dětem v mateřské škole.
Čas:  po obědě při odpočinku nebo odpoledne /po dohodě/.
Zdroj: vlastní literatura, nabídka knih z dětské knihovny v mateřské škole, oblíbená knížka 
čtenáře nebo dětí, časopisy, apod.
Připojte se k nám do podpory čtenářské gramotnosti dětí.Děkujeme za zájem a účast.
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Vážení rodiče, vážení přátelé školy, milí žáci.
Letní prázdniny jsou jen krásnou vzpomínkou v životech našich žáků. Druhého září se 
Základní škola v Lužci nad Vltavou rozezněla hlasy dívek a chlapců, budovou se nesly radostné 
pozdravy a volání.
Na všechny naše žáky jsme se moc těšili. V průběhu prázdnin jsme ve škole pro ně připravovali 
učebny a společné prostory. Školu jsme do nového školního roku otevírali s hrdostí a krásně 
připravenou.
Úplnou přeměnu podstoupila učebna našich prvňáčků. Do rekonstrukce a vybavení 
místnosti investovala škola více než 230 000,- Kč. Nová tabule kombinuje psaní křídou i 
fixou, interaktivitu dotekem a pojezd umožňuje plochu tabule přesunout až k podlaze. Krásné 
a moderní prostředí udělalo našim prvňáčkům radost.
V průběhu letních prázdnin byly ve škole dokončeny dvě velké stavební akce. 
Ateliér designu a technologií (dílny) svým nadčasovým vzhledem a vybavením ohromil 
všechny návštěvníky. V současné době škola vybavuje prostory jak moderním nářadím, tak 
moderními technologiemi. Byla zakoupena i 3D tiskárna, kterou využijí žáci nejen v předmětu 
Design a technologie, ale také při realizaci projektů a praktických činnostech.
V průběhu července a srpna bylo na školní zahradě vybudováno nové školní hřiště. 
U zrodu tohoto projektu byli také rodiče našich žáků, kteří přispěli na stavbu hřiště více než 
40 000,- Kč. Moc děkujeme. Celková částka, kterou škola, s podporou zřizovatele, na stavbu 
investovala, činí 677 000,- Kč. Žáci hřiště již plně využívají v hodinách tělesné výchovy a 
při odpoledních činnostech družiny.
Vážení rodiče, vážení přátelé školy, milí žáci. Za všechny pedagogy a zaměstnance školy 
vám přeji tvůrčí a radostný školní rok 2019 – 2020.
                Ing. Pavla Kopeluková, ředitelka školy
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Základní škola Lužec nad Vltavou

NOVÉ HŘIŠTĚ 
a 
ATELIÉR DESIGNU A 
TECHNOLOGIÍ (DÍLNY)



Třída motýlí
Mgr. Ivana Ševčíková
Nastal ten významný den a 2. září 2019 se opět otevřela školní brána pro prvňáčky, na které 
letos čekala zbrusu nová motýlková třída. Nejprve je ale přivítala návštěva z motýlí říše a po 
projití kouzelnou branou se z kluků a holčiček stali opravdoví prvňáčci. Všechny děti byly 
obdarovány motýlím odznakem se jménem, sladkostí a potvrzením, že už patří do školy.         
V motýlkové třídě je přivítala paní ředitelka, pan starosta i paní učitelka. 
Přejeme malým školákům, aby se do školy stále těšili, aby tu našli nové kamarády a spoustu 
se toho naučili. Prostě prožili krásných devět let. 

Setkání nad dýňovými dobrotami již počtvrté
Mgr. Iveta Králová Fonioková
Letos, stejně jako v předchozích letech, uskuteční Základní škola v Lužci nad Vltavou počátkem 
října projekt Lužecké dýňování. Lužečtí obyvatelé se  budou moci opět setkat s žáky sedmého 
ročníku, seznámit se s druhy dýní či pochutinami z nich vyrobených a zažít milé dopoledne. 
Pro nejmenší z nich budou opět připravené soutěže o drobnou sladkou odměnu nebo výtvarná 
dílnička. Všechny věkové kategorie se potom mohou zúčastnit soutěže o „Nejhezčí dýňové 
strašidlo“, jejíž vítěz získá hodnotnou odměnu. 
Dýně budeme přijímat v ZŠ Lužec nad Vltavou ve středu  9. října 2019. 
Samotná  akce, která probíhá pod záštitou  celonárodního projektu 72 hodin, se uskuteční  v 
tomto školním  roce v pátek  11. října 2019 od 8.30 do 12.00 hod. (v KaSS Lužec nad Vltavou).  
Žáci sedmého ročníku se na Vás již těší. 
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Vítězná dýně Filipa Rolla

Vítězové loňského ročníku soutěže o „Nejhezčí dýňové strašidlo“  (zleva): Jan Král  (2. místo), 
Filip Rollo (1. místo) a Sebastián Valenta (3. místo) 

Základní škola Lužec nad Vltavou



Zapojení ZŠ Lužec n. Vlt. do programu Erasmus+ 2019-2021
Mgr. Marta Liška Landová

Naše škola se v předchozích dvou školních letech aktivně zapojila do evropského programu 
eTwinning. Zatímco mezinárodní spolupráce v rámci eTwinningu probíhá “na dálku”, naše 
škola se začala poohlížet po partnerech pro bližší spolupráci a zapojila se do přípravy projektu 
vedeného španělskou školou IES NICOLAS ESTEVEZ BORGES na Kanárských ostrovech. 
Podařilo se nám získat grantové prostředky ze vzdělávacího programu Evropské unie Eramus+/ 
Partnerství škol, které nám v nadcházejících dvou školních letech 2019-2020 a 2020-2021 
umožní financovat několik krátkodobých výměnných pobytů žáků na partnerských školách. 
Těchto tzv. mobilit plánujeme podniknout celkem pět. V tomto školním roce postupně 
vycestujeme s vybranými žáky na sedmidenní pobyty na partnerských školách v Řecku, Polsku 
a Estonsku. V příštím školním roce navštívíme školu na Kanárských ostrovech a ve Velké 
Británii. Na závěr našeho projektu v květnu 2021 potom přivítáme žáky a pedagogy z 
partnerských škol v naší škole a obci. 
Každá škola má své specifické podmínky, ale je také mnoho problémů a výzev, před kterými 
v moderním globalizovaném světě stojíme všichni - žáci, pedagogové i rodiny. Věříme, že 
pro naši školu bude velmi přínosné, když budeme moci své zkušenosti sdílet a spolupracovat 
na společné strategii a metodologii. Náš projekt DON’T BULLY ME, DON’T DISCRIMINATE 
ME, INCLUDE ME! je zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů, mezi které patří 
agresivita, sociální vyčlenění, šikana, předsudky a stereotypy. Jeho cílem je  podpora tolerance, 
inkluzívního vzdělávání a v neposlední řadě také odpovědného využívání technologií a 
sociálních sítí. Žáci budou mít možnost zdokonalit své znalosti anglického jazyka a zvýšit si 
povědomí o jiných kulturách a zemích. Do práce na projektu se zapojí celá škola, projektové 
výsledky budou sdíleny v rámci eTwinningu a budou prezentovány vybranými žáky při 
výměnných pobytech na partnerských školách. 

Poskytnutý grant umožní v projektovém období 2019-2021 vycestování 20 žákům na jednu 
z partnerských škol. První naše cesta by se měla uskutečnit již v listopadu 2019 a zavede nás 
na řecké 5. lyceum ve městě Volos ležícím ve středním Řecku na východním pobřeží. Na tuto 
školu od nás zamíří v doprovodu dvou našich pedagogů celkem pět žáků, kteří se přihlásí a 
budou vybráni na základě předem zveřejných kritérií. Žáky zde čeká týden plný různých 
projektových aktivit, na kterých se budou podílet společně s žáky z ostatních pěti zemí. Veškeré 
cestovní výdaje budou hrazeny z grantu poskytnutého Evropskou unií a ubytování bude 
zajištěno v rodinách cestujících žáků.
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TÁBOR TORONTO KÁCOV 2019

13.7. 2019 jsme se zase po roce všichni sešli ráno u autobusu. Přibylo pár nováčků, ale převážně 
se objevily známé tváře. 
I tento rok byly děti rozděleny do 3 týmů. Jejich prvním úkolem bylo vzájemně se seznámit, 
vymyslet název týmu, začít jako tým fungovat a plnit si své týmové povinnosti, mezi které 
patřilo zejména zajistit oheň na večerní posezení u táboráku, vodu na koupání a potřebnou 
pomoc v kuchyni. Každý den měl tým jinou povinnost. 
Letos jsme si pro děti připravili celotáborovou hru na téma „Superhrdinové“. Princip této 
hry spočíval v tom, že jsme každý den trávili s jedním určitým superhrdinou, který dětem 
předával své superschopnosti. Například Iron Man prověřil jak jsou děti inteligentní a chytré, 
s Hulkem si vyzkoušely jakou mají sílu, s Hawkeyem se učily střílet z luku a s Aquamanem 
se vyřádily ve vodě.  
První dva dny nám bohužel hodně pršelo a museli jsme k tomu přizpůsobit i předem připravený 
program, ale od pondělí nám už počasí přálo a my si s dětmi mohli dopřát všechny naplánované 
hry. Během tábora jsme byli na výletě v Kácově a na zámku ve Zruči nad Sázavou, kde děti 
absolvovaly stezku rytíře Miloty. 
Letošní rok byl velmi vydařený, děti byly soutěživé a hry hrály s nadšením, což je pro nás 
tou největší odměnou.                 Tým Toronto 
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Vážení spoluobčané, rodičové, kamarádi.
Chceme Vám touto cestou za Vodáky Lužec poděkovat za podporu, účast a pomoc při Lužecké 
regatě, která se díky Vám i příjemnému počasí povedla a všichni jsme si ji řádně užili.
Dále bychom Velmi rádi poděkovali všem rodičům za důvěru, kterou do nás vložili, při 
pořádání vodáckého tábora na řece Vltavě. I letos nám přála přízeň počasí a vody bylo dostatek. 
Příjemná atmosféra, kterou doplňovala radost Vašich téměř čtyřiceti dětí nás opět přesvědčila 
o tom, že konat tyto akce pro naše děti má smysl. A proto se i na sklonku léta těšíme na další 
plavby po našich krásných řekách. 
                  Děkujeme VŠEM
                                                                                                                               Vodáci Lužec
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Vodácký tábor 2019



VODÁCKÝ TÁBOR 2019

 

 

 

KD Vltavan Lužec n/Vltavou  

www.vodaci-luzec.cz                           Srdečně Vás zveme - Vodáci Lužec nad Vltavou                        

 

sobota  16. 11.2019  od 20.hodin 
 

K tanci zahraje  LARGO 
Občerstvení zajištěno 

Vstupné:  120,- Kč  

Rezervace       ☎ 774 343 539  
(J.Tůma) 

 



REGATA 17.8.2019
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POZVÁNKY

KaSS –Kulturní a společenské středisko Lužec nad Vltavou,  9.května 92, 277 06  Lužec;  Tel.:, 725 885 133; e-mail. kass@luzec.cz; www.kass-luzec.cz 
  

  
 

 
 

SOUTĚŽ: DÝŇÁK 2019 
Přineste svého dýňáka na karneval a přihlaste ho do soutěže.  

Kromě toho, že přispějete ke krásné výzdobě sálu, můžete vyhrát i zajímavé ceny. 
 

LAMPIÓNOVÝ ŠPACÍR (po setmění) 

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍHO (NEJZAJÍMAVĚJŠÍHO) DÝŇÁKA  
Kdo nechce nebo nemůže dlabat doma, přijďte v pátek 21.10. od 16:00 hodin do KD (i s dýní)  

a vyrobte si svého dýňáka do sobotní soutěže. Ostatní ho nezapomeňte přinést také. 

12.10. 2019 od 15:30 hod. v KD  

     UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME.                                                                                                                                                                        Vstupné: děti 10,- Kč / dospělí 50,- Kč 

Milá strašidla, příšerky, čertíci, zlobíci, bílé paní, čarodějové…zveme vás na naši společnou HALLOWEENSKOU PÁRTY  

                                                
 
 
                                                                   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Kulturní a společenské středisko Lužec nad Vltavou vás srdečně zve na 13. setkání se známým cestovatelem a fotografem Jiřím Kolbabou. 

Předprodej vstupenek na tel. č.: 725 885 133. Cena 200,- Kč. 

Modrobílé ticho - tajuplná Antarktida I 
Přijměte pozvání na ojedinělé místo na planetě. Ledový kontinent bude v romantických duších vždy vzbuzovat touhy po nových poznáních 
a dobrodružstvích. Autor uskutečnil do Antarktidy tři strhující cesty. Tento pořad popisuje první dvě, které se uskutečnily pomocí ruského 
ledoborce a argentinských vojenských letadel. Těšme se na tučňáky, tuleně, lachtany, polární badatele a dech beroucí pohádkové scenérie. 

3.12. 2019 v 19:00 hod. 
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POZVÁNKY

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

PLÁN AKCÍ 
Termín Čas AKCE Upřesnění 

28. a 29.9. 9:00 LUŽECKÝ BAZÁREK SÁL KD 

6.10. 16:00 KINO „Aladin“ KINOSÁL KD 

12.10. 15:30 DĚTSKÝ KARNEVAL SÁL KD 

20.10. 14:00 „TARZAN“ – zájezd na muzikál Divadlo 
Hybernia 

22.10. 9:00 DIVADLO pro MŠ a ZŠ „Kočičí pohádka“ KINOSÁL KD 

8.11. 9:00 „Záhadná a drsná Namibie“  
- cestovatelský pořad pro ZŠ  

KINOSÁL KD 

10.11. 16:00 KINO „Tajný život mazlíčků 2“ KINOSÁL KD 

16.11. 20:00 VODÁCKÝ BÁL SÁL KD 

30.11. 
 

15:00 VÁNOČNÍ JARMARK před ZŠ 

17:30 VÁNOČNÍ KONCERT v kostele Sv. Jiljí  

3.12. 19:00 Jiří KOLBABA  - cestovatelská přednáška 

„Modrobílé ticho – tajuplná Antarktida“ 
KINOSÁL KD 

5.12. 16:30 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA KINOSÁL KD 

prosinec  DIVADLO pro MŠ a ZŠ KINOSÁL KD 

12.12. 15:00 POSEZENÍ POD JMELÍM  
vánoční akce pro seniory 

SÁL KD 

 



V Lužci nám roste úspěšný judista

ad) článek klubu JK DDM Mělník:
V sobotu 14.9. a v neděli 15.9.2019 se naši závodníci zúčastnili jednoho z největších turnajů 
v ČR, Brno CUP Open 2019. Turnaje se zůčastnilo celkem 1100 závodníků z téměř 140 
odílů nejen z ČR, ale i z celé Evropy. Naši závodníci se v takové konkurenci předvedli opravdu 
skvěle. Celkem přivezli 3 bronzové medaile a 4 pátá místa. Opravdu bylo na co koukat.
3. místa: Dorota Burdová (3/1), Adam Resutík (5/1), Josef Homolka (5/1)
5. místa: Štěpán Rampas (5/2), Krystýna Košťáková (4/2), Ester Fiedlerová (2/2), Ella Vrbská 
(1/2).
Všem moc děkujeme za příkladnou reprezentaci našeho oddílu, jste skvělí. Medailistům 
gratulujeme a tleskáme.

Redakce:  Pokud byste rádi sdíleli úspěchy vašich dětí (sportovní či umělecké) v našem obecním 
zpravodaji, ozvěte se nám do redakce. Děkujeme.
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SPORT

Štěpik Rampas (na fotce uprostřed) je  žákem 6. třídy základní školy a již šestým rokem se 
věnuje JUDU. Trénuje za oddíl JK DDM Mělník a pravidelně se zúčastňuje závodů u nás i 
za hranicemi. Jednoho z největších turnajů se zúčasnil nedávno v Brně, a přestože mu 
medaile utekla "o fous", dosáhl skvělého úspěchu.
                      Gratulujeme Ti Štěpo, a přejeme mnoho dalších úspěchů!  



jsem
k nakousnutí

Vytvořte zcela jedinečný dárek.
Použijte váš nebo některý ze stovek připravených motivů.

Potisknout lze trička, polštáře, hrnky a mnoho dalšího.

Pro získání SLEVY 15 % zadejte při nákupu kód „FUNPRINT15“. 
Navštivte ještě dnes www.funprint.eu/vanoce

Tip na originální vánoční nadílku

SLEVA 15% pro všechny čtenáře zpravodaje Vltavan Lužec nad Vltavou



Zpravodaj Vltavan vydává Obec Lužec nad Vltavou. 
Redakce: Kulturní a společenské středisko, 9.května 92, 277 06 Lužec nad Vltavou.

Kontaktní osoba: Hana Fnoučková, Tel.:  725 885 133
 Povolovací číslo MK ČR E 10709. Vychází 4x ročně. Počet ks 150. Cena 20,-Kč. 

Realizace: www.funprint.eu

Pořádá Kulturní a společenské středisko ve spolupráci se ZÁKLADNÍ a MATEŘSKOU ŠKOLOU.  
Tel.: 725 885 133. Změna programu vyhrazena. 

   
       

  

      

Srdečně vás zveme  
na zahájení nejkrásnějších svátků v roce. 

NA TRADIČNÍM MÍSTĚ PŘED ZÁKLADNÍ ŠKOLOU.  

                                                                                                Program: 

PODŘIPSKÝ ŽESŤOVÝ KVINTET  
TANEČNÍ KROUŽEK ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 
s dětmi z mateřské a základní školy 

 

VÁNOČNÍ KONCERT  
V KOSTELE SV. JILJÍ v 17:30 hodin  

Srdečně Vás zve pěvecký sbor CHRAPOT MĚLNÍK. 
vstupné dobrovolné 

           
 
 


