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MUDr. Jana Bačovská DOVOLENÁ
1. - 12.7. 2019

21.8. - 3.9. 2019

Užitečné informace pro vás

PLÁN AKCÍ (aktualizace akcí na www a fcb KASS)
7. 7. 2019 v 19:30 hod.  KINO  Ženy v běhu (ČR)
17. 8. 2019      VODÁCKÁ REGATA + zábava
30. 8. 2019 v 19:30 hod.  KINO  Teroristka (ČR)
14. 9. 2019       Zájezd na muzikál GALILEO (divadlo Hybernia)
28. a 29.9. 2019    LUŽECKÝ BAZÁREK
12. 10. v 15:30 hod.   DĚTSKÝ KARNEVAL "Halloween"
20. 10. 2019     Zájezd na muzikál TARZAN (divadlo Hybernia)
30. 11. 2019     Vánoční JARMARK
3. 12. 2019      Jiří KOLBABA
5. 12. 2019      MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
........ 

DĚTSKÁ ORDINACE MUDr. Dagmar Karbanová 
 

ČERVENEC 
1.7. – 7.7.2019 normální ordinace 
8.7. – 12.7.2019 DOVOLENÁ 
Zástup MUDr. Houfková, Poliklinika ul. Pražská, Mělník 
(každý den 8-12 hod.) 
 
15.7. 8-12 hod. Dolní Beřkovice 
16.7. 8-12 hod. Lužec (pouze sestra) 
17.7. 8-10 hod. Lužec 10:30-13 hod Dolní Beřkovice 
18.7. 8-12 hod. Dolní Beřkovice (pouze sestra) 
19.7. 8-12 hod. Lužec 
22.7. 8-12 hod. Dolní Beřkovice 
23.7. 8-12 hod. Lužec 
24.7. 8-12 hod. Dolní Beřkovice 
25.7. 8-12 hod. Dolní Beřkovice 
26.7. 8-12 hod. Lužec 
29.7. 8-12 hod. Dolní Beřkovice 
30.7. 8-12 hod. Mělník 
31.7. 8-12 hod. Lužec 
 
Ve dnech, kdy je v ordinaci přítomna pouze sestra, 
kontaktujte sestru a ta Vám sdělí informace ohledně 
zástupu. 
 

SRPEN 
1.8. 8-12 hod. Dolní Beřkovice 
2.8. 8-12 hod. Lužec 
5.8. 8-12 hod. Dolní Beřkovice (pouze sestra) 
6.8. 8-12 hod. Lužec (pouze sestra) 
7.8. 8-12 hod. Dolní Beřkovice (pouze sestra) 
8.8. 8-12 hod. Dolní Beřkovice (pouze sestra) 
9.8. 8-12 hod. Lužec (pouze sestra) 
12.8. 8-12 hod. Dolní Beřkovice 
13.8. 8-12 hod. Mělník 
14.8. 8-12 hod. Lužec 
15.8. 8-12 hod. Dolní Beřkovice 
16.8. 8-12 hod. Lužec 
19.8. 8-12 hod. Dolní Beřkovice 
20.8. 8-12 hod. Mělník 
21.8. 8-12 hod. Lužec 
22.8. 8-12 hod. Dolní Beřkovice 
23.8. 8-12 hod. Lužec 
26.8. 8-12 hod. Dolní Beřkovice 
27.8. 8-12 hod. Mělník 
28.8. 8-12 hod. Lužec 
29.8. 8-12 hod. Dolní Beřkovice 
30.8. 8-12 hod. Lužec 
 



Vážení občané Lužce a Chramostku,
v tomto příspěvku bych Vás rád seznámil s plánem výstavby a harmonogramem stavebních 
prací, které naši obec čekají v příštích měsících.
Všichni jste již zaznamenali, že byla spuštěna výstavba nových mostů na plavebním kanálu. 
Současně s tím dojde k výraznému omezení přístupu do obce a nastanou také komplikace u 
přilehlých komunikací. Dále představuji hrubý nástin návaznosti stavebních prací, který však 
představuje ideální stav při hladkém průběhu realizace akce. 
V prvé řadě došlo k odstranění stromů, které zasahovaly do stavebního a manipulačního 
prostoru. Krátce poté došlo k odstranění pařezů a skrývky zeminy pro založení stavby hlavního 
mostu u garáží. Od 1. 7. 2019 do 15. 8. 2019 bude vypuštěn plavební kanál a započnou 
práce na přeložkách sítí, které je nutné umístit ze stávajících mostů pod dno kanálu. V té 
samé době dojde k zhotovení štětových stěn pro založení mostních konstrukcí. 
Zhruba od 15. 7. 2019 bude přibližně na 14 dnů uzavřen most provizorní na krajské 
komunikaci propojující ulici Podřipskou a ulici Mělnickou. V době uzavření bude provedena 
oprava provizorního mostu za účelem zvýšení nosnosti. Objízdná trasa bude po obecním 
mostu na ulici 9. května, kde nájezd na most bude řízen semafory. Zhruba na začátku měsíce 
srpna je plánováno přesunutí veškeré dopravy na most kovový a následně bude odstraněn 
obecní most na ulici 9. května. Následně bude dočasně sejmut most v Chramostku, aby bylo 
možné zvýšit jeho opěry a pak jej vrátit zpět. Posledním naším mostem, který bude odstraněn, 
je železniční most s předpokládaným termínem výluky od listopadu 2019. Provizorní 
železniční zastávka by měla být přemístěna na roh ulic 9. května a Podřipské, tedy na začátek 
parkoviště pro kamiony k Presbetonu. Po celou dobu výluky bude zajištěna náhradní kyvadlová 
doprava od vlakového nádraží případně ze zastávky autobusu u zdravotního střediska k 
provizornímu nástupišti ČD. 
Kompletní zprovoznění všech mostů a dokončení terénních úprav v našich katastrech 
Lužec i Chramostek je plánován na srpen 2020. 

Harmonogram akce - předpokládané termíny:
• Vypuštění kanálu        1. 7. 2019 – 15. 8. 2019         
• Dočasné uzavření krajského mostu 15. 7. 2019 – 29. 7. 2019 (pouze orientační)
• Uzavření mostu na ulici 9. května   srpen 2019 – březen 2020 (pouze orientační)
• Uzavření mostu v Chramostku   srpen 2019 – květen 2020 (pouze orientační)  
• Uzavření železničního mostu    listopad 2019 – červen 2020 (pouze orientační) 

S realizačními společnostmi jsme v každodenním kontaktu a řešíme společně řadu záležitostí 
k úspěšné realizaci a maximálnímu omezení negativních vlivů na naše občany. Dá se 
předpokládat, že ze strany investora dojde k výraznému omezení přístupu do obcí „na 
laterálním kanálu“ a jistě i k jejich zatížení hlukem či zvýšenou prašností při stavbě.
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 Jsem však přesvědčen, že při dodržení všech termínů dle harmonogramu stavby, bude v naší 
obci již příští léto klid od stavebního ruchu. Z hlediska stávající dostupnosti bych více 
preferoval, aby náš obecní most byl v provozu po celou dobu výstavby dalších mostů, ale tak 
by se protáhla doba její realizace na více než dva roky, což by bylo, předpokládám, pro většinu 
našich občanů neúnosné.
Dále bych Vás chtěl informovat, že byla předána stavba lávky pro pěší a cyklisty přes řeku 
Vltavu. V současnosti řešíme detaily k zahájení a realizaci této dlouho plánované stavby. 
Realizace bude započata v měsíci červenci 2019 a při bezproblémovém průběhu výstavby 
by lávka měla být hotová a uvedená do provozu do srpna 2020.  Pokud bude mírná zima, 
budeme se snažit o zprovoznění před zahájením letní sezóny. Po celou dobu výstavby bude 
provoz přívozu zachován, s výjimkou doby, kdy dojde k odstávce maximálně na jeden až dva 
dny z důvodu přemístění nosného stožáru na bukolské straně. O tom budeme také s předstihem 
informovat pomocí úřední desky a obecního rozhlasu. Na realizaci výstavby lávky byla 
poskytnuta dotace, respektive příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 
cca 46 mil. Kč. Obec podala žádost o 3,8 mil. Kč na Krajský úřad Středočeského kraje ke 
kofinancování spoluúčasti na dané akci. Při jejím schválení Krajským úřadem by obec měla 
uhradit po odečtení již vynaložených prostředků na přípravu akce cca 7 mil. Kč. 
Dne 19. 6. 2019 byla podepsána smlouva na vybudování chodníku propojující Lužec a 
Chramostek. Realizace bude závislá na schválení dotace z Programu rozvoje venkova ČR 
Krajského úřadu, která byla podána na částku 1,453 mil. Kč. Zbylá částka bude dofinancována 
z rozpočtu obce na rok 2019. Celková investice je zhruba za 3 mil. Kč.    
V současnosti probíhá oprava střechy zdravotního střediska a v měsíci červenci bude 
opravena fasáda na budově místního hospodářství.   
Na dobu letních prázdnin je naplánována výstavba nového sportovního hřiště v prostoru 
základní školy. Hřiště bude s novým umělým povrchem. Po její realizaci bude stávající hřiště 
odstraněno a obec zajistí rekonstrukci oplocení za rozpadající cihlovou zeď.
V areálu základní školy byly také dodělány a zkolaudovány nové dílny pro praktickou výuku. 
Žáci se již od nového školního roku mohou těšit na nové zkušenosti. Jsem přesvědčen, že jim 
praktická výuka přinese mnoho nových poznatků a praktických dovedností, stejně jako tomu 
bylo v dobách minulých.
Na závěr mého článku si nemohu odpustit drobné postesknutí. V zimních měsících proběhla 
poměrně rozsáhlá rekonstrukce hlavní budovy sportovního areálu Na Pastvách (výměna 
oken, vybudování nového sociálního zařízení, zateplení, nová fasáda). Již po několika měsících 
je nová fasáda ušpiněná od sportovních diváků, kteří se při sledování sportovních utkání 
opírají o zeď budovy svýma nohama. 

Přestože naši obec čeká čilý stavební ruch a její občany různá omezení z něho vyplývající, 
dovolte mi, abych všem našim občanům i čtenářům Vltavanu popřál příjemné a klidné 
letní období a šťastný návrat z Vašich dovolených nebo prázdninových cest.
                        Patrik Rollo
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Hurá na prázdniny

Ve středu 12. 6. 2019 jsme se v obřadní síni Obecního úřadu Lužec nad Vltavou slavnostně 
rozloučili s našimi nejstaršími. Seznámit jste se s našimi předškoláky mohli na velmi pěkném 
stylovém tablu – „naši námořníci“ , které bylo vystaveno   ve výloze u paní Ložkové. Rozloučení 
se vydařilo, pouze nás potrápilo velmi teplé počasí. Rozloučení bylo emotivní, jak pro děti, 
tak i pro rodiče. Do 1. třídy základní školy odchází z mateřské školy 21 školáků. Sedm 
předškoláků na základě rozhodnutí rodičů a školských poradenských zařízení má odklad 
školní docházky a pokračují v docházce do mateřské školy.
Do mateřské školy nastoupí noví kamarádi. Zápis na školní rok 2019 – 2020 proběhl 14. 
května 2019. Zapsáno bylo 31 dětí spádových i nespádových. Přijato bylo 22 dětí. Přednostně 
byly přijaty děti spádové /Lužec nad Vltavou, Chramostek/ a doplněny dětmi nespádovými 
/z okolních vesnic/, které byly seřazeny podle věku. V letošním roce přišla k zápisu většina 
dětí narozených v roce 2016 /velmi silný ročník/, takže hodně dětí nemělo šanci na umístění 
v mateřských školách.
Letos, jako v minulém roce, se jarní počasí se velmi rychle naladilo do letní nálady a léto 
převzalo pomyslně vládu dříve. Než nadešel den loučení s mateřskou školou, prožili děti se 
svými kamarády a s paní učitelkami mnoho hezkých chvil dnů, akcí, setkání, apod.
Během školního roku přijely za dětmi do mateřské školy divadélka se svými naučnými, 
výchovnými a hudebními pohádkami. Divadlo Koloběžka přivezlo pohádku „O zamčeném 
štěstí“. Honza Krejčík přivezl program o slušném chování a kouzelných slovíčkách - děkuji, 
prosím. Jeho program je proložen spoustou rytmických písniček, děti vždy zaujme, pobaví a 
zapojí je aktivně do děje.     
Činoherní hudební pohádku děti zhlédly v místním kulturním domě – „Rytířská pohádka“. 
Podaří se rytířům zachránit princeznu Růženku? Podařilo. Děti byly aktivně zapojovány do 
děje pohádky.   Pravidelně během školního roku se konají v mateřské škole prodejní výstavy 
dětských knížek. Snažíme se podporovat předčtenářskou gramotnost a zájem o knihy u dětí 
v předškolním věku. Je to velmi důležitý úkol, protože v době počítačů a počítačových her 
zájem o knihy a čtení knih u dětí upadá.  Pokračovali jsme ve sběru papíru a plastových víček. 
Sběr papíru bude vyhodnocen a nejlepší sběrači budou odměněni.
Oslava a tvořivá dílnička ke Dnu matek, pozvala do mateřské školy všechny maminky. Děti 
si připravily pro maminky dárky, přáníčka a kulturní vystoupení. Napekli jsme s dětmi pro 
maminky muffinky s oříšky a čokoládou. Ve třídě Kočičky jsme si s maminkami ozdobili 
jarní závěs, ve třídě Sluníčka vyrobili jarní věneček, ve třídě Včeličky si udělali polštářek pro 
dobrou pohodu. Odpoledne jsme si společně s maminkami pěkně užili.
Výskyt neštovic a spály narušil průběh projektů v měsíci březen, duben a květen -„Školka ve 
škole“, „Škola ve školce“ a „Mezi námi“ – návštěva seniorů v Senior Komplexu Lužec nad 
Vltavou. Během měsíce května /konec měsíce/ a června jsme se snažili vše dohonit a užít si 
to. Dědečkové a babičky se na děti už těšili.
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Všechny třídy se postupně vystřídaly na exkurzi u hasičů na Mělníku. Děti se seznámily se 
s jejich prací, vybavením a technikou. Dozvěděly se, jak důležitá je práce hasičů pro všechny 
lidi. Jezdíme vždy linkovým autobusem a i to je pro některé děti velký zážitek –„jet na Mělník 
s kamarády autobusem“.
Na školní výlet jsme se letos vypravili na zámek Nelahozeves. Děti se v programu „Život 
šlechtice od dětských střevíčků“, který byl spojen s tvořivou dílničkou a prohlídkou zámku, 
seznámily se životem šlechticů, princů a princezen na zámku. Celým programem je provázely 
princezny. Děti s nimi v kostýmech šlechticů, procházeli celým zámkem. 
Děti a paní učitelky se zapojily i do pouťových oslav v obci a připravily kulturní vystoupení. 
Ve třídě Včeličky nacvičily písničku a pohádku „O veliké řepě“. Ve třídě Kočičky také písničku 
a hudební pohádku „Červená Karkulka.“
Děti přivítaly nové občánky v obřadní síni na Obecním úřadu Lužec nad Vltavou. Připravily 
si pro ně s paní učitelkou I. Ptáčníkovou velmi pěkné kulturní vystoupení.
Červen byl ve znamení oslav Dne dětí. Dětský den proběhl na školní zahradě. Všechny děti 
si na zahradě zasoutěžily a zasportovaly. Odměnou jim byly grilované uzenky s kečupem a 
hořčicí, diplomy, medaile a dárkové balíčky. Paní školnici Ivetě Jelínkové a paní uklízečce 
Pavle Pintravové děkujeme za ugrilování uzenek, které se jim povedly a všichni si na nich 
pochutnali.
Děti navštívilo mobilní planetárium s programem „Korálový útes“. Děti se seznámily s 
mořskými rybami a živočichy. Jak ovlivňuje přiliv a odliv život v moři.
Další akcí bylo veselé kreslení na volejbalovém hřišti na téma „Moje hračky – moje oblíbená 
hračka“. Naši malíři byli za své obrázky odměněni diplomem a medailí.
Ve třídě Sluníčka a Včeličky si děti pochutnaly na zmrzlince s jahodami.
Děti ve třídě Kočičky byly na točené zmrzlině u paní Lapkové. Od pana Lapky dostaly děti 
na cestu malinovku, která jim přišla v horkém odpoledni k chuti. Děkujeme.
Spaní v mateřské školce si užily děti ze třídy Kočičky s paní učitelkou I. Ptáčníkovou a M. 
Žižkovou a s paní školnicí I. Jelínkovou. Na programu byla cesta k dětskému hřišti spojená 
s plněním úkolů a hledáním pokladu. Na cestě zpět jsme se zastavili na zmíněné zmrzlině u 
Lapků. V mateřské škole nás čekala večeře – bramborové hranolky s kuřecím plátkem a 
zeleninou. Potom proběhlo veselé tetování, zdobení kamenů ubrouskovou technikou a hygiena. 
Děkuji všem rodičům ze třídy Kočičky, kteří přispěli ovocem, zeleninou, pečením a sladkostmi 
na akci „spaní v MŠ“.
Nechyběla ani pohádka na dobrou noc a večerní stezka odvahy /potmě, jenom s baterkou/ a 
potom honem spát se svým hajánkem nebo plyšáčkem. Děti byly plné zážitků a spánek stále 
odkládaly. Akce se zúčastnilo 19 dětí, spát zůstalo 17 dětí. 
V rámci loučení s nejstaršími dětmi proběhlo v pondělí 17. 6. 2019 v 15.30 hodin společné 
odpoledne rodičů a dětí na školní zahradě s programem a občerstvením. Přijel se svým 
vystoupením Klaun Fíla a přivezl dětem cukrovou vatu, skákací hrad a malování na obličej. 
Do grilování uzenek se zapojil tatínek ze třídy Včeličky pan Jaroslav Kerpl – děkujeme. 
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Do malování na obličej se zapojila paní učitelka Magda Šrámková – děkujeme. 
Všichni jsme si společné odpoledne užili. Děti dostaly dobrou zmrzlinu a veselý přívěšek, 
třeba na batoh do školy. 
Ve středu 19. 6. odpoledne přivezli dětem na školní zahradu pěnu místní hasiči. Děti se 
vydováděly v nadýchané pěně. Celá zahrada zněla veselým smíchem a výskotem dětí.                                                                                                    
Nechyběla ani diskotéka s tancem, písničkami a občerstvením na rozloučenou s předškoláky.                                                                                                            
Potom se mateřská škola uzavře na celý měsíc /červenec/. Prostory ovládnou paní uklízečky 
a paní učitelky, které budou připravovat školku na prázdniny a pro nové děti, které nastoupí 
v září 2019.

Školáčkům přeji hezké prožití prázdnin, spoustu nových kamarádů v základní škole, 
hodné paní učitelky a hodně jedniček a hezkých zážitků v novém prostředí.

Poděkovat bych chtěla paní učitelkám, uklízečkám a kuchařkám za práci, kterou 
odvedly během celého školního roku 2018 – 2019. Dále rodičům, kteří se zapojují do 

dění v mateřské škole.
Přeji všem krásné a pohodové prázdniny a slunečnou a pěkně prožitou dovolenou.

PODĚKOVÁNÍ A ROZLOUČENÍ
Děkujeme a loučíme se s paní učitelkou 

Ilonou Brzákovou 
ze třídy Včeličky, která odchází z rodinných důvodů – stěhuje se. Ať se jí v nové mateřské 

škole líbí a ať jsou tam samé hodné děti.

Děkujeme a loučíme se s dlouholetou paní učitelkou 

Ilonou Ptáčníkovou
 ze třídy Kočičky, která odchází do starobního důchodu. Bude nám všem v mateřské škole 

chybět, ale povolání „babička“ je také důležité a jejích 5 vnoučat na ní čeká a jistě jí nahradí 
všechny děti z mateřské školy. Přejeme jí, ať se jí daří a rádi ji v mateřské škole uvítáme.

                                                                                                                    
M. Žižková, MŠ Lužec

OZNÁMENÍ
Mateřská škola Lužec nad Vltavou bude během letních prázdnin uzavřena 

od 1. 7. – 4. 8. 2019. V provozu bude od 5. 8. 2019.                                                              
Během měsíce srpna bude omezený provoz – otevřeny budou dvě třídy.
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Vážení rodiče, vážení přátelé školy, milí žáci,
dovolte, abych touto cestou poděkovala všem partnerům a zřizovateli za přízeň, kterou nám 
ve školním roce 2018 - 2019 věnovali.
Velké uznání za náročnou práci patří pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům školy. 
Největší zodpovědnost tíží celoročně učitelský sbor a paní vychovatelky ve školní družině.  
Děkuji svým kolegyním a kolegům za laskavost, pečlivost a každodenní úsměv, kterým děti 
od září do června provázejí při jejich vzdělávání.
Chvála patří našim žákům. Je pro nás čest a radost podílet se na jejich cestě k poznání, být 
neustále obohacováni a překvapováni jejich tvořivostí i nápaditostí.
Vážení rodiče, vážení přátelé školy, milí žáci. Přeji vám krásné dovolené, radostné a 
nezapomenutelné prázdniny.
                     Ing. Pavla Kopeluková, ředitelka školy

Přijímací řízení na SŠ a víceletá gymnázia
   Žáci devátého ročníku velmi úspěšně zvládli  přijímací zkoušky  nejen z  českého jazyka i 
matematiky, ale i talentové zkoušky, a jsou tak tedy zase o krok blíže svým snům, k budoucímu 
povolání. V září se z nich stanou studenti prestižních středních škol a gymnázií nejen v našem 
kraji, ale i  v Praze a kraji Ústeckém. Naši žáci devátého ročníku byli přijati na střední školy 
a gymnázia, na něž se hlásili v 1. kole přijímacího řízení,  velká většina z nich si mohla vybírat 
z obou škol.Z deváté třídy letos vychází 24 žáků,  z nich se jich 14 bude vzdělávat ve studijních 
oborech s maturitou.  Studovat na gymnáziu budou čtyři chlapci, ostatní chlapci si zvolili SŠ 
se zaměřením na dopravu, děvčata jsou budoucími studentkami zdravotnické školy, grafického 
designu, cestovního ruchu,  školy s pedagogickým zaměřením, zahradnické školy.  
Také z pátého ročníku nám odchází dva žáci studovat na osmiletá gymnázia. I zde je to 
úspěch, jelikož zájem o toto studium je velký.  Na tyto školy se hlásí přes 100 uchazečů, 
přijatých bývá pouze 30 dětí.  
Všem vycházejícím žákům ještě jednou gratuluji, mám z jejich výsledků opravdu velkou 
radost.                     Mgr. Barbora Prchalová, výchovný poradce

Opět na Benecku
Škola v přírodě proběhla  v termínu od 11.5. do 17.5.2019 opět  na Benecku  v hotelu Kubát. 
Zúčastnili se jí žáci prvního stupně v celkovém počtu 65  žáků a  12 pedagogů. Dva pedagogové  
absolvovali  zdravotnický kurz a zastávali funkci zdravotníků.  
 Letošní škola v přírodě probíhala ve výše zmíněném a námi oblíbeném  Benecku, v horském 
hotelu Kubát. Je nám tu moc dobře, výborně nám vaří a mají nás tu rádi. Najít  pro děti vhodné  
a bezpečné místo pro ozdravný pobyt není jednoduché a my nemáme důvod místo našeho 
pobytu měnit.  Děti se opět s chutí podívaly na známá místa a objevovaly místa zatím neznámá. 
Letos nám trochu nepřálo počasí, ale to nikomu dobrou náladu nezkazilo.
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Ubytování v hotelu Kubát je na dobré úrovni. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem. 
Každý pokoj má vlastní sprchový kout a WC. K hotelu patří velké sportovní hřiště a menší 
hřiště s prolézačkami.  Obě byla hojně využívána, pokud to počasí dovolilo.
    Strava nás nezklamala nikdy, takže ani letos tomu nebylo jinak. Snídaně  opět  probíhaly 
formou švédských stolů. Výběr jídel měly děti velký:  různé druhy pečiva, sýrů, šunky, zeleniny, 
domácí  jogurt i marmeládu, müsli, domácí koláče, čaj, mléko, domácí ovocné džusy. Obědy 
a večeře byly servírované. Dopolední svačinu tvořilo ovoce, odpoledne děti dostávaly  pečivo 
s pomazánkou, sýrem, šunkou. Jídla bylo více než dostatek, v přidávání bylo dětem vždy s 
chutí vyhověno. Na vynikající borůvkové knedlíky budeme všichni dlouho vzpomínat. Pitný 
režim byl samozřejmě zajištěn po celý den. Jídelníček byl hned po našem příjezdu zkontrolován 
a zkonzultován zdravotnicemi a vedoucí školy v přírodě. Personál hotelu byl milý a vstřícný. 
Zajistit pro jednoho žáka vegetariánskou stravu nebyl problém. 
     Výuka probíhala ve 3 učebnách: v přízemí hotelu a v jídelně, vybavení bylo dostačující.  
Hotel Kubát  se  nachází téměř na nejvyšším místě Benecka, a tak nás v učení rušil jen překrásný 
výhled  francouzskými okny do krajiny.
Kapacita hotelu a hlavně učeben  je maximálně pro pět tříd. Vyučování začínalo v osm hodin.  
První hodiny trávily děti převážně v učebnách.  Po dopolední svačině byla výuka směřována  
do přírody – např. prvouka, přírodověda, výtvarné a pracovní činnosti, tělesná výchova.  
Limitováni jsme byli vždy pouze počasím.
    V odpoledních hodinách děti podnikaly vycházky na známá i nová místa. Menší děti si 
zopakovaly návštěvu  farmy a dětského hřiště Na Špici. Podařilo se jim také splnit všechny 
úkoly  na Lufťákově stezce. Starší děti  nemohly opomenout návštěvu rozhledny Žalý,i když 
mírně sněžilo a objevily vyhlídku Šeřín. Čvrťáci a páťáci  nevynechali výlet na koloběžkách 
na Rovinka. Uprostřed týdne byl pro děti uspořádán celodenní výlet. V dopoledních hodinách 
navštívily děti sklárny v Harrachově, kde v bezpečné vzdálenosti od pecí obdivovaly práci 
místních sklářů. Součástí návštěvy byla také prohlídka „Muzea skla“. Na zpáteční cestě byla 
naplánována  návštěva Bozkovských dolomitových jeskyní, která všechny nadchla.
  Čas po večeři si děti zpestřovaly výrobou dárků pro maminku.  A nebyla by to naše škola v 
přírodě, kdyby chybělo stavění  domečků pro lesní skřítky. Poslední den před odjezdem se 
trochu umoudřilo počasí a hra „Hledání pokladu“ neměla chybu. Proběhla v blízkém lese a 
děti si ji moc užily. Vše příjemně završila diskotéka se soutěžemi. 
    Odjezd byl naplánován na druhou hodinu odpolední, a tak měly děti dost času na zabalení 
věcí a nákup oblíbených lázeňských oplatek. Pak následovalo společné focení před hotelem
a  rozloučení s Beneckem.
Děti se na školu v přírodě vždy těší, pobyt si užily. Společné zážitky dětský kolektiv utužují                   
a stmelují, zdravý vzduch také všem prospěl.  A i když bylo letos sluníčka opravdu málo, 
budou mít děti určitě na co vzpomínat. Příští rok v květnu pojedeme znovu!
                                                                                               Mgr. Ivana Ševčíková, vedoucí ŠvP    
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Jak jsme přišli, viděli a zvítězili
V týdnu od 13. 5. do 17. 5. odjel první stupeň ZŠ na školu v přírodě. Ačkoliv to vypadalo, že 
se spíš bude pořádat lyžařský výcvik, odjel radostně a plný očekávání. Personální obsazení 
bylo zcela po zásluze bohaté, tudíž na organizaci na druhém stupni zbyli 4+1 sirotci. No, a 
tak jsme přišli k projektovému týdnu. Žáci si sami vytvořili 4 skupiny (+1 znamená „Týden 
s Martou“, kterážto skupina měla samostatný program naplněný angličtinou). My čtyři ostatní 
jsme pod vedením paní ředitelky vytvořili a sestavili co nejpoutavější program. Původním 
tématem byli sice Tři Mušketýři, ale nakonec se ukázalo, že odvážlivců, kteří by uspěli i za 
vlády Ludvíka XIV. bylo podstatně víc. Obsah a práce všech skupin se propojovaly, navazovaly 
na sebe, byly pro většinu účastníků velmi přitažlivé.
A tudíž jsme viděli. Viděli jsme pracovité, zaujaté, nápadité, pozorné, ale i oponující žáky, 
účastnící se závěrečné diskuze. Ta překonala veškerá očekávání nejen vyučujících a vedoucích 
skupin, ale i dětí samotných. Původní záměr vyhodnotit nejlepší skupinu se nakonec 
neuskutečnil. Proč? Protože jsme zvítězili. Všichni a na celé čáře. Potvrdili to nejen unavení 
ale spokojení vyučující, ale i děti samotné ve svých anonymních hodnoceních. 
U učitelů zodpovědnost asi nepřekvapí, ale v dnešní době u současné generace trochu 
ano. Týden se vyvedl nadmíru. A proto s klidným svědomím můžu společně s Caesarem 
říci: „Veni, vidi, vici.“
                              Mgr. Eva Zemanová

Vážení rodiče a přátelé školy,
mnozí z Vás mě jistě znají, již druhým rokem pracuji na Základní škole v Lužci nad Vltavou. 
Jsem třídní učitelkou v druhém ročníku a mimo to vedu kroužky anglického jazyka na prvním 
stupni. 
V rámci kroužků „Angličtina hrou“ využíváme interaktivní tabuli k poslechu anglických 
písniček, k hraní interaktivních her aj., kromě tabule používáme také velké množství tištěného 
materiálu, se kterým děti pracují, a rozvíjí si tak slovní zásobu v daném cizím jazyce. 
V kroužku anglické konverzace, který je určen pro 4. a 5. ročník, se věnujeme spolupráci se 
zahraničními školami v rámci projektu eTwinning. Taktéž využíváme interaktivní tabuli a 
multimediální techniku zejména k rozvoji slovní zásoby a různé internetové aplikace např. 
quizlet.com, learningapps.org aj.
Na konci tohoto školního roku si dovolím zhodnotit tyto kroužky pozitivně. Děti v rámci 
těchto hodin intenzivně pracují, jsou zvídavé a anglický jazyk je baví, což si myslím, dokazuje 
i vysoký počet přihlášených dětí. Tato situace se opakuje již druhým rokem a já pevně věřím, 
že se s žáky na kroužkách znovu shledám v příštím školním roce.
Přeji pěkné prožití prázdnin               
                                   Ivana Fryčová
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Naše eTwinningové aktivity a konference v Dublinu
V letošním roce obdržela Základní škola Lužec nad Vltavou certifikát "eTwinningová škola", 
který je udělován vybraným evropským školám jako ocenění za práci jejich pedagogického 
sboru v oblasti eTwinningu. Naše škola se tak stává součástí nově vznikající sítě evropských 
škol, které usilují o to stát se moderními organizacemi podporujícími inovativní a kreativní 
postupy a vzájemnou spolupráci a sdílení - mezi žáky, mezi učiteli i mezi školami. Celkový 
počet držitelů certifikátu "eTwinningová škola" v Evropě již přesáhl 2 000. V naší škole se 
kromě mne eTwinningu začaly věnovat i kolegyně Ivana Fryčová a Iveta Králová, které již 
také mají za sebou své první eTwinningové projekty. Přispět neváhají ani ostatní kolegové.
Status "eTwinningová škola" nám nyní umožňuje účastnit se tuzemských i zahraničních akcí, 
které jsou zaměřeny na sdílení osvědčených postupů mezi školami a profesní rozvoj pedagogů 
a jsou hrazeny z prostředků Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České republice. 
První takovou akcí byla eTwinningová tematická konference pořádaná v květnu irským 
národním střediskem Léargas v Dublinu v prostorách známého stadionu Aviva. Na konferenci 
se sešlo 230 delegátů z 35 evropských zemí. Do šestičlenné české delegace jsem byla vybrána 
i já jako eTwinningový koordinátor v naší škole. V rámci konference jsem také absolvovala 
několik workshopů a networkingových aktivit, kde jsem měla možnost seznámit se s mnohými 
zahraničními kolegy, vyměnit si s nimi své zkušenosti a diskutovat o poslání eTwinningových 
škol.
Jako "eTwinningová škola" pracujeme na včlenění principů a hodnot eTwinningu do našeho 
školního vzdělávacího programu a chceme dále rozvíjet projektovou výuku, kooperativní 
učení a jiné aktivizující výukové metody zaměřené na dovednosti potřebné v 21. století. Naším 
hlavním eTwinningovým projektem v tomto školním roce byl projekt 9. třídy zaměřený na 
pozitivní využití technologií ve vzdělávání - v rámci tohoto projektu jsme se zahraničními 
školami vedli konferenční hovory přes Skype, pracovali na společných úkolech a zahráli si 
soutěže v Quizlet Live a Kahoot. Děkujeme také našemu zřizovateli za pomoc s vybudováním 
nového multifunkčního ateliéru, který budeme v budoucnu moci využít pro další zajímavé 
eTwinningové projekty.               Mgr. Marta Liška Landová,  #eTwinningschools
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S kolegy z Kypru, 
Lucemburska, Irska 
a Turecka                                  

   Video z konference



Jan Fnouček            Lucie Molcarová         Ondřej Prokeš      Tereza Koliandrová       Daniel Beníšek

Sabina Havířová          Matěj Merta           Tereza Culková            Jiří Oulický               Kamila Sálová

Natálie Csóková         Miroslav Berky      Adéla Kirschnerová    a  Eliška Baťková    

Viliam Berky          Anna Walterová          Jakub  Sýkora         Adriana Balvínová       Adam Benda

Vojtěch Maršík      Anastázie Bodišová    Matyáš Hruška           Hana Plicková        Anděla Kymplová

 
ABSOLVENTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2019 



Základní škola Lužec nad Vltavou
SBĚR PAPÍRU

Děkujeme všem žákům, rodičům a přátelům školy, kteří přinesli starý papír a karton.  

 Přehled, kolik kg přinesli třídy během čtyř kol za celý školní rok. 

třída září 2018 prosinec 2018 březen 2019 červen 2019 celkem za školní rok kg 
1. 376,0 345,0 434,0 334,0 1 489,0 
2. 451,5 738,0 710,0 589,0 2 488,5 
3. 276,0 436,5 487,0 309,0 1 508,5 
4. 887,5 872,0 677,0 538,0 2 974,5 
5. 1 115,5 974,0 887,0 1 578,0 4 554,5 
6. 433,0 165,5 433,0 407,0 1 438,5 
7. 229,5 96,0 145,0 195,0 665,5 
8. 339,0 259,0 295,0 218,0 1 111,0 
9. 1 286,0 1 367,5 909,0 1 362,0 4 924,5 
ŠK 19,0 116,5 0,0 0,0 135,5 

ŠD I. 259,5 442,0 388,0 13,0 1 102,5 
ŠD II. 258,0 180,0 55,0 0,0 493,0 
MŠ 1 948,5 2 124,5 2 091,0 2 502,0 8 666,0 

celkem 7 879,0 8 116,5 7 511,0 8 045,0 31 551,5 
 

 Přehled, kolik kg nasbírala MŠ a ZŠ za celý školní rok. 

 

 

 

 

 Přehled žáků, kteří přinesli za celý školní rok více jak 300 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme krásné léto a v příštím školním roce 2019/2020 se těšíme na další vzájemnou spolupráci. Romana Rollová 

  září 2018 prosinec 2018 březen 2019 červen 2019 celkem za školní rok kg 
ZŠ  5 930,5 5 992,0 5 420,0 5 543,0 22 885,5 
MŠ 1 948,5 2 124,5 2 091,0 2 502,0 8 666,0 

celkem 7 879,0 8 116,5 7 511,0 8 045,0 31 551,5 

TOP sběrači za celý školní rok 2018/2019 
třída jméno kg 

1. Kožiaková Lucie 370,0 
1. Král Jan 355,0 
2. Lacko Samuel 344,0 
3. Kvěch Jan 437,5 
4. Král Libor 470,5 
5. Lapková Anna 378,5 
5. Rollo Filip 2 248,0 
6. Monika Ngo 831,0 
7. Zelerová Hana 370,0 
9. Fnouček Jan 707,0 
9. Molcarová Lucie 2 204,0 



Rybářské závody Lužec nad  Vltavou 18.5.2019

Tradiční rybářské závody na Lužecké tůni pořádal ČRS Mělník dne 18.5. 
Závodům předcházelo hodně hodin práce kolem tůně 
a rybářské chaty. Kolem tůně byly vysekány hráze a proveden 
úklid odpadků. Rybářská chata a okolí bylo upraveno, chata 
byla natřena, opravena udírna a oplocení chaty. Tyto práce 
zajistili Pavel Tichý, Jiří Hrdlička a Gábina Hrdličková. 
Za to jim patří velké poděkování. 
Samotné závody začaly prezentací od 6:00 hodin a závod odstartoval v 7:00 hodin. Během 
závodů bylo prodáváno občerstvení a uzenina z udírny. Závod byl ukončen ve 12:00 hodin 
a vyhodnocení závodu bylo naplánováno na 13:00 hodin. Počasí na závodech docela přálo, 
hlavně bylo bez přeháněk. 
Závody byly rozděleny na kategorii mládež do 15ti let a dospělí. Závodů se zúčastnilo 65 
závodníků (v loňském roce jen 29), 48 dospělých a 17 mládeže. 
Ceny do závodů věnoval ČRS Mělník, Obec Lužec n.Vlt. a prodejna potravin ENAPO.  
Za to jim patří poděkování. Ve 13:00 hodin proběhlo vyhodnocení závodu.
V kategorii mládež se na 1.místě umístila Denisa Ambrosová – Mělník se ziskem 1.410 bodů. 
Oproti loňskému roku si polepšila ze třetího místa na první. Na druhém místě se umístila 
Kateřina Sittová, nováček lužeckých závodů z vesnice Taneček, se ziskem 822 bodů. Na třetím 
místě se umístil Jan Kadeřábek z Liběchova s 535 body. Čtvrtá byla Bednáriková z Mělníka 
s 521 body a na pátém místě Adam Richtr z Mělníka s 98 body.
V kategorii dospělí:
1. místo  Jaroslav Kadeřábek, Liběchov  2. 319 bodů
2. místo  Standa Havlíček, Mělník   1.521 bodů
3. místo  Roman Dydňanský    1.386 bodů
4. místo  Miroslav John, Roudnice  1.190 bodů

Ceny a pohár mělnického hospodáře za největší rybu získal Miroslav John z Roudnice  
za karase 38cm.
Jen pro zajímavost, bodování se provádělo za uloveného kapra 1cm - 3 body, za ostatní ryby 
1 cm - 1 bod. První v kategorii dospělí kapra neulovil, takže ostatní ryby nachytal v celkové 
délce 23 m, 19cm.                                                                                                      

Jaroslav Vedlík

V září se budou konat rybářské závody 
"VRBENSKÝ KAPR" na Vrbenské tůni. 

7. září sobota od 6:00 hod. Všichni jsou srdečně zváni.
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Rybářské závody 2019
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KaSS - Kulturní a společenské středisko

DEN DĚTÍ
8.6. 2019 oslavily děti v Lužci  svůj svátek. Společně s hasiči jsme pro děti připravili odpoledne 
plné programu a zábavy. Nechyběly tradiční soutěže, hasičské ukázky dětí i dospělých, 
skákací hrad, malování na obličej, ukázka činnosti oddělní kriminální policie Mělník, 
vystoupení mažoretek Panterek z Dolních Beřkovic, projížďka na člunu a samozřejmě úžasná 
barevná pěna na závěr. Děkuji hasičům za skvělou spolupráci a všem dobrovolníkům, kteří 
nám pomohli tuto akci pro děti zrealizovat.                        Hana Fnoučková, vedoucí KaSS
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Den dětí v Lužci nad Vltavou



tiskové služby pro firmy, školy, státní správu a každého z nás
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stovky grafických návrhů zdarma - tvorba grafiky online - kalkulace tisku online

krabičky posplakátyposplakáty
pohlednice

pos
pohlednice

Vyžádejte si i vy svých 1000,- na www.funprint.eu
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ LUŽCE NAD VLTAVOU 
 
Dne 10.6. 2019 jsme slavnostně přivítali nové občánky  
v obřadní síni obecního úřadu. Již tradičně se vítání ujaly  
také děti z mateřské školy v Lužci nad Vltavou:  
Viktorka Ryzáková 
Anička Ptáčníková 
a Toník Bodiš.  

Starosta obce pan Patrik Rollo popřál dětem hodně zdraví  
a šťastný vstup do života. Redakce se k přání připojuje.  

 

Josef Havíř 
 
Teodor Hvišč  
 

 
Ela Hiklová 

 

Klára Zálehová 


