19.3.2020
Montáž ocelové konstrukce
mostu Lužec nad Vltavou jeřáb Liebherr LR 1750
(největší mobilní jeřáb v ČR)

č. 1/2020

Užitečné informace pro vás
V době mimořádných opatření vlády kvůli šíření nového
typu koronaviru mají ORDINACE LÉKAŘŮ v naší obci
omezený provoz.
SLEDUJTE aktuální informace na vývěskách, webu a fcb.
VŽDY PLATÍ NEJDŘÍVE DO ORDINACE ZAVOLAT

SVOZ BIOODPADU
6.4.2020

Následně každých 14 dní.

Zápis děti do mateřské školy

11.5.2020 11:00 - 16:00 hodin

Sledujte prosím webové stránky mateřské školy.

Zápis do 1. třídy základní školy
Informace získáte na www.zs-luzec.cz
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Úvodní slovo starosty obce

Vážení občané Lužce a Chramostku,
v současnosti procházíme složitým obdobím karantény a vyhlášeným stavem nouze
z důvodu koronaviru COVID-19. Proto je nutné přizpůsobit své zvyklosti a činnosti tak,
abychom ochránili sebe i další osoby. Nejvíce ohroženou skupinou jsou starší občané a
chronicky nemocní, proto hlavně ty musí být obzvláště opatrní. Proto prosím všechny
občany o ohleduplnost vůči ostatním. Především shlukování více osob, nošení roušek při
pohybu více osob v objektech jako jsou obchody, pošta, úřady a také v hromadné
dopravě. Vzhledem k vývoji se dá předpokládat dlouhodobější nutná opatření. Samozřejmě,
že se všichni snaží při uzavřených školách pokračovat ve vzdělávání žáků a studentů
vzdáleně. Což je také zkouška i pro vyučující, kteří každý den připravují učení, úkoly, testy a
požadují zpětnou vazbu, jak dané dítě pracuje. I pro ně je to tedy něco nového a složitého,
jelikož jsou zvyklí na plné třídy a osobní přístup ke každému. Karanténa a uzavření škol
přinesla mnoha rodinám i zaměstnavatelům řadu problémů, ať je to nutnost zajištění
hlídání dětí, nebo chybějící zaměstnanci v práci. Nejhorší pro obec i občany by bylo, kdyby
se zde toto onemocnění rozšířilo a obec byla uzavřena. Proto opětovně prosím občany o
dodržování stanovených hygienických pravidel a to i po ukončení vládních opatření,
jelikož je inkubační doba nákazy delší.
Obecní úřad v současné době nabízí pomoc při stanovení karantény pro jednotlivce, kteří
nemají možnost zajištění nákupu běžných potřeb od rodiny či přátel, může se obrátit na
tel. čísla 725 885 133 nebo 725 748 522. Aktuální informace jsou průběžně vyvěšovány na
úřední desku před obecním úřadem, dále na vývěsku u místního hospodářství a
webových stránkách obce v záložce aktuality.
Teď bych Vás rád informoval, pro odlehčení, o realizovaných a plánovaných akcích v obci.
V prvé řadě se stále pokračuje na realizaci mostů a lávce přes Vltavu. Mosty se řeší
přibližně v souladu s harmonogramem prací. V době vydání tohoto článku, bude již
umístěna konstrukce mostu na opěrné zdi, jedná se o silniční most na krajské komunikaci.
Poté budou pokračovat práce na terénních úpravách a pojezdové části mostovky. Dne 31. 3.
2020 dojde k opětovnému napuštění plavebního kanálu. Dále dne 7. 4. 2020 by se měl
osazovat most ve Vraňanech. Toto osazování bude zajímavé, jelikož se bude realizovat z lodi,
která mostní konstrukci přiveze z Nelahozevsi. Dne 30. 4. 2020 je plánováno osazení
konstrukce železničního mostu v Lužci nad Vltavou. Tento most bude osazovat největší jeřáb
v ČR a to Liebherr LR 1750, jako u silničního mostu u garáží. Žádám občany, kteří pravidelně
sledují probíhající práce na mostech, aby i při osazování těchto konstrukcí jeřábem
dodržovali zákaz vstupu na staveniště a do ochranné zóny.
U lávky zatím vše probíhá dle plánu, ačkoli zhotovitel řeší dodání komponentů ocelových
lan z Itálie a spojovacích závěsů z Rakouska, které jsou u dodavatelů vyrobeny, ale řeší se
dopravce, který by je do naší země dovezl.
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Věřím, že se to i s ohledem na nasmlouvané termíny pro jeřáb vyřeší a vše bude probíhat
přibližně dle harmonogramu.
Dne 23. 3. 2020 bude navezen ocelový pylon, který se bude zhruba týden kompletovat na
staveništi. Přibližně za týden se bude stavět na opěru jeřábem. Po dobu stavění na opěru
jeřábem nebude z bezpečnostních důvodů v provozu přívoz přes Vltavu.
V současnosti také probíhají jednání na zahájení realizace chodníku z Lužce do Chramostku.
Věříme, že by se tato akce měla stihnout dokončit začátkem letních prázdnin. Vše je
v současnosti závislé na dostupnosti pracovních sil.
Další příznivou zprávou pro návštěvníky kulturního a společenského střediska Vltavan, kteří
navštěvují divadlo, kino, přednášky cestovatele Jiřího Kolbaby a vystoupení dětí naší školy,
sděluji, že byly objednány nové sedačky do hlediště. Obměna by měla proběhnout o letních
prázdninách, tak se budeme těšit na pohodlné sezení od září. Stávající sedadla vydržela víc
jak 40 let. Stále i nadále usilujeme o získání dotace na opravu podlahy tělocvičny, o kterou
opakovaně žádáme již cca 7 let.
Dále jsem Vás chtěl informovat, že měla být započata revitalizace řeky Vltavy na začátku
tohoto roku. Dle posledních informací proběhla soutěž na výběr zhotovitele, ale začátek
realizace se posouvá a bude zahájena buď koncem tohoto roku, nebo začátkem příštího.
Protipovodňová ochrana je ve stádiu projektování pro stavební povolení. Z tohoto důvodu
budou řešeny odtokové poměry z ostrova z hlediska geologicko-inženýrského průzkumu a
také bude řada občanů požádána společností spolupracující v této oblasti o přístup k jejich
studni pro provedení měření. Společnost dostane od nás pověření v listinné podobě, kterým
se u Vás bude prokazovat.
Prosím o Vaši součinnost a vpuštění pracovníků na zahradu ke studni. Vzhledem k možným
podvodníkům si, prosím, zkontrolujte pověření vystavené obcí. V žádném případě
nepůjdou do budov.
Stále a opakovaně žádáme Krajskou správu a údržbu silnic o opravu hlavní příjezdové
komunikace do obce od I/16, silnici směrem na Vraňany a kompletní opravu ulice
Mělnické. Já jsem v této obci starostou desátý rok a po celou dobu opakovaně žádám o
komplexní opravy. Ano, postupně se kolem komunikací něco děje. Byla vyměněna svodidla
podél plavebního kanálu, byly doplněny patníky u hlavní přístupové komunikaci do obce, ale
pořád chybí to hlavní, pořádný pojezdový povrch. Budeme i nadále usilovat o provedení
těchto komplexních oprav u majitele.
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V současnosti se snažíme udržet běžný život v obci z hlediska služeb na maximálně možné
úrovni k dané situaci. Nevíme, zda bude nutné provedení nějakých změn a dojde k ještě
většímu zpřísnění nebo se stav s koronavirem zlepší.
Závěrem tohoto článku Vás žádám, aby jste skutečně omezili pohyb po obci, cestování do
okolních obcí a měst na minimum. Prosím občany, pokud to není akutní, aby osobně
nekontaktovali lékaře, paní zubařku, policii, pracovnice obecního úřadu a další instituce.
Řešte to telefonicky či mailem, využijte tyto možnosti a ochráníte tím sebe i zajištění
provozu těchto služeb v obci. Děkuji za uvědomění občanů a pomoc, kterou činí například
šitím roušek. Věřím, že po úplném odeznění těchto problémů se rádi kolektivně setkáme
u příležitosti pořádaných akcí i při volném pohybu po obci.
Patrik Rollo, starosta obce

OBEC NABÍZÍ POMOC VŠEM OBČANŮM,
KTEŘÍ JI V TOMTO NELEHKÉM OBDOBÍ
POTŘEBUJÍ
Pokud nemáte možnost zajištění nákupu potravin,
léků a základní drogérie od rodiny či přátel,
nebo si nevíte s něčím rady
zavolejte
na tel. čísla 725 885 133 nebo 725 748 522.
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Chtěli jsme přivítat jaro ……….
Letošní zima nám nepřinesla na naši školní zahradu žádný sníh, abychom si mohli postavit
sněhuláka, abychom se mohli koulovat anebo sáňkovat. Zima byla teplá, větrná a deštivá.
Za sněhem a zimními radovánkami musely děti s rodiči na hory.
Čas pokročil a my jsme se začali připravovat na přivítání jara, které se díky teplému počasí
začalo probouzet dříve. Paní učitelky připravovali Morenu a vajíčka na svátky jara velikonoce, ale vše musíme odložit až na příští rok. Situace ohledně šíření koronaviru ve
světě, v Evropě, tedy i v naší zemi, obrátilo vše vzhůru nohama.
Nestihli jsme se společně vyfotografovat, neproběhlo vyšetření zraku dětí, zrušili jsme
divadélka a představení pro děti, přerušil se Projekt MŠ v ZŠ, neuskutečnily se tvořivé
dílničky v domě seniorů, netvořili jsme na velikonoční výstavu a odpadly další a další akce.
Vzniklá situace vyvolává mezi lidmi chaos, strach, stres a paniku. Jen ty nejmenší - děti si
vážnost situace neuvědomují a proto se jim snažíme situaci zpestřit a zpříjemnit, ale
současně za dodržování přísných hygienických návyků.
Vrátíme se k tomu, co se nám v mateřské škole podařilo, co jsme zvládli, z čeho jsme se
společně radovali.
Tříkrálovou koledou po obci se děti
rozloučily
s adventním
obdobím,
Mikulášem, čertem a s vánočními svátky.
Odstrojili jsme vánoční stromeček a vše
jsme uložili zase na příští rok.
Nejstarší děti úspěšně dokončily
plavecký výcvik v krytém Plaveckém
bazénu v Neratovicích a připravují se k
zápisu do 1. třídy základní školy, k plnění
povinné školní docházky. Doufejme, že
se situace uklidní a děti půjdou radostně
a hrdě s rodiči k zápisu do základní školy,
kterou znají z návštěv v rámci Projektu
MŠ v ZŠ a kde se současně seznámily i
s některými paní učitelkami.
Na návštěvách v Senior Komplexu Lužec
nad Vltavou si děti se seniory zahrály
společenské hry, vyrobily si krásné zimní
domečky, kterými si senioři vyzdobili
svoje pokoje.
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Formou krátkého kulturního vystoupení, ukázaly a předvedly děti, co se v mateřské škole
naučily. Zažádali jsme si, za podpory a na doporučení koordinátorky Mezi námi – paní
Veroniky Tomkové, o značku Mezigeneračně – to znamená, že jsme součástí jedinečného
dlouhodobého projektu, který pomáhá sbližování generací.
Nejstarší děti navštívily Čabárnu Kladno – naučné středisko ekologické výchovy, v rámci
Projektu EU Šablony MŠ 2. V projektovém dnu se seznámily s činností střediska - se
zookoutkem, ukázkovou farmou s hospodářskými zvířaty, se Záchrannou stanicí Aves, která
pomáhá zraněným živočichům z volné přírody. Děti si vyzkoušely, jak zachránit zraněné zvíře,
jak se v této situaci zachovat a postupovat. Vyrobily si mašlovačku z husích brk. Děti se
dozvěděly mnoho zajímavých věcí o zvířátkách, o kterých vyprávěly, po příjezdu
z projektového dne, kamarádům v mateřské škole.
Zajímavým a naučným programem byla Zábavná první pomoc pro mateřské školy – děti se
seznámily s první pomocí při zranění, přivolání pomoci, na jakých telefonních číslech, jak se
zachovat. Vyzkoušely si na plyšových hračkách, jak ovázat zranění.
V únoru proběhly na třídách maškarní karnevaly s tancem, soutěžemi a občerstvením. Třídy
se zaplnily veselými a velice pěknými maskami. Ani paní učitelky nezůstaly pozadu. Zapojila
se i paní školnice a její paní „Bonbonková“ slavila úspěch.
Lída Helligerová přivezla dětem do mateřské školy hudební pořad „Ptačí svatba.“ Děti si
společně s kytarou paní Lídy zazpívaly pěkné písničky.
Přišly jarní prázdniny. Některé děti chodily do MŠ, jiné si prázdniny užívaly doma nebo na
horách.
O všech akcích, které jsme nemohli zrealizovat s ohledem na výskyt koronaviru, budou
rodiče aktuálně informováni – fotografování, vyšetření zraku, apod.
Po dobu nouzového stavu je mateřská škola stále v omezeném provozu. Do školy mohou
chodit pouze děti zaměstnaných matek.
Po dobu vyhlášení karantény, tj. od 16. 3. 2020 do 24. 3. 2020 do 6.00 hodin může chodit do
mateřské školy pouze skupinka 15 dětí.
Přeji si, aby se situace
uklidnila, a my jsme se všichni
v plném počtu zase sešli
v mateřské škole a pokračovali
ve výchovně vzdělávacím
procesu a uskutečnili všechny
akce, na které jsme se těšili.
M. Žižková, řed. MŠ
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Čabárna Kladno – naučné středisko ekologické výchovy
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Post Bellum: Žáci ze ZŠ Lužec nad Vltavou se zapojili
do projektu Příběhy našich sousedů
Žáci z pěti základních škol, včetně té lužecké, z Mělnicka představí veřejnosti sedm
pamětníků. V Lužci se natáčela rozhlasová reportáž, kterou děti později zpracovaly v Signál
rádiu v Mladé Boleslavi.
V projektu pět žáků ZŠ Lužec nad Vltavou pod pedagogickým vedením Mgr. Evy Zemanové
představí svou učitelku Janu Ramešovou, která prožila část dětství v krutých 50. letech.
Zároveň je praneteří světoznámé operní pěvkyně, která se proslavila rolí Aidy, jež jí na tělo
napsal sám Guiseppe Verdi. Cestu ke vzdělání neměla jednoduchou, protože tatínek byl
sedlák. Dodnes však ráda zpívá.
Projekt Příběhy našich sousedů Mělnicko zajišťuje o.p.s. Post Bellum za finanční podpory
obcí a měst Všetaty, Byšice, Mšeno, Mělník a Lužec nad Vltavou v čele s koordinátorem
projektu Michalem Šimkem.
Příběhy našich sousedů je největší vzdělávací projekt Post Bellum. Je určený pro žáky 2.
stupně základních škol a studenty středních škol a běží už osmým rokem. Týmy dětí se v
něm učí poznávat naší moderní historii tak, jak je to baví – vyzpovídají pamětníka, natočí o
jeho příběhu rozhlasovou nebo videoreportáž, jdou do archivu, vyhledávají si informace a
svou práci prezentují před publikem. Výsledky práce jednotlivých týmů a jejich veřejné
vystoupení v divadelním sále Masarykova kulturního domu v Mělníku bude hodnotit
tříčlenná porota (učitel dějepisu, historik, novinář) Porotci dají zpětnou vazbu sedmi
zúčastněných týmům ze základních škol na Mělnicku - ZŠ Všetaty, ZŠ Byšice, ZŠ Mšeno, ZŠ
Jungmannovy sady Mělník, ZŠ Lužec nad Vltavou. Nepůjde o soutěž, nebude vyhlašován vítěz
a nebude určováno pořadí. Od roku 2012 do ledna 2020 se do projektu Příběhy našich
sousedů zapojilo v téměř 100 městech kolem 700 základních a středních škol. Díky tomu se
tak už kolem 4500 žáků a studentů z více než tisícovky týmů mohlo naučit, jak natočit a
zdokumentovat příběh pamětníka. Za 8 let existence projektu mladí dokumentaristé
zaznamenali již více než 1000 životních osudů.
Závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů na Mělnicku se měla původně
uskutečnit v pondělí 23. března v divadelním sále Masarykova kulturního domu v Mělníku.
Kvůli bezpečnostním opatřením vlády bude prezentace přesunuta. Přesný termín prozatím
není znám.
Mgr. Eva Zemanová
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Youtubering – „My a Metráček“
„Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, oslovuji Vás jménem MAS Vyhlídky - pracovní
skupina Čtenářská gramotnost s nabídkou aktivity Youtubering pro žáky Vaší školy. Mgr. Jana
Basařová, ředitelka školy, Velký Borek.“
Tímto nenápadným emailem ze čtvrtka 5. 9. 2019 začala čtyřměsíční práce na projektu
„My a Metráček“, který jsem za Základní školu Lužec nad Vltavou zaštítila já a Mgr. Barbora
Prchalová. Cílem celé akce bylo porovnání literární předlohy a filmového zpracování. Účelem
aktivity byl rozvoj čtenářské gramotnosti, prohloubení samostatnosti, představivosti,
kreativity, rozšíření znalostí s prací s počítačem, střih videa a zvuku.
Cíle jsou to krásné, ale náročné. Za školu byl vytvořen pětičlenný tým plný šikovných a
kreativních žáků šesté třídy. Členy týmu ALFA se stali: Robin Liška, Vitalii Okulianka, Jindřich
Rákos, Filip Rollo, Adam Trávníček (skoro jako Rychlé šípy).
Naštěstí jsme s kluky v páté třídě
v rámci informatiky probrali střih videa
a měli jsme tak na čem stavět. Kluci si
rozdělili úkoly, ale v průběhu projektu
se ukázalo, že si všichni musí pomáhat.
V rámci projektových dnů ALFA četla,
poslouchala audioknihu, shlédla film,
animovala, kreslila, přemýšlela, zlobila a
tvořila něco moc zajímavého. Konečně
přišel den natáčení hrané části podle
scénáře, který kluci vymysleli se svými
spolužáky pod laskavým dohledem Mgr.
Barbory Prchalové.
Robin za kamerou se tvářil jako
profesionál, hlavní hrdinové by si za svůj
výkon zasloužili Oskara. A tak kluci
točili, stříhali, upravovali zvuk, přidávali
ukázku z filmu a titulní stranu knihy.
Dílo bylo hotové a odevzdané v týdnu
před Vánočními prázdninami. Hurá,
oddychla jsem si.
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22. ledna 2020 se konala přehlídka soutěžních klipů a vyhlašování těch nejlepších videí. ALFA
se dostavila v týmových barvách. Každý člen ALFY (i já) dostal tričko se svou komiksovou
postavičkou a postavami celého týmu. Trička nás proslavila stejně jako film.

BYLI JSME VE SKVĚLÉ KONKURENCI TŘETÍ.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli. Adriance Burešové, která s námi tvořila komiksové
obličeje, Filipu Klempířovi, který s námi natáčel, stříhal a Romaně Rollové, která nám
koupila ta skvělá trička.
Film můžete shlédnout na našich webových stránkách. Odkaz je umístěný na kartě
úspěchy žáků.
Ing. Pavla Kopeluková, ředitelka školy
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Od Augiášových chlévů přes Sodomu a Gomoru po 1. leden 1993
Mnozí z Vás, kteří si nyní přečetli tento nadpis, určitě nechápavě kroutí hlavou. Co
má společného nějaký chlév se jmény dvou měst? Nebo co mají tato dvě biblická města
společného se dnem vzniku samostatné České republiky? Někteří z Vás si možná vzpomněli,
že nějaký z těchto pojmů zaslechli doma od svých dětí či vnoučat. Nebo dokonce se Vás na
význam některého z těchto pojmů ptaly. Co tedy mají všechny tyto pojmy společného?
Spojuje je jedna hra – Hra o kredity.
Hra o kredity je soutěžní hra, která je určena všem dívkám a chlapcům z druhého
stupně ZŠ Lužce nad Vltavou, již se chtějí pobavit a současně dozvědět něco nového. Žáci
v této hře nesoutěží jednotlivě, ale v týmech. Každý tým je tvořen jednou třídou. Principem
hry, která započala v lednu letošního roku a bude ukončena v květnu, je nasbírat v každém
soutěžním kole co nejvíce kreditů.
A jak žáci kredity získají? Není to nijak složité. Každý týden jsou současně vyvěšeny
na internetových stránkách školy (www.zs-luzec.cz) či v prostorách haly 2. stupně čtyři otázky
(pojmy), jež zahrnují cizí slovo, datum vztahující se k dějinám Československé a České
republiky, českou osobnost a úsloví, a každý si k nim vyhledá co nejvíce informací. Spolu
s otázkami je zveřejněno i maximální množství kreditů, které lze v daném kole získat. Na
konci měsíce probíhá poté v hodinách občanské výchovy vyhodnocení otázek za uplynulý
měsíc, přičemž si žáci v jednotlivých týmech (třídě) pomáhají a radí se mezi sebou. Za
správné odpovědi týmy získávají kredity, které se zapisují do tabulky, jež je vyvěšena
v prostorách 2. stupně. Jednotlivé týmy tak mají přehled nejen o počtu svých dosažených
kreditů, ale také i o úspěších jiných tříd.
A co týmy s kredity udělají? První týden v červnu proběhne na naší škole projektový
týden druhého stupně, ve kterém si třídy budou moci směnit jednotlivé kredity za různé
aktivity jako například návštěva kina, různá sportovní utkání či tematické pracovní dílničky.
V současné době máme již za sebou sedm kol této soutěže a jsem rádi, že naše žáky
zaujala a přijali ji s nadšením. Neboť hraním této hry se děti nenaučí jen nové vědomosti, ale
také v sobě podpoří týmového ducha a posílí vzájemnou spolupráci. Žáci v jednotlivých
třídách se v průběhu domluvy na aktivitách, kterých se třída zúčastní, procvičí ve vzájemné
diskusi, umění naslouchat přání druhého a umění kompromisu. Poté při směně kreditů za
jednotlivé činnosti i ve finanční gramotnosti.
Zaujala Vás tato hra a přijde Vám jako dobrý nápad? Můžete si ji doma se svými
rodinnými příslušníky také zahrát a ověřit si tak své znalosti. Všechny soutěžní otázky a
počty kreditů naleznete na internetových stránkách školy pod záložkou Hra o kredity. A my
Vám již přejeme jen hodně zábavy a úspěchů při hře.
Za pedagogický sbor ZŠ Lužce nad Vltavou Mgr. Iveta Králová Fonioková
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I prvňáci se rozhodli zapojit do letošního vytváření projektů.
Jsou sice malí, ale není jim lhostejné, jak se lidé k sobě chovají. Dobře vnímají, co je správné
a co nikoli. Svůj projekt nazvali „Takhle? Ne!“.
Chtěli si vyzkoušet nový animační program, co všechno umí a zda práci s ním zvládnou. Práce
byla trochu náročnější, museli poprosit o malinkou pomoc spolužáky páťáky. Ale snažili se
moc. Vytvořili tři krátké filmy ve třech různých prostředích.
Vybrali si situace V parku, Na ulici a V autobuse.
Nejprve ztvárňovali nesprávné situace a chování, poté svůj pohled na věc. Práce v týmech
byla náročná. Bylo nutno namalovat prostředí a postavy. S vlastní animací pomohli kamarádi
z páté třídy. Byla potřeba přesnost a hlavně trpělivost. S paní učitelkou prvňáci vymýšleli
doprovodný text a s pomocí paní asistentky Klárky text namluvili. To byla asi nejtěžší část
projektu. Bylo nutné najít správné tempo a rytmus řeči. Text se musel namlouvat
v naprostém tichu a bez možnosti sledování filmu. Ale i tato nesnáz byla překonána.
V posledním projektovém dnu vytvářeli titulky k filmu a také filmové plakátky.
Tak snad se bude projekt líbit. Ale hlavně, prvňáci si to užili!
Mgr. Ivana Ševčíková

Zápis do 1. třídy základní školy
Vzhledem k aktuální situaci se zápis dětí
do první třídy základní školy Lužec nad Vltavou uskuteční
bez přítomností dětí.
Více informací obdržíte na stránkách základní školy
nebo na tel.č. 315 691 270
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ZRUŠENÉ KULTURNÍ AKCE
Vzhledem k situaci a opatřením proti šíření koronaviru SARS-CoV-2, rušíme bohužel většinu
akcí, které jsme pro Vás připravovali. Mrzí nás to.
Jednou z největších zrušených akcí je PLES KD, který byl již měsíc před konáním
beznadějně vyprodán a nikdy by nás nenapadlo, že se neuskuteční. Termín však posouvat
nebudeme a již nyní vás zveme na příští rok 20.3.2021 s hudební skupinou Gradace.
Uložte si prosím své parádní westernové kostýmy.

KINA Aristokratka, Vlastníci, Sněžný kluk i Ledové království II uvedeme v náhradních
termínech. Stejně tak DIVADLO Evy Hruškové pro MŠ a ZŠ.

Oblíbený LUŽECKÝ BAZÁREK a zájezd na muzikál KAT MYDLÁŘ se uskuteční na podzim.
VELIKONOČNÍ prodejní výstava se pravděpodobně nebude moci zrealizovat.
S otazníkem zatím zůstávají dvě velké akce na konci dubna:

21.4. přednáška Jirky KOLBABY (Norsko) a 24.4. DIVADELNÍ KOMEDIE “1+1=3”.
8.5. nás čeká DĚTSKÁ OLYMPIÁDA a 23.5. LUŽECKÁ POUŤ.
Vše se aktuálně dozvíte na našich webových stránkách a fcb KD.
Teď Vám ale všem přejeme především zdraví. KULTURA NA VÁS POČKÁ.
Hana Fnoučková, KaSS Lužec nad Vltavou

KARNEVAL únor 2020
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DĚTSKÝ KARNEVAL 15.2.2020
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Židlovaná v podání rodičů. Byli jste skvělí. Děkujeme.
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pozvánka

LUŽECKÁ POUŤ 23.5.2020
kulturní program od 13 hodin na pódiu před ZŠ

•
•
•
•
•
•
•

DĚTI z mateřské a základní školy Lužec nad Vltavou
Petr MARTINÁK – moderátor, imitátor a bavič
JAROSLAV MARŠÍK - k poslechu i tanci opět pro vás v Lužci
KAREL GOTT Cover Man– Nevlastní bratr K.Gotta
MISTR SVĚTA V BIKETRIALU
L.L. - Lužecké Ladies
WANASTOWI VJECY revival
….
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