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Úvodní slovo starosty obce

Vážení občané Lužce a Chramostku,
nejdříve bych Vás chtěl informovat o průběhu realizace mostů a lávky v naší obci. Realizace
mostů probíhá takřka dle harmonogramu, kdy některé časové prodlevy se postupně podařilo
dotáhnout a realizace je stanovena do 08/2020, kdy mosty budou osazovány na pilíře postupně
od cca konce února do června roku 2020. Jediné, co v současnosti řešíme je umístění zastávky
do ulice Kmochovy, která se nám vůbec nelíbí, jelikož i s tímto nám chtějí zrušit kolejiště v
prostoru stávajícího nádraží včetně přejezdu v ulici Mělnické. Dále má dojít ke zrušení železniční
vlečky do areálu Betoniky plus. Tímto by došlo ke kompletnímu zamezení možné budoucí
nákladní dopravy materiálů po železnici do naší obce. Vzhledem k investici vložené do nového
zdvižného železničního mostu pouze pro malý motorový vlak si myslím, že je nesmyslné. Dále
nástupiště o délce 25 metrů zamezí příjezd i historických vlaků, které do naší obce každoročně
zavítají. Proto jsem se obrátil na ministra dopravy s žádostí, aby bylo vyvoláno jednání k
tomuto problému. Každopádně požadujeme dojezd vlaků do prostor stávajícího nádraží,
aby byla zajištěna i možnost dojezdu nákladních vlaků s materiálem pro výrobu.
Co se týče lávky přes Vltavu, zde probíhají práce dle harmonogramu a v současnosti se odlévají
prefabrikáty mostovky z betonu a svařuje hlavní mostní pylon. Montáž nosného pylonu je
plánována na začátek měsíce března a následně bude zahájeno zavěšování betonových
prefabrikátů.
Jak jsem Vás informoval v minulém vydání Vltavanu chodník do Chramostku bude zahájen
cca v měsíci březnu v závislosti na počasí a na vydání souhlasu stavebního úřadu k umístění
vodovodního řadu pod tento chodník, aby se realizovalo současně.
Z organizačních věcí Vás ještě chci touto cestou informovat, že Povodí Vltavy s.p. vysoutěžilo
zhotovitele projektové dokumentace na protipovodňová opatření obce Lužec nad Vltavou.
Pořád tedy je platný předpoklad zahájení realizace v roce 2021. Také povodí připravuje zahájení
realizace revitalizaci Vltavy, která bude zahájena již v roce 2020 a je směřována k rozvolnění
opevnění stávajících břehů koryta řeky a navrácení do blízkého stavu přírodě.
Důležitá informace je pro Vás, že svoz BIO odpadu bude realizována v zimním období
následujícím způsobem. Pokud bude někdo potřebovat vyvézt nádobu na bio odpad obrátí
se na vedoucí údržby obce paní Šipošovou, která po dohodě zajistí odvoz naší úklidovou
službou. Toto bude praktikováno, pokud půjde o počty v řádech kusů. V případě, že bude
těchto požadavků více a půjde do desítek nádob, zajistí svoz svozovou společností najednou
a bude termín veřejně vyvěšen a oznámen rozhlasem minimálně 7 dní předem. Jinak svoz
BIO nádob bude ve standartním režimu se 14-ti denním intervalem opět zahájen dne
6.4.2020.
Musím říci, že nás ještě potrápí výstavby v naší obci, ale musíme se s tím vypořádat a vydržet
to.
www.luzec.cz
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Úvodní slovo starosty obce
Proto bych Vám závěrem svého článku chtěl popřát krásné a ničím nerušené vánoční
svátky, hodně štěstí a hlavně zdraví do roku 2020.
Budu rád, když se budeme hojně setkávat i v roce 2020 na nejrůznějších akcích, které
jsou pořádány v naší obci. Každá návštěva a podpora připravovaných a
uskutečňovaných akcí, ať je koná kterákoli organizace nebo sdružení, je důležitá jelikož
tímto dáváme informaci, že se dělá správně a osoby, které je připravují tímto výraznou
měrou nadchne k dalším pořádáním kultury a zábavy pro nás.
Děkuji za celoroční podporu a ještě jednou přeji moc a moc krásné vánoce
Patrik Rollo
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Vážení cestující,
provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o. informuje, že nepřetržitě od 15. prosince 2019 do 30. června 2020
probíhá výluka na trati 094 Vraňany – Lužec nad Vltavou v úseku Vraňany – Lužec nad Vltavou. Dopravce České dráhy, a. s.
proto musí po dobu výluky přistoupit k následujícím opatřením:
Po dobu výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Náhradní doprava bude
organizována v odlišných časových polohách podle tohoto výlukového jízdního řádu!
Vlaky Os 9670, Os 9671, Os 9674, Os 9675, Os 9676 a Os 9677 budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy až do/ze stanice
Kralupy nad Vltavou!
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za potíže vzniklé při cestování.
Správa železniční dopravní cesty, s. o. a České dráhy, a. s.
Stanice
Kralupy nad Vltavou
Nelahozeves zámek
Nelahozeves
Nové Ouholice
Mlčechvosty
Vraňany
Lužec nad Vltavou

www.luzec.cz

Zastávky náhradní dopravy
před staniční budovou
na autobusové zastávce „Nelahozeves“
na autobusové zastávce „Nelahozeves, u Kaštanu“
na autobusové zastávce „Nová Ves, Nové Ouholice“
na autobusové zastávce „Mlčechvosty“
na autobusové zastávce „Vraňany“ (pouze spoje jedoucí do/z Kralup nad Vltavou) a
před staniční budovou
na autobusové zastávce „Lužec nad Vltavou“

Vítání občánků Lužce nad Vltavou
Dne 6.11.2019 jsme slavnostně přivítali nové občánky v obřadní síni obecního úřadu. Již
tradičně se vítání ujal pan starosta Patrik Rollo a děti z mateřské školy Lucinka Uzlová, Toník
Bodiš a Barborka Lamlová. Všichni přejeme dětem hodně zdraví a šťastný vstup do života.
(red.)
Nikol Peroutková

Natálie Rajnišová

Inna Jirkovská

Mia Háze

www.luzec.cz

Mateřská škola Lužec nad Vltavou

Vánoce – svátky pohody a klidu
Rok 2019 se dlouhými kroky blíží ke svému konci a předá vládu roku 2020. Připadá mi, že
každý rok, tak rychle uběhne, že než se ohlédneme je tu další a další a my jsme zase o rok
starší. Ale ne, my nestárneme, stárnou jen naše děti. A my jich v mateřince máme každý rok
dost a dost – malé, velké, hodné, živé i trochu zlobivé, ale to k dětem patří. Důležité je, že jsou
zdravé, hravé a zvídavé.
Teď trochu z toho, co nás v mateřské škole zajímalo, co jsme dělali, na co jsme se připravovali.
Adventní období je čas těšení na příchod Mikuláše, čerta, anděla, Barbory a hlavně Ježíška.
Možná i trochu obavy, zda mi něco Mikuláš a Ježíšek přinese? Byli jsme hodní? Nezlobili jsme?
Jaký bude čert, nebudu se ho bát? Jaký bude vánoční stromeček? Najdeme pod ním dárky,
které si přejeme?
Vše u nás začalo přípravou na prodejní vánoční jarmark, který se konal v sobotu 30. 11. 2019
před základní školou. Vyráběly se vánoční věnce a vazby. Celá mateřská školka voněla pečením
jako ve sváteční pekárně. Pekly se vánočky, štrúdly, koláče, škvarkové placky a plněné rohlíky.
Se svým přispěly i maminky /paní Kuřátko Těšínská, Hrdličková, Polanková, Kerplová, Bodišová,
Molcarová, Bártová a Cicáková/ a za to jim také děkuji. Vánoční jarmark měl sváteční náladu.
S vánočními a zimními básničkami a písničkami vystoupily děti ze třídy Včeličky a Kočičky.
Rozsvítil se vánoční stromeček. Za získané peníze z jarmarku byly nakoupeny hračky dětem
na vánoční nadílku. Zbytek bude použit na akce pro děti a na nákup didaktických pomůcek.
Paní Molcarové ještě děkujeme za sponzorský dar - za ušití ložního povlečení pro děti a za
magnetickou stavebnici pro děti pod vánoční stromeček.
Děti ze třídy Kočičky přivítaly do života svým vystoupením další malé občánky v Lužci nad
Vltavou a v Býkvi. Možná jednou budou chodit i do naší mateřinky.
Honza Krejčík přivezl dětem veselé představení s písničkami a nejen to. Přijel s ním Mikuláš
s čertem a přivezli dětem mikulášskou nadílku. Nejdříve se děti lekly, ukápla nějaká ta slzička.
Vše však dobře dopadlo. Zazpívaly společně písničku a všichni si odnesli mikulášský balíček.
Ve třídě pokračovalo povídání, jaké je vlastně to „peklo“ a kdo už se tam byl podívat.
S adventním čtením přišly za malými kamarády do mateřské školy děti z družiny ZŠ
v
Lužci nad Vltavou. Přišly s malým kamarádem „Mapáčkem“ - přečetly dětem vánoční příběhy
z knížky „Vánoční povídání.“ Dozvěděli jsme se, co je advent, kdy začíná, příchod Mikuláše,
jak pečeme vánoční cukroví, o vánočním stromečku, o Ježíškovi a dárcích, kdo je v betlémě,
o Marii a Josefovi, kdy uvidíme zlaté prasátko, co je to „kuba“ a jaký je Štědrý den. Snažíme
se oživit adventní čekání a těšení a dětem přiblížit zvyky a tradice. Vše proběhlo za poslechu
a zpěvu vánočních koled. Aktivitu „Děti čtou dětem“ připravilo MAS Vyhlídky Mělník v rámci
MAP II. – pracovní skupina čtenářská gramotnost.
S dětmi s družiny se sejdeme ještě jednou v rámci projektu „MŠ v ZŠ“, kde budeme pokračovat
ve vánočním čtení a napíšeme dopis Ježíškovi o dárky, které si přejeme najít pod vánočním
stromečkem.
www.luzec.cz
-5-

Ukázka soutěžních andělů (náhodný výběr z 28 modelů)

www.luzec.cz

Mateřská škola Lužec nad Vltavou
Prostory mateřské školy zdobí 28 andělů, které vytvořili rodiče – maminky a tatínkové, v rámci
soutěže pro rodiče „O nejhezčího anděla.“ Andílky vytvořili z papíru, ze dřeva nebo jsou
háčkované a pletené. Opravdu se vydařili. Probíhá hodnocení soutěže. Kterýpak anděl asi
vyhraje, který se bude nejvíce líbit? Devět tvůrců nejhezčích andělů bude odměněno vánočním
balíčkem.
Děti se s paní učitelkami připravují na vánoční posezení s rodiči. Vyrábí vánoční přáníčka a
dárky, nacvičují program. Kulturní program mají připravený i pro důchodce v Senior Komplexu
Lužec nad Vltavou a na posezení s důchodci v kulturním domě – tradiční setkání „Posezení
pod jmelím.“
Divadlo V Kufru přiveze dětem do mateřské školy vánoční pohádku „Kašpárek a vánoce v
myslivně“ a pak už děti budou čekat, co jim tem Ježíšek opravdu přinese. Vánoční nadílku pod
vánočními stromečky budou mít děti i na třídách.
Během vánočních prázdnin bude mateřská škola uzavřena. Bude do 1. 1. 2020 odpočívat a
užívat si klidu vánočních svátků.
První akcí, která děti čeká v novém roce 2020, je tradiční Tříkrálová koleda po obci,
na
kterou se děti vždy těší. S úctou předávají lidem dobré vůle poselství Tří králů. A tím se uzavře
po celý rok dlouho očekávané slavnostní adventní a vánoční období.
Ať už slavíme vánoční svátky jakýmkoliv způsobem, neměli bychom zapomínat, že jsou to
především svátky plné sváteční harmonie, radosti a lásky, kterou sdílíme v tomto období se
svými nejbližšími. Užijme si kouzlo slavnostní předvánoční a vánoční atmosféry, rozzářené
dětské oči a teplo přítomnosti své rodiny a přátel v duchu vánočních tradic, zvyků a krajových
obyčejů.
Poděkování patří celému kolektivu pracovnic v mateřské škole za celoroční práci a hlavně za
přípravu jarmarku a všech adventních a vánočních akcí.
Poděkovat chci rodičům a zřizovateli za vstřícnost a podanou pomocnou ruku vždy, když je
to potřeba.
Přeji všem rodičům, spolupracovnicím a lidem, kteří jsou nakloněni k naší práci a podporují
ji, pohodové vánoční svátky prožité v kruhu rodiny, hodně štěstí a především zdraví do
nového roku 2020.
Marcela Žižková, řed. MŠ

Posezení pod jmelím

www.luzec.cz
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Mateřská škola Lužec nad Vltavou
Návštěva dětí v domově seniorů v rámci projektu Mezigenerační setkání.

Základní škola Lužec nad Vltavou

Vánoční čas v první třídě
Uteklo to jako voda a za pár dní už přivítáme vánoční dny. Zdá se to jako včera, kdy do první
třídy nastoupily roztoužené děti, dychtivě čekající, co nového je čeká.
Dnes už jsou z nich praví školáci. Umí psát číslice, zvládají počítání do deseti, baví je čtení s
obrázky, i když spousta písmenek ve Slabikáři je ještě cizích, zdařile se perou se psaním.
Samozřejmě milují tělocvik, ale i zpívání a tanec. Učí se samostatnosti, pomáhat kamarádům,
být tolerantní k chybám druhých. A moc se těší na první společnou vánoční besídku, kdy
mohou udělat radost malým dárečkem spolužákům.
My jim přejeme, aby prožili nádherné Vánoce v rodinném kruhu a v novém roce zažívali
hlavně radosti a úspěchy, aby školu navštěvovali se stejným nadšením jako dosud a těšili
se na vše, co jim první třída přinese.
Mgr. Ivana Ševčíková
www.luzec.cz
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Erasmus+ aneb jak žáci naší ZŠ letěli do světa
Mgr. Marta Liška Landová
Když nedávno k našim žákům hovořil lektor z personální agentury o tom, jak zvýšit své šance
na trhu práce, a pronesl: ,,Když jednou budete mít možnost vyjet na Erasmus…”, několik našich
žáků jej přerušilo zvoláním ,,My už jsme na Erasmu byli!”
Tento program financovaný Evropskou unií je skvělá příležitost poznat život v cizí zemi z první
ruky a my jsme rádi, že v naší škole tuto možnost můžeme nabídnout těm žákům, kteří se
zajímají o cizí jazyky, chtějí poznávat jiné evropské země a reprezentovat naši školu a zemi v
zahraničí. Našeho projektu nazvaného “Don’t bully me, don’t discriminate me, include me!”
vedeného španělskou školou z ostrova Tenerife na Kanárských ostrovech se účastní kromě nás
i školy z dalších zemí - Estonska, Polska, Řecka a Spojeného království. Cílem tohoto dvouletého
projektu je podpora tolerance, respektování rozmanitosti, překonávání sexistických stereotypů
a předcházení násilí, šikaně a různým urážkám, které jdou často ruku v ruce s nevhodným
používáním nových technologií.
Naše první cesta, která se uskutečnila v listopadu a které se účastnilo pět žáků deváté třídy,
směřovala do Řecka. Po krátké návštěvě Atén jsme absolvovali nabitý program ve městě Volos,
kde se nachází naše partnerská škola. V rámci školních aktivit žáci ze všech zemí předvedli
ukázky národních tanců i tradičního jídla, představili svou školu a zemi, zasoutěžili si v poznávací
“hře o poklad”, absolvovali hodinu na téma tolerance vedenou řeckou učitelkou dramatické
výchovy a na konec se zúčastnili oslav výročí studentského povstání v Řecku proti diktatuře.
V souvislosti s tématem našeho projektu jsme také navštívili dvě místní muzea, sportovní
centrum pro paraolympioniky, dětský domov a centrum pro nezletilé uprchlíky. Na závěr nás
řecká škola také vzala na výlet do malebné vesničky Makrinitsa a úžasných skalních klášterů
Meteora, které někdy bývají nazývány osmým divem světa. Odpolední volno pak žáci trávili
se svými novými řeckými přáteli a poznávali místní společenský život, který v Řecku probíhá
dlouho až do večerních hodin.
Pro nás pedagogy bylo zajímavé sledovat, jak se naši žáci i přes počáteční ostych některých
dokáží zapojit do mezinárodního kolektivu a jak se z nich v cizím prostředí dokáží stát samostatní
a zodpovědní mladí lidé. Velmi se již těšíme na další cestu s dalšími několika žáky, která nás
na jaře zavede do krásného, historického města Lublin ve východním Polsku. Mezitím ostatní
žáci rozdělení do projektových týmů pod vedením jednotlivých pedagogů pokračují v práci
na výstupech, které budeme sdílet s partnerskými školami.

Jak hodnotí Erasmus týden v Řecku sami žáci?

Martin Hezina, žák 9. třídy
Já a mí čtyři spolužáci jsme se na 7 dní vypravili s našimi učitelkami dne 12.11. do Řecka. Byl
to "výměnný" pobyt, při kterém se mnohé událo. Při příletu do Athén jsme navštívili Akropolis,
což je nádherné místo. Poté jsme podnikli dlouhou cestu do města Volos, kde jsme těch 7 dní
také bydleli a trávili. Všechny dny nás uchvátily pokaždé něčím výjimečným. Jednou to byly
www.luzec.cz
památky, někdy výhledy a často nás zaujalo i řecké jídlo či restaurace.
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Základní škola Lužec nad Vltavou
Při samotném příjezdu do Volos si nás převzaly rodiny, ve kterých jsme tento čas pobývali.
Všichni byli moc milí a přátelští. Velmi nás překvapila jejich škola a kultura. Viděli jsme mnohé.
Nejvíce mě zaujaly kláštery Meteora. Meteora je sedm klášterů postavených na vrcholku skal.
Jsou nádherné a výhled z nich je okouzlující. Poslední den jsme měli těžké loučení, protože
jsme se se všemi velmi spřátelili. Škoda je, že jsme tam nemohli zůstat o týden navíc. Já děkuji
škole, že mně umožnila tento "výlet" a přál bych i ostatním žákům, aby měli možnost se projektu
Erasmus+ zúčastnit.
Filip Klempíř, žák 9. třídy
Na výlet do Řecka se nás z naší základní školy vydalo celkově pět žáků včetně mě a zúčastnili
jsme se akce Erasmus+ ve Volos. Byli jsme zde ubytovaní v rodinách studentů řeckého lycea.
Dostali jsme od Řeků předem vytvořený program, který se ale dost často měnil. Navštívili jsme
například uprchlické centrum a domov pro osiřelé děti, kde jsme měli takovou menší exkurzi
po jejich domě a pozemku. Poté jsme se vydali do mužského kláštera Meteora, který byl na
skále, kam se ale dalo vyjet autem či autobusem. Výhled tam byl úžasný, bylo vidět na kilometry
daleko. Pobyt v rodinách byl velice příjemný a rodina i studenti byli velice milí. Tento “výlet”
jsem si velice užil a byl bych velice rád, kdyby řečtí studenti, které už teď mohu nazývat přáteli,
přiletěli sem do České republiky. Mám mnoho skvělých zážitků a doporučuji, aby se do programu
Erasmus+ zapojilo co nejvíce škol, aby tyto zkušenosti a zážitky mohlo zažít co nejvíce lidí.
Kateřina Vurmová, žákyně 9. třídy
Jmenuji se Kateřina Vurmová a s dalšími čtyřmi žáky z 9. třídy naší školy jsem se zúčastnila
projektu Erasmus+. První návštěvou v rámci projektu byla návštěva řecké školy. Odlétali jsme
v úterý dopoledne a naším cílem byly Athény v Řecku, kde jsme několik hodin čekali na přílety
škol z dalších zemí.
Během této doby jsme se byli podívat i ve městě, kde je plno antických památek. Poté jsme se
autobusem přesunuli do Volosu, tam na nás už čekali rodiče z rodin, u kterých jsme bydleli.
Řekové pro nás připravili 5 dní s nabitým programem. Zúčastnili jsme se výuky v jejich škole
a byli jsme pozváni i na radnici ke starostovi města Volos. Také jsem tam poznala, že naše
škola je výrazně lepší než jejich, též je velký rozdíl ve výuce a v tom, co a jak se vyučuje.
Řekové byli velmi přátelští, ale někdy až moc. Čas pro ně moc neznamenal. Jestli přišli o půl,
nebo klidně i o hodinu později, nic moc se nedělo. Nakonec jsme se ale vždy sešli. Také mi
připadalo, že z nás byli často překvapeni, že už tam čekáme. Našli jsme si tam spoustu kamarádů,
například mojí hostitelku Alexandru. A s některými jsem i do této doby v kontaktu.
Alexandřina máma je učitelka ve druhé třídě a táta je důstojníkem u armády. Měla jsem u
nich svůj pokoj, ve kterém bydlela Alexandra. Byl sice malý, ale útulný.
Poslední dva dny jsme jezdili na výlety, těch se zúčastnili všichni účastníci programu Erasmus+
a doprovázeli nás i žáci z řecké školy, které jsme učili česká slovíčka a dobře se s nimi bavili.
www.luzec.cz
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V sobotu jsme navštívili překrásné městečko Makrinitsa, které bylo vysoko v horách.. V neděli
jsme obdivovali klášter Meteora. Tak krásné místo jsem už dlouho neviděla. Byl odtamtud
překrásný výhled dolů do údolí a na pobřeží. Bylo tam vidět, jaká je jejich kultura, ta se mi
líbila. Velmi mi také chutnalo jejich jídlo, hlavně gyros a souvlaki.
V pondělí brzo ráno jsme se zase autobusem přesunuli do Athén na letiště, odkud nám v půl
druhé jejich času odlétalo letadlo zpět do Čech. A po dvou hodinách letu jsme přistáli v
Praze na Ruzyni, kde si nás vyzvedli už naši rodiče.

Český tým v řecké škole

Čeští žáci se svými řeckými přáteli

www.luzec.cz
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My a pamětníci…
Vánoce klepou na dveře, pololetí se kvapem blíží a tak vypadá, že návrat na začátek září se zdá
nepatřičný. Ale vše popořádku.
Na začátku školního roku se naše škola přihlásila mimo jiné do jednoho z projektů společnosti
Postbellum – paměť národa. Zúčastnit tohoto projektu se mohou žáci, studenti, učitelé,
novináři i veřejnost. Všichni, kteří se zajímají o moderní dějiny. Mohou zdokumentovat příběhy,
na které se zapomnělo nebo mělo zapomenout. Vyprávějí se dál a právě zde dochází k zapojení
žáků i studentů. Garantem naší činnosti se stal Michal Šimek z Postbella, který nás a hlavně
děti provází celým časem.
Na úvod bylo potřeba kontaktovat pamětníka, který by byl ochotný spolupracovat s žáky, jenž
se do paměti zapojili. V našem případě jsou to „deváťáci“ F. Klempíř, A. Kotranová, K. Vurmová
a „sedmáci“ M. Kojda, a M. Ngo. Pracují pod dohledem učitelek E. Zemanové, v širší spolupráci
s B. Prchalovou a I. Královou.
První zádrhelem se již ukázalo „obstarat“ pamětníka z blízkého okolí, tedy někoho, kdo by
dětem vyprávěl, odpovídal na otázky a přibližoval dobu, která je současné generaci vzdálená,
a přesto je pro dnešní mládež v mnohém poučná.
První vytipovaná pamětnice hned v úvodu odmítla, u druhé vypadalo seznámení velmi nadějně.
Zřejmě ale ze zdravotních důvodů nakonec z povídání sešlo. A tak jsme oslovili třetí pamětnici,
o které jsme ani netušili, jak velmi slavného předka má. Zde je na místě poděkovat Janě
Ramešové. Ta, díky své vitalitě, se ani neobjevila v našem hledáčku starších pamětnic. Přesto
již dětem valnou část svého životního příběhu vypověděla.
Žákovský tým ze setkání s Janou Ramešovou vytvoří audionahrávku a ta bude následně ve
studiu rádia v Mladé Boleslavi profesionálně sestříhána. Bude vytvořen zhruba dvouminutový
záznam, který bude zveřejněn jako výsledná práce. Závěrečná prezentace pak proběhne 23.
března 2020 v Masarykově kulturním domě v Mělníku.
Tak nám, a hlavně dětem, držte palce, ať vše stihneme a dobře to dopadne. Ještě mi dovolte
na závěr popřát všem fanouškům naší školy a naší práce krásný a klidný čas vánoční.
Za celý tým Eva Zemanová

Vánoční přání
Přichází k nám doba dětských radostí, doba rozjímání a vzpomínání na krásné chvíle našeho života,
přichází doba Vánoc. V tomto čase si větší měrou uvědomujeme, že darem největším jsou zdraví,
porozumění, láska a přátelství.

Vážení rodiče, vážení přátelé školy, milé žákyně, milí žáci.
Dovolte, abych vám jménem svým, jménem všech pedagogů a zaměstnanců školy
popřála klidné a spokojené vánoční svátky, pevné zdraví a štěstí v roce 2020.
Ať ke svým krásným vzpomínkám přidáte v době letošních Vánoc mnoho dalších
a do nového roku vás přenesou úsměvy a lásku vašich blízkých a přátel.
Ing. Pavla Kopeluková, ředitelka školy
www.luzec.cz
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POSEZENÍ POD JMELÍM

Dne 12.12.2019 se v kulturním domě uskutečnilo tradiční vánoční setkání seniorů. Děti z
mateřské i základní školy si pro naše starší spoluobčany připravily krásná vystoupení a předaly
dárečky. K tanci a poslechu zahrál a zazpíval pan Jiří Křováček a zatančily Lužecké Ladies.
Nechyběli zástupci obce pan starosta Patrik Rollo a místostarosta Miroslav Maštalíř. Letošní
setkání bylo opět jednou z nejpříjemnějších akcí naší obce. Děkujeme.
Přejeme všem našim seniorům pevné zdraví a příští rok se těšíme opět nashledanou.
Hana Fnoučková, ved. KD

www.luzec.cz
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Posezení pod jmelím 12.12.2019

Vánoční jarmark a slavnostní rozsvícení stromečku
Dne 30.11.2019 se v naší obci konal vánoční jarmark s bohatým programem. Odpoledne
zahájil již tradičně Podřipský žesťový kvintet a následovalo vystoupení dětí z tanečního
kroužku základní školy. Vánoční program pokračoval vystoupením dětí z mateřské školy.
Slavnostní rozsvícení stromečku uvedly děti ze základní školy svým Vánočním příběhem
a stromeček tradičně rozsvítili andílci. Pro návštěvníky byly připraveny stánky plné krásných
dekorací a domácího občerstvení.
První adventní víkend jsme zahájili také vánočním koncertem v kostele Sv. Jiljí s pěveckým
sborem Chrapot Mělník.
Děkujeme
všem, kteří se podíleli na organizaci vánočního jarmarku. (h.f.)

Taneční vystoupení žáků základní školy
www.luzec.cz

Vánoční jarmark

Vystoupení žáků základní školy

www.luzec.cz

Vánoční jarmark 2019

Vystoupení dětí z mateřské školy

Nejmladší hosté vánočního koncertu
v kostele Sv. Jiljí s pěveckým sborem
Chrapot Mělník.

Slavnostní rozsvícení stromečku

www.luzec.cz

Mikulášská nadílka 5.12.2019

www.luzec.cz
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Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala vám všem, kteří se zúčastňují našich akcí a podporují tak činnost
kulturního domu. Snažíme se naplňovat kulturní program v naší obci tak, abychom udělali radost
nejen dětem, ale i vám dospělým. Dále bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nám
pomáhají na akcích, protože bez nich by se konat nemohly. V neposlední řadě chci poděkovat byť
malému, ale výkonnému týmu KD za celoroční práci.

Vám všem přejeme krásné svátky vánoční, užijte si je v klidu s rodinami a pohádkami.
V novém roce ať vás provází zdraví a radost ze života.
PF 2020 Hana Fnoučková, vedoucí KD
www.luzec.cz
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Tiskové služby pro ﬁrmy, školy, státní správu a každého z nás.
Od ostatních tiskáren se lišíme zejména možnostmi editace graﬁky online.
Naši zákazníci nepotřebují graﬁcká studia, čímž šetří čas i peníze.
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