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Zimní zábavy
7.března pořádala Beseda ples v sále u Tetaurů, 13.ledna byl tamtéž věneček
Mladé generace národní demokracie při němž účinkovala džezová hudba právníka Hudce z Velvar.
Sokolský ples byl 3.února.
Maškarní průvod po obci o neděli, masopustní konán nebyl.
13.února v úterý byla u Tetaurů společenská maškarní zábava Sokola s Besedou, Hasiči a Vltavan pro krisi ples vůbec
nepořádali.
70 výročí narozenin p .R. Grosmana
17.ledna v předvečer 70 výročí. narozenin dlouholetého starosta R.Grosmana konána v sále u Tetaurů slavnost, kterou
pořádala rada, zastupitelstvo, místní školní rada a všechny výbory místních spolků. Před tím bylo několik přípravných
schůzí o pořadu a uspořádání slavnosti, padlo mnohé ošklivé slovo, ale konečně nastala dohoda: Ujednáno věnovati
starostovi pěknou adresu, jíž namaloval akad.malíř a grafik v Praze Morávek za 1500Kč; uvítání svěřeno náměstkovi
Dr.Jos.Pešlovi a kronikáři bylo uloženo promluviti za všechny a odevzdati adresu.
Sál byl pěkně vyzdoben. Ant.Rož za lidovou záložnu opatřil zvětšenou starostovu fotografii, která byla umístěna nad
vyhrazeným místem u stolu pro starostu; každý spolek ozdobil si jedno okno v sále,
Lidová záložna pak průčelí sálu nad podiem včelím úlem a heslem pracuj a šetři. Hosté byli zváni pozvánkou:

Průběh slavnosti byl následující: K 7.hodině shromážděná rada zastupitelstvo a výbory spolků očekávaly v sále příchod
pana starosty. Než se dostavil přijeli mnozí hosté: okr.hejtman K.Walter, vrch. rada K. Petřík, býv. okresní starosta v.
Nový, okr. škol.inspektor Karel Tichý a jiní.
Pak přišel pan starosta s rodinou a přátelstvem, v němž nejvíce pozornost způsobil generální inspektor branné moci Jan
Syrový a paní. Po uvítání žákyní Tomkovou u dveří sálu přijal kytici od žákyně Hanzlíkové a byl uveden za zvuků
fanfár na čestné místo. Po uklidnění přivítal jej a hosty Dr. Pešl, načež přečetl blahopřání a omluvenky, mezi nimiž
nejsrdečnější byla od předsedy senátu Fr. Soukupa. Pak jsem po krátkém úvodě probral život oslavence, vytkl jeho
zásluhy a odevzdal jsem mu adresu: Pergamenovou skřínku otvírající se 2 křídly ozdobnými křišťály pod nimiž jsou
jetelové čtyřlístky. Uvnitř byla vlastní adresa s listy jako kniha: Na prvním monogram ze 70, na druhém všeobecné
věnování: Věnováno ve výroční den 70 narozenin jako důkaz věčnosti a lásky za zásluhy panu Rudolfu Grosmanovi,
zasloužilému starostovi, předsedovi šk,rady, Lidové záložny atd.
Na dalším listě na němž je nakreslen rodný statek, kostel a náves s pomníkem padlých je psáno:
Obecní rada a zastupitel. za obezřetnou správu obce a vzornou snášenlivost. Třetí list s obrazem školy: Místní školní
rada za spolupráci při účelném vybudování nové školní budovy. Na 4.listě ozdobeném klasy a včelími úly s heslem:
pracuj šetři napsáno: Lidová záložna svému zakládajícímu členu, prvnímu a dosavadnímu předsedovi výboru za 25
cílevědomou důslednou a nezištnou spolupráci jakož i za příkladné provádění šetrnosti. Dalších 9.listů vyhrazeno
spolkům. Na každém listě namalován znak spolku případné heslo a podpisy všech členů výborů.
Po podání adresy pronesli svá blahopřání výše uvedení hosté a jiní, načež připil jsem panu starostovi s přáním další
desítky let.
Pak zpívali jsme mužský sbor: Komu bratří zazpíváme ?, po čemž následovala hostina a zábava při Satranově hudbě.
Učitel Josef Patka přednesl báseň Oráč. Pan generál Syrový odcházel již před devátou, aby se účastnil plesů žurnalistů.
Těšilo mne, že ke mně přišel, podal ruku a děkoval za prý pěknou řeč. Pana starostu výročí jeho narozenin stálo několik
tisícovek, neboť nejen vše při hostině platil, ale nahradil obci a spolkům výlohy s pořízením adresy. Účastníků slavnosti
bylo celkem 130.
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Půjčka
Dne 1.února byla ve spořitelně v Kralupech n./Vlt. realizována zápůjčka 136.000Kč, jíž účet obce Lužec n./Vlt. místní
školní radě vyrovnán.
Úmrtí
13.února zemřela paní Kateřina Čápová manželka bývalého starosty Frant.Čápa. Pohřbena byla 17.února.
Železárna
V pondělí 19.února počalo s přestavbou cukrovaru na železárnu s 1.martinskou pecí.
Od konce minulého roku byl sem přidělen inž. Wolfgang Schilber, později inž. K. Merlíček.
Brzi byli zaměstnáni všichni nezaměstnaní z obce i okolí, ale mnozí naříkali na malý plat: 1.60 až 2.80Kč.
V dubnu pracovalo již tam 140 lidí, kterýžto počet zdvojnásoben v červnu a červenci, poněvadž se pracovalo na dvě
směny.
Úmrtí
24.února zemřel Josef Maršák, domkář čís. 104 ve věku 80let. O pouti a posvícení rád si zazpíval své oblíbené písně.
Domovina
1.března ustavila se zde Domovina, jejímž předsedou zvolen K.Rož, jednatelem Lad. Kulhánek a hospodářem Oldř.
Myslivec. Členů se přihlásilo 70.
4. březen
4.března sehrál u Buršíků Atletic klub divadelní hru Legionář Lanc, drama o 3.dějstvích ze světové války
od J.M.Šafaříka
7.březen
7.březen pořádal Sokol oslavu presidentových narozenin u Tetaurů s programem:
1.Proslov
2.Konfršt:Buď zdráv nám presidente náš!
3.Motlitba z opery Libuše
4.Solo na klavír
5.Arie Blaženky z Tajemství
6.Gounod: Ave Maria. Housle a klavír
7.Každý jen tu svou…
8.B.Smetana: Prodaná nevěsta.
9.Ant.Dvořák: Slovanský tanec E mol.
10.Příhoda: Koncertní valčík.
L.Stroupežnický: Pod ochranou Napoleona.

br.Patka.
muž sbor.
s.Kaprová.
p.Škatula.
s.Kaprová.
p.Klos a Škatula.
p.ing.Schiller.
Orchestr.
p.Klos a Škatula
p.Klos a Škatula
Jednoaktovka

Dražba
12.března konána dražba na mlátičku a lis Družstvo domkářů a malorolníků, kteří spor s továrníkem Kokorou prohráli a
byli odsouzeni zaplatiti. Pohledávky zajistil si záznamem do pozemkových knih. Mlátičku i lis, která byla prodána na
úhradu soudních úhrad, koupil sám za 7200Kč. Lokomobilu koupil též ve dražbě dne 18.dubna za 3700Kč.
Kapela
7.března pořádal Atletik club Josefskou taneční zábavu u Tetaurů s hudbou Jazz Modrých. Několik mladých mužů
znajících trochu na housle, harmoniku a mandolínu přijednali si trombonistu a trumpetistu a tak vznikla nová kapela.
Ale hráli jen zpaměti.
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Den brannosti
V sobotu 24.března pořádala Tělocvičná jednota Sokol den brannosti, na kterém o brannosti promluvil štábní kapitán.
Dražba na trávu
V neděli 25.března konána byla dražba na trávu. Utrženo bylo 6044Kč.
Počasí bylo krásné. Až do konce března bylo nadnormálně teplé počasí, teprve na začátku dubna se ochladilo a 5.dubna
i sněžilo. 9.dubna byla první jarní bouře. Avšak 16.a 17.dubna ukazoval teploměr 28°C a 18.dubna bylo skutečné vedro.
Mimo sněžení 5.IV. pršelo v dubnu pouze 26., květen byl suchý a teplý.
Divadlo
V neděli 8.dubna pořádala Střelecká jednota divadelní představení: Mnich a baletka u Buršíků.
Program přiložen. Souhra byla dobrá.
30 dubna předváděl u Tetaurů svá kouzla a umění „Janderi“.
V úterý dne 1.května sehrál dramatický odbor Sokola u Tetaurů divadelní hru.
V sobotu 5. května přibyla sem divadelní společnost K. Kostelecké, která řízením Karla Fišera sehrála u Buršíků
několik her za špatné návštěvy. O svátcích svatodušních hrála se střelci na Pastvách Pasekáře.
Odvod
Branci z obce dostavili se k odvodu ve středu 2.května za doprovodu kapely Ant. Satrana, z 16 branců II.a III.třídy
odvedeni: R. Horák, Jos. Špic, Fr. Švejcar, Boh. Kapr.
Smetanův spolek
V sobotu 12.května uspořádal místní spolek Českosl.Červeného kříže Smetanovu oslavu v sále u Tetaurů, při níž
účinkovali: Řídící učitel Škatula z Kokořína zahrál několik koncertních skladeb na klavír, s odb. učitelem B. Klosem
několik houslových skladeb s doprovodem piana; paní L. Kaprová zazpívala motlitbu z Libuše; ženský sbor vedením
B.Klose zazpíval několik trojzpěvů. Dále byla na pořadu kvarteta a orchestr p. Ant. Satrana s dobrovolníky.
Promoce
V pátek dne 18.května byl zdejší rodák JUC. Václav Kott promován ve velké aule Karlovy university doktorem věd
právních a státních.
Velké sucho
Měsíc květen vynikal nadnormální teplotou. 1.května v 6 hod. večer bylo 31°C, 2.května v 1.hod.40°C, 6.května též.
Teprve 16.května se ochladilo, ale jen na několik dní. Pak bylo zase krásně, teplo, slunečno. Za celý měsíc nespadla ani
kapka vody. Obilí krnělo, špatně metalo. Teprve 3.června napršelo asi 4mm, v noci na 5.červen trochu víc a pak zas nic,
až z 25.na 26.spadlo asi 35mm vody. To bylo vše. Na písčitých polích vše zaschlo, nenarostla píce a všudy bída. Tak
nastaly 9.července žně. K tomu všemu v pátek po poledni dne 13.července nastala průtrž mračen a napadlo krup, ale
neměly co vytloukat klasy byly většinou hluché. To bylo k poznání na podzim při výmlatu. Často namlácena jen zadina
a jen 80kg z korce. Proto byla nutná pomoc. Z živelního fondu vypláceny podpory peněžité (celkem asi cca 30.000Kč
pro menší zemědělce) poskytovány poukázky na levnější nákup slámy, ovsa a osiv atd.
Nikdo nedostal tolik, aby mu škoda byla ½ hrazena a přece bylo dost vyčítání a závisti.
Železárna
Ve středu 1.srpna roztočily se motory v nově zřízené železárně a v pátek 3.VIII. začala železárna pracovati. Stalo se
však neštěstí: Ruský uprchlík inž. Klemenov zaměstnaný v kovárně za hodinový plat 3 Kč, spadl v noci z vodní věže a
zabil se. Pohřeb měl 4.srpna v Praze na ruský hřbitov.
Propustka
7.srpna počalo se zřízením propustky v koncentrační hrázi Vltavy u obecní a Grosmanovy tůně, aby hladina tůně se
snížila.
Oprava hodin
V září provedl Josef Satran opravu věžních hodin, u nichž zlámalo se bicí péro a i jinak byly poškozeny. Oprava stála
600 Kč.
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Válcovna
Válcovna při železárně, která zpracovává staré železo za pomoci rudy již částečně tavené, počala pracovati v pátek
14.září.
Oheň
V sobotu 15.září vyhořel domek p. Rainiše na Cikánce. Na postavení obdržel od pojišťovny 14.000Kč.
Zvukový biograf
V neděli dne 16.září poprvé předveden v sokolském biografu zvukový film Písničkář – Poněvadž se předvedení
zvukově líbilo, zakoupil výbor zvukovou aparaturu, která však požárem dne 17.února byla zničena a musela být
opatřena nová.
Regulační plán
východní části obce byl pořízen v září ing. Jos. Švicem z Mělníka za 1000Kč.
Atentát
Veliké vzrušení v obci nastalo, když se rozšířila po vsi zpráva, že v úterý 9.října spáchán byl atentát na krále Alexandra.
Sjednotitele a franc. ministra zahraničních záležitostí L. Parthou , naše největší přátele politické.
Zas oheň
V sobotu 13.října shořel vagon postavený na pozemku pí.Stodolové u Pastev, v němž bydlela pí. Lorencová s dětmi.
Tato byla pro podezření s M. Srpovou – Kufnerovou zatčena a dlouho ve vazbě v Praze vyšetřována. Obě však byly
propuštěny.
Divadlo
Sportovní club pořádal v sobotu 10.listopadu divadelní představení; sehrána byla
Dávky a poplatky
V rozpočtové schůzi obecního zastupitelstva konané dne 14.listopadu schváleno jednomyslně vybírání dávek a poplatků
až do roku 1938: ze psů (5Kč), ze spotřeby elektrické energie k účelům světelným (10h.z kw), z nápojů (pivo 10h. z
1.l ), z her v karty (1Kč), z masa (5.h.z 1kg), z návěští (20h.za 1m2), z úředních výkonů (1-10Kč), z obecního statku
( 1Kč m2), stavební (10Kč), hřbitovní (dle velikosti hrobu 20 až 3200Kč).
Též bylo usneseno vybírání 300% přirážek.
Tělocvik a zpěv
V sobotu dne 8.prosince pořádán byl ve prospěch chudé mládeže obecné školy večer tělocviku a zpěvu, při němž
účinkovali žáci téže školy a zazpívány též sbory řízené B. Klocem, odb. uč. při zdejší škole měšťanské.
Mikulášská
Zábavu tuto pořádal Sportovní club Atletika v hostinci u Buršíků v neděli 9.prosince s pestrým programem.
Doplňovací volby
Ve schůzi zastupitelstva ve schůzi 29.prosince obsazeno místo odstoupivšího náměstka Dr.Jos.Pešla; podán Annou
Černíkovou návrh za stranu národně demokratickou, aby náměstkem byla Anna Černíková.
V téže schůzi zvoleni radními Antonín Herman a Antonín Glázr. Ustavení bylo jednomyslné.
Úmrtí r. 1934
V roce 1934 zemřeli: 13.února Kat. Čápová, 24.února Josef Maršák, 11.dubna Václav Verlík, 19.května R. Ptáčníková,
22.května Václav Stodola, Věra Litochová 22.září, 17.listopadu M. Zývalová.
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1935.
Zastavení autodopravy
Začátkem roku zastavena byla autobusová doprava z Mělníka do Vraňan a tak přestalo autobusové spojení zdejší obce
s Mělníkem.
Valná hromada Domoviny
Dne 17.ledna konala domovina svou první valnou hromadu. Domovina byla založena 1.března 1934. Za rok čítala 88
členů. Pracovala nejvíce hospodářsky. Objednala pro členy 26 vagonů uhlí a docílila obratu 143 000Kč. Na této valné
hromadě promluvil Václav Novotný, člen okr. výboru z Daminěvsi.
Oheň
30.ledna vyhořel domek Ant. Tichého na Cikánce. Oheň vznikl odpoledne a zachvátil stodolu, která vyhořela úplně.
Majitel byl pojištěn.
Změna ve fin. komisi
Dne 4.února jmenován byl Bohuslav Holaj, elektrotechnik, členem finanční komise za Jana Řeháka, jenž byl stranou
funkce té zbaven, že ze strany vystoupil.
Oheň v biografu
17.února chytil při předvádění filmu v sokolském biografu film. Výbuchem byl operatér Václav Ptáček vyhozen
z kabiny a tak unikl popálení. Výbuchem byla zděná kabina poškozena. Filmový aparát padl za oběť plamenům.
Pojišťovna však hradila z velké většiny způsobenou škodu.
Stav zvířectva
ke dni 15 února byl: 117 kusů skotu, 95 telat, 1 ovce, 5 koz, 171 vepřů.
Úmrtí
22.února měl pohřeb zdejší rodák Antonín Šrotýř, ředitel Eichmanových papíren v Praze.
Úředníci téže firmy věnovali k uctění jeho památky 200Kč zdejším chudým.
Tlak vzduch
23.února zjištěn byl nebývale nízký tlak vzduchu 734mm, kdy 28mm pod normálem.
Dávka z přírůstku hodnoty
1.března obdržela obec od Inspektorátu pro zemské dávky, dávku z přírůstku hodnoty částkou 20.997,55Kč většinou to
byly dávky z nemovitostí prodaných Českou cukerní společností.
Oslavy pana presidenta
Oslavu narozenin pana presidenta pořádala osvětová komise. Zahajovací proslov měl starosta obce p.Rudolf Grosman.
Krásnou řeč přednesl českobratrský farář z Mělníka Josef Kantorek.
Při slavnosti zazpíval smíšený sbor řízený odb. uč. R. Klosem, Smetanův sbor Věno a slavnost zakončil přednesem
státní hymny.
Z této slavnosti zaslán byl blahopřejný projev tohoto znění:
Vážený náš nejdražší pane presidente!
Zastupitelstvo obce Lužce n.Vlt., místní školní rada, učitelské sbory, zástupci pokrokových spolků: Sokola, Dělnické
tělocvičné jednoty, Střelecké jednoty, Atletic-Clubu, Řemeslnicko-živnostenské Besedy zasílají ze společné slavnostní
schůze, konané dne 6.března projev největší úcty a lásky, jakož i výraz našich díků za nehynoucí činy Vašeho bohatého
života.
V největší úctě se sklání:
(pečeť, razítka a podpisy).
Schválení rozpočtu
Rozpočet na rok 1935 byl schválen výborem dne 20.února 1935; na úhradu schodku byly povoleny 200% přirážky
k dani činžovní a 300% k daním ostatním, dále byly schváleny dávky a poplatky: z úředních výkonů: stavební za
používání veřejného statku, hřbitovní, z masa, ze spotřeby elektrické k účelům světelným, ze psů, z her v karty a
nápojů.
Str.68

Oprava cest
V březnu byly opravovány obecní cesty navážením strusky ze zdejší železárny; za dovoz bylo zaplaceno….Kč.
Sbírka
23.března byla po obci vykonána sbírka ve prospěch akce „Motorisace armády“, která vynesla 586Kč.
Rozhlasový autobus
2.dubna meškal v obci propagační rozhlasový autobus, který před školou vysílal pražský program z natočených desek.
Mírová slavnost
V neděli dne 14.dubna pořádal Č.Č.k mírovou slavnost v sále u Tetaurů s pestrým pořadem jenž je přiložen.
Pohřeb
Týž den měla pohřeb pí. Jos.Hartlová, manželka bývalého zdejšího poštmistra. Pohřbu se účastnilo velmi četné
obecenstvo.
Odvod
16.dubna byli odváděni branci z obce, a sice 13 v II.třídě a 10 ve třídě III. Odvedeni byli Jiří Kašpar, Josef Levý,
Ant.Rameš, Jaroslav Levý.
Sčítání stromů
Začátkem května bylo provedeno sčítání stromů a keřů. Sčítacím komisařem byl Václav Patka.
Úmrtí
V pondělí 13.května byla pohřbena paní Anna Tetaurová, manželka hostinského, která zemřela v pražské nemocnici.
Onemocněla po porodu horečkami; byla léčena několik dní doma, pak odvezena do Prahy, ale bylo již pozdě. Odešla ve
věku 23 let. Dítě zůstalo na živu.
V neděli pohřben byl syn hostinského Horáka – Bohuslav, elektrotechnik. Ve věku 21 let podlehl v mělnické nemocnici
zanedbanému zápalu slepého střeva.
Odvodnění.
V měsíci květnu dokončeny byly odvodňovací práce. Odvodnění si vyžádalo nákladu 139.881 Kč. Z obecních pozemků
bylo zaplaceno 9.735Kč.
Volby
Dne 19.května konány volby do poslanecké sněmovny a do senátu. Následující neděli 26.května do okresního
a zemského zastupitelstva. Výsledky byly takové:
Č.kand.
1
2
3
4
5
8
10
13
16

Název kandidující strany
Republikánská strana zemědělců a malorol.
Čsl.social.demokratická str.dělnická
Čsl.strana národní socialistická
Komunistická strana československá
Čsl.strana lidová
Das Bund der Landwirte des chr.-d.Landvolkes
Čsl.strana živnostensko-obchodnická středostav.
Národní obec fašistická
Národní sjednocení
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Posl.sn.
166
142
53
28
34
1
103
9
100
636

Senát.
150
125
50
21
34
1
90
10
79
560

Okr.z.
145
155
39
20
36
108
4
66
573

Zem.z
150
147
46
19
35
1
98
3
76
575

Slavnost
V neděli dne 2.června pořádala Domovina slavnost Švehlových lip pod protektorátem obecního zastupitelstva. Za
pěkného sluneného rána procházela zesílená kapela obcí, hrajíc veselé pochody. Dopoledne byly závody v běhu a jízdě
na kole na trati Lužec-Hořín-Býkev-Vraňany-Lužec. Po 13 hodině odpolední řadil se průvod místních a cizích hostů u
továrny bří.Horáků, odkud vyšel a pochodoval obcí. V čele průvodu jela selská jízda z celého mělnického okresu. U
pomníku padlých seřadily se spolky u tribuny, zbudované na návsi před kostelem u předem již vsazených dvou
Švehlových lip. Na tribuně usedli zástupcové obce, spolků a hosté. Slavnost zahájil starosta obce Rudolf Grosman, po
čemž hosty uvítala Běla Sárová. Slavnostní řeč pronesl poslanec J.Dubický, který objasnil Švehlu jako státníka a Švehlu
hospodáře. Vylíčil činorodou práci Švehlovu, vylíčil jeho nehynoucí program a svou řeč zakončil výzvou, aby český lid
plnil odkaz tak velikého demokrata.
Před přednáškou zazpíval zpěvácký kroužek, řízený odb.uč.R.Klosem, Smetanovo Věno a Švehlovu oblíbenou píseň
Skřivánkovi. Pak se odebralo obecenstvo v průvodu, v jehož čele jel posl.Dubický, vezen kočárem, taženým dvěma
páry koní, na Pastva, kde byly pořádány závody v jízdě na koních, národní tance a jiné hry, které měli rozveseliti
přítomné publikum. Četné obecenstvo k večeru rozehnal déšť. Večer byla konána taneční zábava. Hrubý příjem byl
veliký a činil 10.776,25Kč, vydání 10.163,53Kč, čistý výnos 602,70Kč.
Celá slavnost utrpěla značně nedostatečnou přípravou
Úmrtí
Na Boží tělo dne 20.června zemřela dcera Emanuela Kučery-Anna na tuberkulosu.
Masarykův kulturní dům
V neděli 30.června konala se na Mělníce slavnost položení základního kamene k Masarykovu kulturnímu domu,
spojené s dovážením materiálu na stavbu. Obecní rada a výbory spolků súčastnily se velmi aktivně této slavnosti.
Z Lužce a Chramostku byly vypraveny povozy s pískem z pískovny pana Rud.Grosmana. Jeden vůz byl upraven
alegoricky, s chvoje udělán byl Říp, na němž z dvou pytlů mouky, darovaných nájemcem mlýna F.Waldekem, vystavěna
kaplička na níž Frant.Viktorín udělal malovaná okénka a stříšku. Kostru ze železných prutů, darovaných zdejší
železárnou zhotovili v továrně u Horáků a chvojím ověsil Št.Fiedler a Frant.Viktorín.
Páni starostové Grosman a Vaněk a místní spolky dali na hudbu po 50Kč a tak jsme mohli dovézti dary na Mělník
v seřazeném průvodu s hudbou v čele. Poněvadž žádná jiná obec ani spolek své hudby neměly, vedla naše hudba
Satranova celý průvod všech spolků, skupin a povozů z náměstí na staveniště, kde porota po zahájení slavnosti dary
oceňovala. My dostali druhou cenu, jak přiložený diplom dosvědčuje.
Obilní monopol
O žních zaveden byl obilní monopol. Vláda určila stálé ceny obilí a upravila obchodování obilím prostřednictvím
jmenovaných komisionářů. Každý zemědělec obdržel výkaz, do kterého museli komisionáři zapisovat nabízené obilí ke
koupi a mlynáři semleté obilí, takže vše bude kontrolováno a statisticky zpracováno. Na podkladě monopolu bude vláda
určovati plochy osevu obilí a jiných plodin.
Budoucnost prokáže zdali je to prospěšné a komu.
Zaměřování
V létě zaměřovali zde úředníci zemského výboru v Praze inž.Frant.Ducháček a inž.Fr.Severa ochranné hráze kolem
Vltavy. Práce ukončili až na podzim.
Obžínky a výlet
V neděli 18.srpna pořádala zdejší Domovina obžínky v sále u Tetaurů. Týž den konaly zdejší spolky výlet parníkem po
kanále a proti vodě po Labi do lázní Hoštky. Po celou jízdu hrála hudba p.Satrana. Výletu se súčastnilo obecenstvo
v počtu 94 osob, jehož veselou náladu a bezstarostné počínání zfilmoval pan Jos.Horák. Film byl později promítnut
v Lužeckém kinu. Účastníci měli k disposici studené nápoje, o jejichž lahodnost se postarala firma bří.Horáků, jež
zřídila na parníku chladírnu.
Pouť
O pouti v neděli dne 1.září bylo v obci veselo a živo. Tancovalo se u Tetaurů, kde hrála i v pondělí kapela Satranova a u
Buršíků účinkovala hudba V.Levého.
Úprava platu
Zdejšímu ponocnému upravilo obecní zastupitelstvo plat ve schůzi dne 9.října na 12,50Kč a nárok na placenou
dovolenou.
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28.říjen
Státní svátek 28.říjen oslavil dorost Č.Č.k měšťanské školy zahrátím divadelní hry Kocourkovští mudrlanti.
Před hrou promluvila o významu dne žačka II.roč.Bašlová. Čistý příjem 797Kč věnován na mléčnou akci.
Čaje
Dne 28.října a pak pozdější neděle a svátky pořádány byly v hostinci u Buršíků, který převzal syn Miroslav, odpolední
taneční a společenské zábavy zvané čaje, které obecní rada povolila s podmínkou placení dávky ze zábav paušálem za
jednu zábavu 15Kč. Zábav těch účastní se z velké části zdejší i okolní mládež. Zakročením četnictva byla mládež pod
16 roků vyloučena.
Rozpuštění DTJ
Dělnická Tělocvičná jednota zde byla k 3.listopadu a zbylí členové zapsáni v jednotě vraňanské.
Akademie
V sobotu 16.listopadu pořádal sbor obecné školy dětskou akademii s pestrým pořadem ve prospěch sociální akce pro
chudou školní mládež.
Úmrtí
V sobotu 23.listopadu zemřel v Chramostku statkář František Tůma po dlouholeté krční chorobě ve stáří 73 let. Pohřeb
jeho byl ve středu dne 27.listopadu. Poněvadž neměl bližších příbuzných uspořádali přátelé podle jeho přání pohřeb
opravdu okázale. Výkrop provedl děkan Karel Pejša za asistence farářů z Chlumína a z Nelahozevse. Průvod byl
neobyčejně veliký. Mnoho lidí přišlo jen ze zvědavosti. Pohřbu účastnily se spolky, jichž byl zemřelý členem: Sokol,
Beseda a Vltavan. Při vynášení z domu hrála Satranova a Císařova kapela oblíbenou nebožtíkovu píseň: Až se bude
suchá lípa… a pak kvarteto z národního divadla hrálo na lesní rohy a smutnými tóny doprovázelo nebožtíka na cestě ze
statku. Vezen čtyřspřežím vraníků nastoupil svou poslední cestu. Obřady smuteční byly konány v lužeckém kostele a
účinkovalo při nich pěvecké kvarteto Národního divadla. Při vynášení rakve z kostela myslivci z liběchovského panství,
kterým majitel panství Frant. Homolka opatřil k pohřbu nové stejnokroje, hrající na lesní rohy v oknech statku Bromů,
budili tklivou náladu. Na hřbitově před otevřenou hrobkou, v níž odpočívají pozůstatky rodičů, manželky, syna a dcery
jeho, po smutečních obřadech, z nichž nejvíce upoutal přednesený sbor Rodné brázdy, rozloučil se svým sousedem
starosta Chramostku Jaroslav Vaněk, pak za spolky Josef Patka z Lužce, za kamarády a myslivce promluvil liběchovský
první český starosta Fr. Homolka, jenž charakterisoval svého přítele slovy: Byl jsi bohat, ale zemřel jsi chudě! Pak byla
rakev uložena za zvuků státních hymen k věčnému odpočinku do hrobky a sice dle zapsaného přání obličejem
zemřelého k východu, k rodné obci a napříč k ostatním rakvím, aby tak bylo naznačeno uzavření rodu posledním jeho
potomkem.
Pohřební výdaje činily celkem asi 43.000Kč. Jmění jeho bude rozděleno mezi vzdálené příbuzné, jichž se přihlásilo
dosud asi 46. Velké jmění kdysi všelijak nabité, v malé díly se rozpadne. Otec zemřelého půjčoval sousedům v zlých
dobách, ale v ještě horších je žádal zpět, věda že nemají. A tu mu museli postupovati pole za polem, chalupu za
chalupou. Tak sloučil dohromady na korců pro syna. Ale ten štěstí neměl, nahromadil sice ještě trochu mamonu, ale
neštěstí jej pronásledovalo. V nejkrasším věku mládí zemřela mu r.1913 dcera, která ve svých verších, pod
pseudonymem vydaných, stěžuje si na neveselý rodinný život a svůj bol vyzpívává ve verších –nechte vy si vaše zlatoa nechte mi své štěstí za to-.
Tři léta později, roku 1916 opustila jej manželka a r.1919 syn a tak zůstal se svým bohatstvím sám a sám. Za života
pomýšlel své bohatství věnovati dobročinným účelům, ale buď se k napsání závěti neodhodlal a nebo se ztratila.
Mikulášské zábavy
Mikulášské zábavy byly dvě: 24.listopadu ji pořádali zemědělští zaměstnanci ve prospěch vánoční nadílky, 8.prosince
též u Buršíků Mladé národní sjednocení.
Hony
Dne 12.prosince ve čtvrtek byl konán zaječí hon, při kterém bylo střeleno 285 zajíců. Pak se ještě střílelo v Luhu před i
po svátcích, takže se za celý rok střelilo celkem 361 zajíců a 1028 koroptví. Úhrnem se na nájmu honitby prodělalo 5
246Kč při nájemném 12 000Kč.
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Abdigace T.G. Masaryka
V sobotu v poledne dne 14.prosince pozval president republiky T.G. Masaryk do Lán předsedu vlády dr. Milana Hodžu
a předsedy NS Jana Malypetra a dr. Frant. Soukupa, kde jim kancléř dr. Šámal předložil a tlumočil následující listinu:
Presidentský úřad je těžký a odpovědný a vyžaduje proto plné síly.
Vidím, že již nestačím a proto se ho vzdávám. Byl jsem čtyřikráte zvolen
presidentem naší republiky; snad mi to dává legitimaci, abych vás poprosil a celý
národ československý i spoluobčany národností ostatních, abyste při správě státu
pamatovali na to, že státy se udržují těmi ideály z nichž se zrodily. Sám jsem si
toho byl vždycky vědom.
Potřebujeme dobrou zahraniční politiku a doma spravedlnost ke všem občanům,
ať jsou kterékoliv národnosti.
Rád bych ván ještě řekl, že za svého nástupce doporučuji dr.Beneše.
Pracoval jsem s ním doma i za hranicemi a znám ho.
Mám plnou důvěru, že vše půjde dobře, a dá-li Bůh, budu se na vás ještě chvíli
dívat, jak to vedete.
Vás pane ministerský předsedo prosím, abyste vzal mou resignaci na vědomost a
zařídil, co je potřeba.

Podle přání obsaženého v abdikační listině zvolen byl ve středu 18.prosince 1935 velikou většinou 340 hlasů
z 440 přítomných členů NS ve Vladislavově sále v první volbě presidentem republiky dr. Eduard Beneš.
24 hlasů obdržel. univ. prof. dr. Boh. Němec, 76 hlasovacích lístků bylo prázdných. Demokracie zvítězila.
Loutkový odbor
Loutkový odbor Sokola sehrál v roce 1935 celkem 13 loutkových her. Vedení divadélka se ujal Josef Březina, scénické
práce obstarával Lad. Černík. Nově zakoupené loutky nalezly v malých posluchačích své obdivovatele. Finanční úspěch
v tomto roce nebyl veliký, poněvadž ve většině rodinách není peněz nazbyt.
Hockeyový odbor
V prosinci 1935 založen byl hockeyový odbor Sokola. Vše potřebné pro hru, která se prostřednictvím rozhlasu stala se
velice oblíbenou, uvolil se hraditi Sokol. Odbor sehrál s S.K.Úžicemi prvý zápas a zvítězil 2:0.
Pro nepříznivé počasí nebylo možno pokračovati v započatém díle.
Sbírky
Během roku konaly se tyto sbírky: Na Masarykovu ligu bylo dáno z obecní pokladny 20Kč.
Na Vánoční strom republiky se vybralo mezi občanstvem 159Kč. V rámci obrany státu konala se sbírka Motorisace
armády, která vynesla 580Kč. Stát vypsal za účelem výchovy mladých letců sbírku pod heslem 1000 pilotů, jejíž výnos
činil 250 Kč. Dále bylo obcí darováno 10Kč Národní jednotě severočeské.
Na ošacení Hořánkovic chlapce Okresní péčí o mládež 100Kč. Na Čsl. Červený kříž bylo dáno 10Kč.
Zábavy
Zábavy v zimě r.1935 byly trochu lépe navštíveny následkem prosperující železárny. V neděli dne 6.ledna pořádal ples
Vltavan, v sobotu 19.ledna byl sokolský věneček. Dne 19.března konal se v sále u Tetaurů ples, dávaný Národním
sjednocením. 3.února pořádala Beseda ples u Tetaurů, na kterém bylo vybráno 1.154Kč. 17.února pořádali svůj ples
hasiči. Masopust byl zakončen u Tetaurů veselou maškarní zábavou, jež vynesla 1.136Kč.
Dávky
Na dávkách ze zábav se vybralo za 1.čtvrtletí Kč 895,15Kč za 2.čtvrtletí 736,84Kč, za 3 Kč.712,95 a za poslední
Kč.1.114. Velký podíl na výši této dávky tvořily biografická představení jichž bylo… .
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Počasí
V lednu byla mírná zima do 7 stupňů mimo 16.leden, kdy byl mráz 11° C. Sněžilo 5., 9., 31. Srážky činily 16mm.Únor
nebyl též příliš studený, pouze 10. klesl teploměr na 14°. Zvláštností byla bouře v neděli dne 3.února. v druhé polovici
nastala obleva, po níž dne 18. přišla větší voda. 19.byl krásný sluneční den. 23 byl zaznamenán nebývalý podnormální
tlak vzduchu. 28.pod normálem, kdy 734mm. Srážek bylo 25mm. Začátek března byl chladný. 3.napadlo 10cm sněhu,
5.bylo 15°C pod nulou. Také 29.byla sněhová bouře s blesky. 4.až 6 dubna bylo chladno se silným větrem. 8.byla zase
bouřka, ještě 1.května padal sníh. Napršelo 32mm. srážky byly v květnu od 15. do 17 a od 22. do 25,30; celkem 25mm.
Červen byl teplý a vlhký. Napršelo 73mm. Největší déšť byl dne 11., největší teplota 47°C., ve stínu 37,2°. Srpen byl
horký a suchý, srážek 17mm. V září bylo až do 24.teplo, srážek 47mm. Nejvíce pršelo v říjnu 93mm. V listopadu bylo
mírně chladno, srážky činily 35mm; prosinec byl suchý, jen 12mm a málo studený, jen 8.byl mráz 4°C. Celkové roční
srážky činily 675mm, tedy víc než normálně.
Domovské právo
Domovské právo bylo přiřčeno Ant. Boudníkovi, Ant. Červenkovi, Ant. Staňkovskému, Václavu Hovorkovi, Ant.
Jandovi, Josefovi Fišeroni, Rudolfovi Sedláčkovi a Karlu Krapfovi.
Josef Kučera byl přijat do svazku obce Vraňany, Frant.Kepka obdržel domovské právo ve Stehelčevsi, Frant. Procházka
v Roudnici, Josef Procházka v Mladé Boleslaivi, Rudolf Kulhánek přenesl své domovské právo do Dejvic, Karel Satran
do Prahy-Smíchova a Boh…
Koncese
Frant.Plickovi byla udělena koncese pumpařská. Nějaký čas provozoval v naší obci V.Kunert nákladní automobilovou
dopravu.
Převody
Polovina domu čp.59 a pozemky čk.32/1, 1308/18, 1310/2 a 1310/7 z Antonie Příhodové na V.Příhodu. Čp.66 a čkt. 59
v ceně 12 000Kč s Kat.Limleyové na Ant.Limleye. Anna Fraňková prodala dům č.78 Frant.Buldrovi za 10.000Kč.
Frant.Hovorka rozparceloval pozemek 54/4,5,6,3. Čk 1246/20 byl převeden s A.Hovorkové na Václava Hovorku. Anna
Fraňková prodala usedlost čkt.78/937 Frant.a M.Buldrovi za 20.000Kč. Dále zaznamenán převod z V.Příhody na
p.Regernermela čk.1308/18, 150/2 v ceně 4.000Kč. Pan Herman koupil dům čp.137 s parc.od p.Pokorného za 30.000Kč.
Anna Plicková prodala dům čp.146 Frant.a Mar.Zimovým. Paní Maršáková prodala domek p.Hezounovi za 3.058Kč.
Sňatky
Během roku uzavřel sňatek Jos Rameš s Mil.Novákovou, St.Šturc s Věrou Chytrou, Václav Příhoda s sl.Vršovskou,
Ladislav Kapr s Vl.Knorovou a V.Pešek s Al.Hnízdilovou.
Sylvestr
Sbohem starému roku 1935 bylo dáno na nový rok 1936 uvítán na dvou Sylvestrech. Jeden pořádal Sokol,
druhý Atletic-club. Programy obou byly složeny z oblíbených, lacině komponovaných chansonů, šlágrů a aktovek, které
rozesmály nenáročné posluchače.

1936
Celý měsíc leden byl ve znamení teplého počasí. Pouze dne 15.ledna byl mráz -6°c. Mrznuoti začalo až 7.února, kdy
teploměr ukazoval -6° C. Ve dnech 10.,11. a 12 února bylo -12°. Od 3.února teplota neklesla více pod 0°.
Ples Vltavana
Dne 5.ledna uspořádal první ples v novém roce. Ples koná se v sále u Tetaurů za hudby p.Satrana.
CPO
V zájmu bezpečnosti v případě
napadení letectvem byl ustanoven v lednu Místní poradní výbor CPO
(civilní protiletecká obrana), do něhož byli navrženi okresním úřadem: za hasiče p.Tuček, za Sokol p.Fiedler,
za samaritánský sbor p. Seibt, za Besedu p. Šlosr, za Střelce p. Hrouda, za Vltavan p. Růžek, za firmu Otto Taussig p.
Vojtěchvský, p. ing. Merlíček; za f. bří Horákové V.a Jos. Horák. Velitelem výboru byl ustanoven p. Václav Hovorka.
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Pohřeb
V neděli dne 12.ledna zemřel po krátké nemoci hostinský p. Ant.Buršík, jehož pohřeb se konal ve čtvrtek žehem
v Praze dne 16.ledna za účasti deputací spolků, jichž byl členem. Zanechal manželce a synovi hostinec
v ceně 150.000Kč a 14 korců polí v ceně 49.000Kč.
Sňatek
V lednu oženil se stárak ze zdejšího mlýna s p. Stejskal se sl. Frantovou.
Věneček
V sobotu dne 18.ledna uspořádali sportovci v sále u p. Buršíka.
Dne 25.ledna, v sobotu pořádali hasiči taneční zábavu.
Dne 30.ledna konala se volba honebního výboru. Za členy výboru byli zvoleni Rudolf Grosman 93 hlasy, Karel Rož 93,
Frant. Švejcar č.163 87, Václav Kott 85 a Ant. Holaj 91 hlasy.
Předsedou byl zvolen dne 24.února Rud. Grosman nadpoloviční většinou hlasů přítomných.
Ples Sokola
V sobotu 1.února byl uspořádán sokolský ples. Byla na něm tancována beseda a čtverylka, kterou nacvičil
p.Vojtěchovský a která se celkem líbila. Ples byl pořádán jako obvykle ve vyzdobeném sále u Tetaurů, z jehož stropu
vysela sněhová vlákna z vaty, zářící ve světlech reflektorů.
Beseda
Řemeslnicko-živnostenská Beseda pořádala ples u Tetaurů, kde také byly předváděny staročeské tance.
Masopust
Konec masopustu byl zakončen maškarní zábavou, spojenou s průvodem pořádaným
Odbornou jednotou zemědělských a lesních zaměstnanců v Lužci n./Vlt.
Oprava váhy
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo dát opraviti a přecejchovati obecní váhu. Tuto práci vykonal pan Martinovský.
Sbírky
Na pomocnou akci vyhořelých v Budiné dáno 20Kč. Masarykově lize proti tuberkulose poskytnuto 15Kč z obecní
pokladny. Na sbírku Jubilejní den zahraničí bylo věnováno 50Kč.
Sňatek
V únoru konal se sňatek Josefa Fišera s .M. Procházkovou.
Počasí na jaře
Začátek března vykazoval chladné počasí. Opravdu krásné slunné počasí začalo 17.března a trvalo celý březen a začátek
dubna. Dne 17.dubna zaznamenána první jarní bouřka.
Po tomto krásném počasí nadešlo období studené a deštivé, s malými výjimkami trvající až do druhé poloviny června.
Postřikování
Na jaře byly postřikovány obecní stromky. Postřik obstarala firma Kraus z Velvar, u které byly zakoupeny ještě nové
stromky.
Jízdní hlídka
O Velikonocích v pondělí sehrál dramatický odbor Sokola Langrovu hru „Jízdní hlídka“. Za režie p. Šefra a scénické
výpravy p. Viktorína uvedla se tato legionářská hra velmi dobře a četné obecenstvo přijalo ji s velkým uspokojením. I
herci zhostili se svých úloh velmi pěkně bez patosu.
Odvod
V letošním roce odvedeni byli: Ant. Březina, Bedřich Rameš, Josef Novotný, Marousek a …
Taneční zábava
Dne 19.dubna byla pořádána taneční zábava u M. Buršíka.
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Čaje
Od 1.května pořádala paní H. Buršíková večerní čaje od 7 hodiny večerní do 12 hodiny noční.
Roku minulého konaly se čaje vždy odpoledne.
Divadlo
3.května sehrál republikánský dorost Domoviny u Valinů divadelní hru „Moje teta, tvoje teta“.
Cirkus
Týž den zavítal do obce cirkus, který měl v majetku dva lvy, kteří svým řevem nedovolovali občanům klidně po dva
dny spát
Tříška
Jiná produkce odehrávala se ve středu a ve čtvrtek dne 20 a 21.května na návsi, kde provazolezec D.Tříska, ukazoval
své umění. Nejlepším a nejriskantnějším jeho výkonem byly cviky na vysokém stožáru. Obecenstvo pobavil tím, že
přenášel místní občany, kterým nahnal nejprve hodně strachu a jež pak shodil do ochranné sítě, pod napjatým provazem
upevněné.
Sportovní den
Atletic-club uspořádal v neděli dne 31.května a v pondělí dne 1.června sportovní den s hojným programem. Ráno byl
odstartován cyklistický závod na trati Lužec-Hořín-Býkev-Vraňany-Lužec. Trať se jela dvakrát. Běh na 9 km bylo
druhé číslo programu. Běh na 1k vyhrál L.Sedláček před J.Vorlíčkem. V 11 hodin se běžela štafeta dvou mužstev:
Sokola a AC Lužec. Vítězně vyšel Sokol. Všechny druhy závodů byly dotovány cenami, které darovali místní občané.
Odpoledne konaly se fotbalové zápasy,z kterých do finále se klasifikovaly SK Horní Beřkovice a AC Lužec. Finále se
mělo hráti v pondělí, poněvadž však celý den pršelo, bylo odloženo na 21.června. pohár dr.Pešla vyhrály Beřkovice.
Očkování
V úterý dne 9.června očkoval dr. Pešl děti proti záškrtu.
Most
O pouti dne 11.června byla svolána do obecního úřadu schůze, která měla uvědomiti okolní obce o snaze obce Lužce
n/Vlt. žádající o postoupení starého mělnického mostu, který má býti v nejbližší době nahrazen novým. Účast byla
hojná. Bylo zasláno mnoho žádostí vlivným osobám na okrese, aby svým souhlasem podpořily dobrou snahu a zároveň
bylo upozorněno na velký význam vojenský a hospodářský, který by přemístěním mostu zvláště vynikl. Pan Horák s p.
sen.Turkem navštívili vojenské úřady, aby informovaly o možnostech, a aby zvěděli náklad spojený s přemostěním.
Intervenovali u Ministerstva veřejných prací, které jim vysvětlilo, jak možno získati subvenci.
V den schůze okr. výboru zaslal tov. V. Horák následující telegram:
Váženému panu okresnímu hejtmanu a členům okresního výboru v dnešní schůzi na Mělníce.
Občanstvo Lužce n/Vlt. a obcí interesovaných prosí o kladné vyřízení žádosti o silniční most.
Chceme dobrou věc sloužící veřejnému zájmu a prosíme Vás, abyste pomohli naší sice odlehlé
ale věrné hospodářsky důležité části okresu.
Zábavy o pouti
Odpoledne a večer konaly se pouťové zábavy. u Tetaurů za hudby pana Satrana a u Buršíků při doprovodu hudby
V. Levého
Půjčka
Na půjčku na obranu státu upsala naše obec 10.000Kč, měšť. škola 4.000Kč a živnostenská škola 500Kč.
Újezd
V pátek 19.června byla v Lužci komise, složená z okr. hejtmana dr. Gillerna, ze zdrav. rady dr. Foltnera, z okr. Škol. ins.
Prof. Bradáče a ze zástupců okolních obcí, která měla stanoviti školní obvod pro újezdní školu v Lužci. Dobrovolně se
přihlásily Chramostek, Vraňany, Bukol, Zálezlice, Kozarovice.
Komise navrhla ještě Vrbno-Zelčín, Spomyšl, Křivousy, Dědibaby, Vojkovice.
Auta k měření vzdáleností zapůjčil tov.V.Horák,ml.
Po přátelském obědě prohlédla si komise továrnu V. Horáka.
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Domovské právo
Ve schůzi dne 2.července bylo uděleno domovské právo: Josefu Křičkovi, Ant. Rybáři ml., Boh. Mašínovi, J.
Sklenářovi, K. Krapfovi.
Protektorát
V téže schůzi na základě jednomyslného usnesení byl přijat protektorát obecním zastupitelstvem nad slavností odhalení
pamětní desky na domě č.61 Josefu Grosmanovi, pořádané dne 6.září Sdružením spolků Mladého národního sjednocení
a Místního republikánského dorostu v Lužci n.Vlt.
Hasičům bylo povoleno 300Kč na zakoupení 6 cvičných obleků.
Dávka
Dávka ze zábav za první čtvrtletí obnášela 1068Kč.
Stravovací akce
Stravovací akce si vyžádala od 1.ledna 1936 nákladu 730Kč a 76 chlebenek, které byly rozdány do rodin, kde živitel
jest bez práce.
Výlet
Dobrým příkladem zaměstnavatelům jde Václav Horák majitel chlad.továrny, jenž ukazuje jak je zaměstnavateli možno
žíti v živém kontaktu se svými zaměstnanci. Za tím účelem uspořádal koncem června tovární výlet na Sázavu, který ho
stál 5.000Kč. morální hodnota však je několikráte zmnožena.
Sčítání drůbeže, koní, vepřů a povozů
Stav drůbeže ke dni 15.července činil 2034 kuřat, 180 kohoutů, 21 krůt, 2284 slepic, 1167 housat, 283 hus,
213 kačat, a 10 kachen. Vepřů bylo napočítáno 291, koňů 42 a povozů 82.
Výstava
U příležitosti otevření kulturního Masarykova domu na Mělníce uspořádána byla výstava kulturního snažení, která
trvala od 28.června do 26.července. výstava byla umístěna v 49 místnostech školy obchodní, měšť.dívčí, reálného
gymnasia, v sále sokolovny a v místnostech měšť.školy chlapecké. Vystaveny byly fotografie, diagramy školní návštěvy
a činnosti zejména po stránce kulturní a osvětové, jakož i ukázky prací žáků a profesorů. O uspořádání postarali se
profesoři dr.John a Bajer. Lužec byl zastoupen obrazem říd učitelem Palice, fotografiemi školy a památkami
upomínajícími na činnost Sokola.
Výstavou bylo upozorněno na sociální činnost Okresní péče o mládež, mil.sester na Mělníce-Podolí, Červeného kříže,
samaritánů a dětského útulku v Jenšovicích. V předsíni je uložen kult.domu.
Zajímavou je i výstavka politického tisku. V přízemí gymnasia sneseny jsou bohaté literární doklady bohaté činnosti
celé řady spisovatelů, kteří byly buď rodáky z Mělnicka, anebo k němu měli vztah.
Jest tu výstavka Čechových, Dykových aj. prací literárních. Dále jsou tu dva sály s ukázkami dom.nauk a ženských
ručních prací. Jsou tu zajímavé staré kroniky školské, mapy p.Vojny, práce Křenkovy atd. mělnická výstava kulturního
snažení plně splnila intence, podle nichž byla zbudována.
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Slavnosti zahájení oslav na Mělníce
Dne 27.června byly zahájeny slavnosti otevření Masarykova kult. domu na Mělníce.
Protektorát slavnosti přijalo min. školství a národní osvěty, okres mělnický a město Mělník.
V něděli byly konány v rámci slavnosti závody na hřišti S.K. Mělník. Dopoledne byl kulturní dům odevzdán veřejnosti
a odhalena deska padlým.
Slavnostní řeč proslovil univ. prof. Dr. Frant. Žilka.

Odpoledne byl konán den brannosti, v jehož rámci byla připjata stuha ženijnímu pluku č.5 na prapor.
Při této příležitosti dokázalo vojsko disciplinovanost a vyspělost. Posledním číslem programu bylo divadelní
představení spolku „Vojan“ v M.K.D.
Z Lužce se slavnosti súčastnilo 6 hasičů, kronikář, říd. uč. Šulc a učitel Patka. Budoucí branci byli někde na kopané.
Výlet
V neděly 15.července uspořádaly místní spolky v Lužcii výlet do Střekova, jehož se súčastnilo 170 lidí.
Výlet měl zdařilý průběh. Celý den svítilo slunce a studené nápoje šly na odbyt. Celý den byla v permanenci zesílená
Satranova hudba s Císařovou. Účastníci vypluli v 5 hodin a před polednem byli na Střekově.
Zpět přijeli v půl desáté za velmi dobré nálady.
Domovské právo
Dne 8.července byl Dr.Boh.Ciller, syn bývalého řed.učitele přijat do domovského svazku obce hl.města Prahy.
Frant.Stejskal
V sobotu dne 11.července promluvil v cyklu „Desatero řemesel“ do rozhlasu zdejší stárek ze mlýna Frant.Stejskal.
Podal stručný referát o životě ve starém mlýnu a nastínil vývoj mlynářství.
Dotkl se také nezaměstnanosti v tomto oboru a pravil, že poměry se zvolna zlepšují.
Pohřeb
V neděli dne 12.července konal se odpoledne pohřeb z čísla 84.
Ačkoliv pršelo účast byla dost velká. +A. Nosovská
Novelisace monopolu
Letošního roku byla provedena novelisace obilního monopolu, která má za účel stabilisaci organisace čsl. obilní
společnosti, zesílili její působnost a zabezpečili její rovnováhu. Prodejní ceny pšenice a žita do mlýnů budou po celý
rok tytéž a činí u pšenice 176Kč a u žita 130Kč za 1q. Průměrné ceny dle směrnic Čsl.obilní společnosti pro hosp.rok
v měsíci srpnu: pšenice 79kg h v.Kč 162, monopolní srážka 18Kč, žito 70kg h.v.Kč 125, monopolní srážka 8Kč, ječmen
střední nejméně 60kg h.v.Kč 105, srážka monopolní 11 Kč, oves 50kg h.v.Kč 112,50, monopolní srážka 8 Kč.
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Úmrtí
V sobotu 18.července skonala v ½ 2 ráno po krátké nemoci pí Božena Grosmanová, manželka statkáře a starosty obce
ve věku 68 ½ let. Pohřeb zesnulé konal se v úterý dne 21.července za účasti četných hostí.
Pohřební průvod vyšel o 3.hod. a po krátkých kostelních obřadech ubíral se na hřbitov. Do kostela byla rakev nesena
dělnicemi ze statku p.Grosmana. na hřbitově se se zesnulou rozloučila sl.Anna Černíková, která vyzvedla ženský úděl
a význam v lidské společnosti. Pak několika větami načrtl řed.Mydlil bohatý život zesnulé.
Nakonec promluvil za Domovinu statkář ing.Sedlák za Semelkovic.

Revise kronik
Okresní školní výbor na Mělníce zrevidoval obecní kroniky i tuto a písemně uznal, že je dobře vedena.
Osev obilovin
Podle vládního nařízení č.175/35 o úpravě osevu pšenice, žita, ječmene a ovsa v r.1936 bylo okresním úřadem nařízeno,
že v obci zdejší smí nejvyšší přípustný osev obilnin činiti dohromady 47%, u samotné pšenice 19% orné půdy.
Náhrada škod
Správa zvláštního fondu při zemědělské radě v Praze vyřídila 18.září 1936 žádosti o náhradu pozemkové daně
vzhledem k velikému such v roce 1934 a povolila náhradu 32.268Kč.
Stavby
Do konce roku postavili si nové domky. Žamaldyn Matmijev č.222; Oldřich Chládek č.223;, Jaroslav Plicka č.224;
Václav Plocek č.226; Rudolf novák č.225. Josef Viktorín provedl nástavbu patra na domku č.50. Obec rozšířila
chudobinec o 2 byty pro chudé. V jednom umístěn Antonín Černý ¨s manželkou v druhém pak Jindřiška Ptáčníková,
vdova s dětmi.
Dražba
Domek č.180 patřící Jindř.Ptáčníkové byl prodán ve veřejné dražbě. Koupili jej manželé Študentovi za 18.000Kč.
Majitelka pak byla soudně vystěhována a obec musela své příslušnici obstarati byt.
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Převody
Manželé Josef, Kateřina Ptáčníkovi postoupili domek č.164 Ladislavovi Ptáčníkovi a jeho manželce.
Antonín Rož koupil pro dceru Vlastu Blahotovou od pí R. Votrubové z Chramostku pozemky č.k. m1260/9, 1260/14 a
1306/4 za 22.500Kč.
Josef Patka učitel, koupil stavební místo za 12 000Kč od A. Bromové.
Česká cukerní společnost prodala fě Otto Tausig bývalé splavy ve výměře 76 a 48m2 za 49.000Kč.
Od téže fy koupily Jarmila Pokorná a Marie Kubešová vozovou váhu s pozemkem za 21.968Kč.
Dražba
26.listopadu koupili Jaroslav a Gabriela Kulhánkovi domek č.18 a pole ve výměře cca…za 71.000Kč v soudní dražbě
od Anny a Jaroslava Mackových, kteří byli dne 9.ledna 1937 soudně soudně vystěhováni a přestěhovali se do Vraňan
nádraží. Stará pí Macková dělá u p. Myslivce selský synek se nechá od ní živit! Syn Jaroslav si totiž rád nechával říkat,
dokud hospodařili na chalupě, selský synek. On byl příčinou prodeje.
Odpisy daní
Mnozí nesvědomití občané neplatili předepsané daně, čímž vznikly veliké nedoplatky, které činily v celé republice
miliardy. Aby aspoň něco berní správa vymohla, rozhodla se odepisovati část daní těm, kteří se zavázali, že ostatek
zaplatí do konce dubna 1937. Odpisy činily ½ až 9/10, někde bylo odepsáno všechno. Zde bylo provedeno u 84 občanů
po provedeném odhadu majetku podobné odpisové řízení.
Defraudace
Otto Wirth, výpomocný zřízenec na zdejším poštovním úřadě, defraudoval od dubna do července svěřené peníze,
s nimiž hrál hazardní hry v karty a byl sborovým soudem v Praze odsouzen k 3 měsíčnímu těžkému žaláři a ztrátě
volebního práva.
Silniční řád
Zemský úřad vydal vyhlášky o jízdě po silnicích. Pro tyto vyhlášky bylo mnoho lidí trestáno, hlavně že neměli večer
světlo na kole, že jeli po pravé straně silnice nebo že jeli 2 cyklisté vedle sebe.
Pro tyto přestupky bylo pokutováno za rok as 45 občanů pokutou až 30Kč.
Prodej hostince
15.října převzal Václav Otta hostinec v čís.93, který koupil od manželů Valinových.
Ti se odstěhovali do Dolních Beřkovic.
28. říjen
Státní svátek 28.říjen oslaven byl akademií, kterou pořádal Sokol u Tetaurů. Proslov měla vzdělavatelka učitelka Marie
Řehořová. Pak následovala tělocvičná a zpěvní čísla, při nichž účinkovali bří.Klos, Škatula, Satranová a členky
ženského sboru. Hymny zazpíval smíšený sbor pod taktovkou Bohumíra Klose.
Letadla
29.října přeletělo přes Lužec asi 180 vojenských letadel, která letěla na cvičení do Milovic uspořádané na počest
rumunského krále Karola, který byl zde návštěvou v den státního svátku 28.října.
Zábavy 1936
Na zábavy byl rok 1936 bohat, ale účast byla někdy dost slabá. 6.ledna měl ples Vltavan, 18.ledna Altetic club, 25.ledna
sbor dobrovolných hasičů, 1.února Sokol, 15.února Beseda, 23.února zemědělská odb. jednota, 25.února o masopustní
úterý Beseda a Sokol, 21.března Národní sdružení, 31.května „máje“ Atletic, 11.června byla pouťová zábava u Tetaurů i
Buršíků, 9.srpna dožínky odborné jednoty zemědělských zaměstnanců, 5.,6.září posvícenská zábava u Buršíků i
Tetaurů, 27.září u Valinů (kap.Císař), 6.prosince mikulášská zábava Volných myslitelů, 28.list. mikulášská zábava
Atletic clubu u Buršíků a 31.prosince sylvestrovské zábavy: sokolské u Tetaurů a Volných myslitelů u Ottů. Skorem
každou jinou neděli neb svátek pořádal Miroslav Buršík taneční zábavy zvané „čaje“. Na dávce vybráno 3595.5Kč.
Hony
8.prosince pořádán byl hon na zajíce v revírech Zelčín, Chramostek, Lužec. Honu účastnil se též generál Jan Syrový.
Bylo střeleno v Zelčíně 165, v Chramostku 249, v Lužci 359 zajíců.
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1937
Soupisy
V obci bylo k 1.lednu napočítáno 121 skotu, 38 koní, 525 vepřů, 199 koz. Včely mělo celkem 7 včelařů
v 67 úlech. Výnos 5 1/2kg medu průměrně.
Pronájem honitby
Honitbu v zdejším revíru pronajal ve veřejné dražbě Rudolf Grosman na dobu dalších 6 let za roční nájem 3500K. Josef
Kapr a společníci podali protest proti prý nízkému nájmu neboť se platilo 12.000Kč, ale zemský úřad stížnost zamítl.
Zábavy
3.ledna pořádal dělnický podp. spolek Vltavan 55. spolkový ples v Hostinci u pana Otty při hudbě p.Ottokara Císaře.
17.ledna konal se u Tetaurů ples Řemeslnicko-živnostenské Besedy za účinkování hudby pana Antonína Satrana.
23.ledna byl u Tetaurů sportovní věneček A.C Lužec; hudba p.Levého.
31.ledna u Buršíků byla taneční zábava pořádaná zemědělskými zaměstnanci.
Fidlovačka
6.února v sále bio Sokol pořádány sokolské I. šibřinky: Fidlovačka při hudbě dvojí: smyčcový orchestr br. Satrana a
jazz br. Hrachoviny za osob. říz.br. JUC Hudce. Vstupné 10Kč, maska 4.80Kč, garde též. Účast byla velká, nebylo ani
kde sedět. O přestávce předveden byl tanec menuet v rokokových krojích a cirkusové představení s krasojezdkyní,
šašky, vyvolávači, medvědy tanečnicemi řízené ředitelem Fr. Vojtěchovským.

Muzikantský
27.února měli hudebníci u Tetaurů taneční zábavu při hudbě pana Tatara z Hostíně, který přišel bez platu zahrát svým
kolegům v Lužci n/Vlt.
Stávka
Dělnictvo železáren O. Taussiga v Lužci n.Vlt. již delší dobu dožadovalo se prostřednictvím závodního výboru
a organisací Svazu kovodělníků a Sdružení čs. kovopracovníků řádné kolektivní smlouvy a zvýšení mezd.
Většina dělnictva měla mzdu přes 2Kč. Po delším bezvýsledném jednání zastavilo dělnictvo 5.března práci. Zvolený
stávkový výbor dal továrnu hlídati, neboť stávka byla úplná a správa železárny se snažila získat nové dělníky
z vykládání vagonů starého železa, které naposledy museli vykládati úředníci, kteří však brzy byli práce neschopni pro
krvavé mozole a namoženiny různého druhu. V době stávky zemřel majitel závodu komerční rada Otto Taussig. Stávka
byla ukončena až 20.dubna. dělnictvo získalo na mzdě asi až 40h více. Smlouvou platy dělníků odstupňovány dle stáří.
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Oslava
Na oslavu výročí narozenin presidenta Osvoboditele uspořádána byla dětská akademie 6.března u Tetaurů.
Divadlo
7.března sehrála Domovina divadelní představení Okénko. Volná myšlenka sehrála u Ottů Lidé na kře.
Žáci měšťanské školy sehráli 20 března v sále bio Sokol divadelní hru Čtverák hastrman.
Řepný osev
Pro malý odbyt cukru v cizině museli pěstitelé od roku 1930 řepný osev zmenšovati ke škodě státu i jich samých. Po
převratu byl cukr „bílé zlato“ hlavním vývozním zbožím, neboť jsme dostali v prvních letech republiky za cukr z ciziny
za 22 miliard devis (cizích peněz). Později byl náš cukr vytlačován lacinějším cukrem třtinovým. V této době pěstitelé
řepy snižovali osev a dostávali za řepu stále méně. V době světového souboje pěstitelů řepy a třtiny pomohly našim
zemědělcům odpadky z řepy: krky, řízky, melasa a denaturovaný cukr, v nichž získána výborná krmiva, která umožňují
vyráběti chovem dobytka více masa, tuků.
Protože byl osev řepy letos zvýšen o 5% - 12 1/2 %.Kantýna
Od 15.dubna byla otevřena v železárně Otty Taussiga kantýna povolená okresním úřadem přes protest obecního
zastupitelstva. Schváleným kantýnským byl ustanoven hostinský Václav Horák, majitel restaurace v čísle 176.
15.masek
Pro cvičení v civilní protiletecké obraně CPO zakoupila obec 15 protiplynových masek za částku 3416.05Kč. Velitelem
CPO jmenován František Hovorka st., výbor pak ustanovil členy služeb: poplachové, pořádkové, požární, samaritské a
asanační, kteří s jejich veliteli konaly cvičení.
15.května uspořádána přednáška s diapositivními obrázky o protiletecké obraně; přednášel štábní kapitán Vedral. Pak
26.května konáno cvičení CPO v celé oblasti středních Čech. Nepřátelská letadla házela kouřové bomby. Po hlášení
poplachu sirénou musel se každý ukrýti neb aspoň zůstat stát. Večer se konalo cvičení v zatemňování. Ve dne požární
odbor hasil domnělý požár, asanační odbor zajistil zamořená území, samaritský ošetřil zasažené osoby.
Výlet
V pondělí svatodušní 17.května konán výlet parníkem do zoologické zahrady v Troji. Na parníku vyhrávala Satranova
kapela a náladu budilo dobře uměle chlazené pivo i jiné nápoje. Chladírnu zapůjčila fa Bří.Horákové. výletu účastnilo
se mnoho rodin z dětmi.
Narozeniny
28.května v den výročí narozenin presidenta dr.Eduarda Beneše vlály na domech četné prapory. Školy a úřady vyvěsily
státní vlajku.
Dražba
14 června ve veřejné dražbě prodán statek zemřelého p. Fr. Tůmy v Chramostku.
Koupili jej JUDr. Antonín a Jiří Schauerové z Prahy za 2,350.000Kč.
Úmrtí
15.června zemřela Kateřina Levá, manželka kočího Václava Levého.
Zrušení vlaku
Téhož dne byl zrušen vlak jezdící odtud o ½ 12 hodině a mající dobré spojení do Prahy.
Úmrtí
23.června zemřel starý zdejší občan rodák Josef Ptáčník, řečený Sabina. Dlouhou řadu let choval veřejné plemeníky pro
vepřový chov dobytka.
Zborov
26.června konala měšťanská škola oslavu zborovské bitvy dne 2.července 1917. Slavnosti v sokolském sále byli
přítomni zdejší legionáři, kterým ředitel školy v zahajovacím proslovu poděkoval za jejich činnost v legiích pro naše
osvobození. Generálnímu inspektorovi branné moci Janu Syrovému zaslán byl pozdravný telegram, na který odpověděl
dopisem, v němž vyslovil potěšení, že v mládeži se pěstuje hrdinná zborovská tradice.
Děti vzkázal pozdravovati.
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Sčítání
Při sčítání drůbeže napočteno: 2593 slepic, 178 kohoutů, 2097 kuřat, 1366 hus mladých, 184 starých, 153 kachen,
5 krocanů a 2 perličky. Včelstev chovali: pí Blahotová 29, Kulhánkové 30, L. Kapr 4, Skalický M.1, Old. Švec 1, V.
Horák 1, B. Hrachová 1, celkem 67.
Kolonie
Místní Č.Č. kříž vypravil 8 chudých dětí do kolonie v Komárově. Obec přispěla k tomu 600Kč.
Červenka
V létě onemocněli vepři někde červenkou a proto bylo nutno některé dvorce č.10, 191 na čas uzavříti.
Úmrtí
27.července zemřela manželka zdejšího sedláře Alžběta Reigertová po dlouhé plicní chorobě.
14.srpna zemřelo manželům Vršovským v.čís. … bydlícím dítě sotva narozené.
25.srpna zemřel Václav Kocourek, domkář zdejší; pohřeb byl 27.července.
Živnost
1.září otevřel zde pohřební ústav v domě pí. Buršíkové Josef Bláha ze Sluh.
Stavby
František Růžek přestavěl a opravil obytné stavení č.p.15.
Josef Šefr vystavěl pěkný patrový dům na pozemku čk.762/10, který koupil od manželů Alb.a M. Vojtěchovských.
Antonín Holoubek vystavěl na pozemku č.p.708/1 nový domek.
Tělocvičná jednota Sokol ohradila své hříště na pozemku č.k.762/ 6 krásným betonovým plotem; hříště
bylo zplanýrováno a zvýšeny kolem ochozy.
Antonín Rybář dostavěl také svůj domek č.219 přistavěním světnice.
Dále dokončili stavby rodinných domků Jaroslav Plicka č.231 a Stanislav Šustr č.228 na pozemcích, které zakoupili od
statků Bromových.
Rudolf Kratochvíl postavil u obytného stavení č.p.191 chlév a sýpku.
Bří. Horákové vystavěli na sousedním pozemku č.k.736, který koupili za 30.000Kč od inž. V. Hájka, kůlny, dílny,
garáže.
Úmrtí
7.září zemřel Václav Krupička, otec manželky zdejšího hostinského Václava Horáka.
Odstěhování
Zdejší děkan msgre Karel Pejša odešel začátkem září do výslužby a odstěhoval se do Sedlčan.
Bylo divné, že se s ním přišlo rozloučiti jen několik věřících, když odjížděl pryč.
Administrátorem byl zde ustanoven bývalý zdejší kaplan J. M. Sekera.
Parcely
Manželé F.L.Výborných koupili od Bromů pozemek č.k.711/4 za 10.800Kč a služebná Barb.Hovorková pozemek
č.k.711/5 za 7.200Kč. oba noví majitelé ohradili si tyto pozemky plotem.
Úmrtí T. G. Masaryka
14.září ráno ve 3.hod 29 minut zemřel v Lánech president Osvoboditel Tomáš G.Masaryk.
Vědec, státník, politik světového jména, budovatel a šiřitel nejvznešenějších ideálů lidstva, opustil nás trvale.
Jeho veliké činy, Jeho myšlenky nepominou.
Nastala doba smutku. Černé prapory všude vlají.
18.září večer uspořádala osvětová komise v sále sokolském, smutečně vyzdobeném tryznu k uctění zemřelého
presidenta Osvoboditele. Smuteční proslov přednesl kronikář. Večer byl vyplněn recitacemi a smuteční hudbou
a zpěvem. Recitovali: A. Černíková, Josef Patka.3
V hudbě účinkovali bratří Satranové, Boh. Klos a Jan Škatula
21.září byl dnem pláče. Československý lid loučil se s prvním presidentem. Mnozí již před tím poklonili
se mu na Hradčanech v sloupové síni pražského hradu, jiní jeli v den jeho pohřbu účastnit se jeho pohřbu aspoň jako
stráž ve špalíru (sokolové, legionáři).
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Většina uposlechla rozhlasem vysílané žádosti, aby lidé do Prahy již nejezdili, že je plná. V den pohřbu seděl každý u
radia a poslouchal řeč druhého presidenta dra E.Beneše, jíž se loučil s Velikým mrtvým.
Však ještě slyšíme jeho hlas: „Volám Vás všechny Čechoslováky od Aše k Jasině, abyste splnili odkaz svého prvního
presidenta a dobudovali jeho dílo“, a pak jak slibuje za celý stát: „Presidente Osvoboditeli odkazu, který jste vložil do
našich rukou, věrni zůstaneme !“ Po pevné řeči presidentově zazněl velebný chorál „Svatý Václave“ a „ Kdož jste boží
bojovníci. Když písně dozněly, šest generálů uložilo rakev na lafetu děla. Rozezvučely se zvony, zaduněla děla, nad
hradem letí těžká letadla. T.G. Masaryk opouští hrad, nastupuje poslední cestu Prahou.
V čele průvodu jede generál Syrový, za ním zástupci všech pluků. Dělovou lafetu s rakví zakrytou státní vlajkou táhne
šestispřeží. Po obou stranách ji provází 6 prostých vojínů: Čech, Slovák, Němec, Rus, Maďar i Polák.
Za rakví kráčí syn presidenta Osvoboditele a dva vnuci. Dále pak tak sám president E. Beneš, za ním zástupci cizích
států, předsedové sněmoven, členové vlády, diplomatický sbor, poslanci, senátoři, 76 generálů,
296 plukovníků, mnoho důstojníků a rotmistrů. Nejmohutnější je zástup legionářů, pěchota, dělostřelectvo.
Tak postupuje průvod k Staroměstskému náměstí, kolem Národního divadla a Václavským náměstím k Wilsonovému
nádraží. Kráčí tichými zástupy dojatých diváků. V ulicích zní pláč, mnozí lidé poklekají před rakví. Ani za dob
nejslavnějších panovníků Praha takového pohřbu neviděla.
U Wilsnova nádraží se rakev zastavuje: kol ní defiluje 146 praporů, přelétá 160 letadel, hlučí těžká děla. Zazní velebné
zvuky státní hymny. Legionáři kladou rakev na smuteční vlak, který odjíždí do Lán. Podél celé trati stojí zase nové
zástupy lidu, mlčící, s obnaženými hlavami. V Lánech je vítán písní: „Ach synku, synku“ nastává nejsmutnější chvíle:
president Osvoboditel je ukládán k věčnému spánku. Bolestně zní nyní státní hymna. Na rakev padají květy. Vše pláče.
Je již večer. Každý cítí, že odešel Otec vlasti!
Úmrtí
Ve středu 10.listopadu zemřel po dlouhé a těžké nemoci zdejší domkář Antonín Holaj. Pohřeb jeho se konal
13.listopadu. Spojené zdejší hudby zdejší vedly pohřební průvod s Besedou a Vltavanem v čele na obecní hřbitov, kde
za Lidovou záložnu promluvil věcnou a dojímavou řeč ředitel záložny Antonín Rož.
V neděli 21.listopadu následoval p. Holaje zdejší obuvnický mistr Antonín Vedlík také po dlouhé a vysilující nemoci.
Pohřbu konaného 24.listopadu účastnila se takřka celá ves. Nad rakví pěkně promluvil pan administrátor J.M. Sekera.
Mikulášské zábavy:
pořádali 11.listopadu sportovní club AC Lužec v hostinci u Buršíků a 4.prosince Volní myslitelé u Ottů.
Hon
Zaječí hon konán 15.prosince; bylo střeleno 190 zajíců; 23.prosince honilo se ještě v Luhu, bylo střeleno 54 zajíců.
Celkem bylo za rok střeleno 494 koroptví a 265 zajíců.
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Koncert
V neděli odpoledne dne 19.prosince o 3 hod.pořádal zdejší Sokol u Tetaurů koncert Pěveckého sboru českých učitelů.
Na uvítanou rozhlaholila se Smetanova „Česká píseň“.
Bendlovým „Pochodem Táborů“ nakreslili nám zástup božích bojovníků. „Velkými širými lány“ uvedli posluchače do
teplého léta, kdy zvonila kosa a srp a pak ráznými tepy padaly cepy „Rolnické“.
Pokorná prosba o požehnání a klid vyzpívala v písni „Svatý Václave“. Pak se písnička rozběhla za Jánošíkem,
zavzdychla s Cigánem, zatoužila „Zákolníčkem“ a písní „Zdálo se mi, má panenko“. S písní „Dobrý hospodář“
a „Loučení“ rozloučili se milí hosté s nadšeným posluchačstvem.
Úmrtí
31.prosince zemřel hlídač tratě Josef Kovář v pražské nemocnici.
Sylvestry
Tradiční zábavy ke konci roku byly pořádány tři: sportovci u Buršíků, Sokol u Tetaurů a dělnická jednota, znovu zde
letos obnovená, u Ottů. nejlepší a nejnavštěvovanější byla programová zábava sokolská.
Přehledná tabulka srážek v zdejším kraji:
(stanice Bukol)
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

1926
45
37
23
30
104
220
115
35
22
57
34
10
732

1927
46
10
57
70
21
79
101
59
57
15
49
14
586

1928
31
24
32
104
29
42
25
60
48
17
49
15
476

1929
39
41
3
17
39
41
58
70
19
51
31
43
459

1930
21
21
17
33
79
54
70
47
63
45
32
496

1931
22
21
12
52
83
50
142
55
56
15
10
30
524

1932
23
4
11
35
82
123
132
41
52
36
22
3
552

1933
10
38
9
23
28
57
46
35
13
35
47
26
334

1934
25
23
16
26
4
43
36
89
27
38
47
26
453

1935
18
47
18
60
46
29
70
74
50
37
26
34
467

1936
41
37
13
32
93
38
97
58
37
28
47
15
339

1937
18
47
18
60
46
29
70
74
50
36
26
34
512

1938
46
15
14
33
89
28
105
88
43
45
44
48
598

1939
66
20
25
26
94
103
92
47
43
51.5
46
58.5
671.5

1938
V úterý dne 25.ledna večer se objevila na obloze překrásná polární záře, vzácný zjev na naší obloze. Měla podobu
velké purpurové clony, kterou prostupovaly světlezelené a modravé paprsky.
Záře se vějířovitě pohybovala od západu k východu a zpět.
V měsíci lednu až květnu vyskytlo se v obci 12 případů spály. Této zákeřné nemoci podlehl v nemocnici jediný synek
úředníka Paucnera.
Počasí. Od 16.února trvalo krásné počasí, slunečné nadnormálně teplé, které předčasně povzbudilo stromy a keře
k životu. Koncem března nastalo však zase podnormální ochlazení a od 10.dubna, kdy vše začínalo kvést nastaly noční
mrazy, které květy spálily.
5.února pořádal Sokol II. šibřinky s rázem: Sjezd národů na světové výstavě v Paříži. Tuto výstavu v Paříži skutečně
navštívili: odborný učitel Josef Patka a vedoucí stanice Jan Řehák. Obsah šibřinek byl velmi bohatý a pestrý, vždyť
v scéně účinkovalo 70 osob. Všechny místnosti u Tetaurů byly přeplněny.
Účinkovaly dvě hudby: smyčcový orchestr br. Satrana a jazz Sokola Dejvice I.
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V předvečer 7. března pořádal sbor dobrovolných hasičů a Dělnická těloc.jednota na počest zemřelého presidenta
Osvoboditele průvod s hudbou p.Císaře k hranici připravené za továrnou Bří.Horáků, kde při plápolajícím ohni
promluvil odb.učitel Josef Patka. Pak v hostinci u Buršíků konána besídka DTJ.
U Tetaurů před biografickým představením nasloucháno rozhlasem vysílané řeči primátora dra Petra Zenkla
o T.G.Masarykovi.
Ve prospěch zahraničních Čechoslováků vybráno po obci 515Kč.
21.března dostavili se branci doprovázeni kapelou p.Levého k odvodu v počtu 23, z nichž odvedeno 10.
23.března konáno cvičení CPO v celých středních Čechách. U nás bylo při tom zjištěno, že po vyhlášení
poplachu byla letadla již nad obcí.
30.března zemřel po dlouhé a těžké nemoci st.ob.lékař dr Josef Pešl na klinice profesora Pelnáře. Pohřeb žehem konán
v pondělí dne 4.dubna za veliké účasti smutečních hostí z obce i odjinud. Za obec a spolky promluvil starosta
R.Grosman, který ocenil zásluhy zemřelého o obec a vyzdvihl jeho práci ve spolcích, jichž byl členem. Za národní
sjednocení promluvil ředitel Sakař z Mělníka, který poděkoval zemřelému za jeho obětavou činnost politickou v kraji.
Koncem zimy a začátkem jara upraven chodník a cesta (ulice) od záložny k domu p.Tomse. Protože ulice neměla
odpadu,byla celá střední část vyvýšením navezením škváry ze železárny. Proti tomu podali sousedící majitelé domků
odvolání, který po komisionelním řízení, jež si stěžovatelé předem sami museli zaplatiti, odvolání p.Šrotýře a spol
zamítl. Po dokončení bude tato ulice nejlepší v obci.
Obsazení hranic republiky. Před chystanými volbami do obcí a měst zjistila naše vláda, že v sousední německé říši bylo
soustřeďováno vojsko k našim hranicím. Proto v noci na 21.květen dal ministr národní obrany rozkaz aby hranice byly
obsazeny vojskem, což se do rána stalo k všeobecnému překvapení sudetských Němců, kteří svedeni Henleinem věřili
v pomoc z říše, mezi sebou si šeptali, že přijde vojsko a vysvobodí je. Přišlo, ale československé ! Také byli povoláni
záložníci na mimořádné vojenské cvičení. Byla to vážná chvíle, od níž k válce byl jen krok. Ale Anglie a Francie
horlivě se staraly o zachování míru. Rozvážné a odhodlané jednání naší vlády a klid našeho národa ocenili přátelé i
nepřátelé. Jak Angličané se na nás dívali, vidno z dotazu anglického poslance, který se tázal ministerského předsedy:
Chcete blahopřát tomuto znamenitému národu (čsl.) k jeho klidu a odvaze? I z naší obce bylo povoláno….. záložníků,
kteří klidně bez řečí nastoupili cestu k svým plukům.
Naše rozhodnost brániti celistvost republiky a vážná upozornění Anglie, Francie a Ruska (SSSR) zachránila mír.
Německé vojsko bylo od našich hranic odvoláno a volby konány klidně.
Volby. Byly vypsány koncem dubna do obecního zastupitelstva a konány 22.května. Celé předvolební jednání dálo se
v mnohých obcích pod náporem sudetoněmecké strany Konráda Henleina na veřejné mínění obyvatelů pohraničí.
Snaha zahnat všechny Němce do jeho strany působila také opačně: Češi do jednoho houfu! Proto bylo voláno
po společných kandidátkách i u nás, což bohužel stroskotalo, neboť strana soc.demokratická na to nepřistoupila. Volby
byly přece konány; bylo k nim podáno 9 kandidátek. Volby proběhly vážně klidně. První volili povolaní záložníci, kteří
dostali svolávací lístky v neděli. Přišli odvolili a pak v dešti na dráhu. Komisařem byl JUdr.Václav Kott. Počet
obdržených hlasů vyznačen na kandidátkách.
Kandidáti zvolení jsou podtrženi. 12.června zvolen starostou Rudolf Grosman, jeho náměstkem Jaroslav Novák.
Dražba. V soudní dražbě koupili Antonín Rajniš a jeho tchán Fr. Krejčí domek čís.128 patřící dosud manželům Tichým
za 18000Kč.
Slet. X slet sokolský byl vyvrcholením událostí roku. Z naší obce cvičilo 13 žáků, 20 žákyň,
7 dorostenců, 14 dorostenek, 7 mužů a 8 žen. Sokolská naše hříště byly osázena kulovitými akáty a břízami;
stálé jeviště křovinami. Na hřišti vystavena kůlna na nářadí a zdejší studenti vedeni učitelem B.Mydlilem zřídili
tenisové hříště.
Pouť byla letos tichá. Příčinou toho byla nakažlivá zvířecí nemoc slintavka a kulhavka, která postihla celou obec. Proto
byly zakázány zábavy, biografy i průvod o Božím těle. Mnozí dali hovězí dobytek očkovati, nemoc tam probíhala
klidněji. Nemoci podlehly celkem 3 krávy, 2 telata, 17 koz, 83 selat a 3 pleváci.
Z počátku museli býti mrtvoly nákladně spalovány, pak jen zakopávány.
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Stavby: Na jaře postavili si domky manželé Výborných a Barbora Hovorková na pozemku čk.711.
V létě provedl nástavbu domku čp.131 František Vacek.
Přesídlení. Začátkem července odstěhovala se z obce učitelka Anna Černíková do Loun, kde obdržela místo řídící
učitelky. Zde působila 21 roků.
Přehled pořádaných zábav za rok 1937

Datum
4/1
17/1
23/1
31/1
6/2
9/2
27/2
7/3
1/1 – 29/3
18/4
4/4 – 11/4
2/5
27/5
13/6
8/8
15/8
5/9, 6/9
„
28/9
12/12
4/12
1/10– 31/12
31/12
„
1937

Spolek
Vltavan
Beseda
Atletic club ACL
Zem.odb.jednota
Sokol
Sokol Beseda
Odbočka hudeb.

Místnost:
u Ottů
u Tetaurů
u Buršíků
„
u Tetaurů
„
u Buršíků
čaje u Buršíků

kap.Císař
čaje u Buršíků
ACL
Ant.Satran

Odb.jednota zam
ACL
Ant.Satran
Nováčci
ACL
Vol.mysl.
Čaje
Děl.těl.jedn.
Sokol
Bio Sokol

u Tetaurů
u Buršíků
u Buršíků
„
„
„
u Tetaurů
u Buršíků
u Ottů
u Buršíků
u Ottů
u Tetaurů

Kč
20
37
27
29
219
20
22
67
171
31
22
50
69
59
20
35
20
115
65
68
35
78
137
43
51
3951
5209

Dávka
h
70
40
15
20
75
40
40
70
60
10
30
75
40
80

60
20
45
60
50

Nájemce hostince. Od 1.srpna pronajala paní Hermína Buršíková hostinec č.22 paní Záveské a panu Tichému.
Bran.výchova. Současná napjatá situace v Evropě nutila stát připravovat již od mládí národ k obraně. Byla proto
zavedena branná výchova i v době školní docházky a i po ní do věku 21 let, případně i déle.
Okres byl rozdělen na střediska, v nichž jmenováni velitelé. V zdejším ustanoven byl velitelem odborný učitel
nadpor. vz.Josef Patka, který v době od 1. do 15.srpna účastnil se kursu pro velitele branné výchovy v Hlinsku.
Instrukční kurzy. Z téhož důvodu byly pořádány kursy pro dobrovolně se přihlásivší se záložníky II.zálohy, které
se měly konati v obci. Přihlásilo se k nim 70 občanů. Poněvadž byly pak konány u Spomyšle, zůstali věrni a kurs
navštěvovali: Vilém Hrouda, František Viktorín, Emanuel Kučera a Antonín Brož.
Letec. V neděli 14.srpna byli v Hranicích slavnostně jmenováni noví poručíci čsl.armády.
Mezi nimi byl syn domkáře a pokrývače Švice poručík letectva Miloslav Miloslav Švic.
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Žně 1938. protože nejvíce dešťů spadlo až v červenci byly žně pozdější. Začátkem srpna až do 12.tm. bylo stále
slunečno a kdo si pospíšil sklízel krásně.
Větší rolníci zvyklí vše mlátiti přímo z pole, hotovi nebyli a protože druhá půle měsíce srpna i začátek září
byly deštivé, sklízeli dlouho a špatně. Také mnoho obilí vzrostlo. Bude horší chléb!
Nový lékař. Od 1.září 1938 byl zde ustanoven státním obvodním lékařem MUDr.Karel Kovaříček z Hřímeždic. Bydlel
a ordinoval ve vile pana Ant.Holoubka č.229.
Bude vojna, bude?
V době, kdy republika měla dosíci 20 roků vyvrcholila napjatá situace vypívající z nevyřešených menšinových otázek
národnostních. Problém veliké většiny československé k početné německé menšině nedovedla vláda četných navzájem
se potírajících politických stran vyřešiti uspokojivě, což vehnalo velikou většinu obyvatelstva německy mluvícího do
jedné strany Kon.Henleina, podporovaného velikým sousedem Německem. Návrhy vlády Hodžovy byly soustavně
Henleinem zamítány a spor národností v Československu stal se otázkou evropskou, na níž měla zájem spojenecká
Francie, s ní Anglie a SSSR vázaný smlouvou s Francií. Sobecká Anglie znajíc od 21.května nebojácný postoj
československých vojáků a nechtíc být do evropské války zatažena počala hned po květnových událostech svou tajnou
diplomatickou činnost, aby válce bylo zabráněno – stůj co stůj!
Proto poslala také do Československa misi vedenou tajemným p.Runcimanem, aby vyjednával, zprostředkoval.
Nejvíc jednal s německou šlechtou. Náš lid však dobrovolně chystal se k odporu a dával na obranu státu dary.
Počátek sbírek dán učitelským sborem měšťanské a obecné školy dne 1.června, kdy bylo darováno 675Kč, děti pak
přinesly 585Kč, celkem tedy 1260Kč zaslaných 11.června.
V srpnu a září byly pak vyloženy sběrací listiny v místnosti obecního úřadu, dle nichž bylo darováno hotově 2160Kč.
Obecní zastupitelstvo odhlasovalo dar 5000Kč. Mimo to přímo růžovou složenkou nebo prostřednictvím zastupitelů
bylo Jubilejnímu fondu na obranu státu darováno nejméně (jak je známo) 7000Kč, takže celkem bylo darováno
s dodatečným darem sboru měšťanské školy z 1.září 302Kč a čistým výnosem koncertu odbočky hudebníků pořádaného
všemi spolky 4.září dopoledne (hrálo 35 hudebníků) 1230Kč skorem 17000Kč.
Nedůvěra širokých vrstev lidových k činnosti lorda Runcimana vynesla mu přezdívku „Ducháček“ a kritika jeho poslání
ve větě: „Ducháček to zařídí“.
V den 7.září, kdy byly vládou straně SPD (sudetských Němců) předány poslední návrhy na úpravu národnostních,
politických a hospodářských otázek v ČSR, otištěn byl i v anglickém časopise „Times“ návrh, abychom odstoupili
německé území Německu.
10.září promluvil president E.Beneš do rozhlasu o naší situaci. Týž den maršál Goering pronesl útočnou řeč proti
našemu státu a užil v ní slov naprosto nezvyklých v mluvě diplomatů. Ve zněmčeném území počaly výtržnosti.
12.září poslouchali jsme v rozhlase řeči kancléře Hitlera na norimberském sjezdu nacionálně socialistické strany, která
obsahovala vášnivé útoky na presidenta a na náš stát. Americké časopisy charakterisovaly tuto řeč většinou velmi
příkře.
13.září začaly krvavé incidenty, které si vyžádaly životy našich občanů a proto vláda vyhlásila stanné právo v několika
německých okresích. Henlein ohlásil vládě, že odvolává své vyjednavače a přerušuje jednání. Německá propaganda
stupňovala své útoky. Henleinova strana dobrovolně zastavila vydávání svých časopisů a vůdcové její opustili Prahu.
14.září vyposlechli jsme z rozhlasu sensační zprávu, že britský ministerský předseda Chamberlain požádal kancléře
Hitlera o osobní schůzku. Říšskoněmecký rozhlas týž večer roznášel světem řeč Konráda Henleina, v níž žádal
připojení sudetských území k Německu. Důsledkem toho byla vzpoura v Chebu, kterou likvidovaly naše tanky.
15.září jsme se dověděli, že, že Adolf Hitler nabídku přijal. V důsledku nepokojů opouští hlavně ženy s dětmi české
národnosti zněmčené území. Runciman také odletěl do Londýna, aby podal příští dny (17.září) zprávu britské vládě,
která zasedala celý den. Tam bylo usneseno pozvati zástupce franc.vlády k návštěvě Londýna, kteří se dostavili již
18.září. Toho dne německé společnosti zastavili dopravu po Labi do ČSR. Říšskoněmecké tlupy počaly útočit na naše
celnice, hájené finanční stráží a četnictvem.
K této službě byl z naší obce povolán strážmistr Karel Linhart a……………...Karel Riegert, který byl přepaden a
zatažen přes hranice do říše a pobyl si v táboře internovaných delší čas.
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19.září předložily vlády francouzská a anglická naši spojenci a přátelé, naší vládě návrh na odstoupení území
německým obyvatelstvem obydlená Německu. Týž den jsme se dozvěděli, že Musolini žádá u nás plebiscit.
Stálý výbor Národního shromáždění jednal po celý den o těchto návrzích a 20.září žádala naše vláda Francii a Anglii,
aby uvážily situaci ČSR a nežádali územní ústupky, a aby spor byl vyřešen arbitrážní smlouvou uznanou i kancléřem
Hitlerem. Leč marně.
Ve 3 hodiny ráno 21.září dali vyslanci francouzský a anglický vzbuditi presidenta Beneše a sdělili mu stanoviska svých
vlád: nedá-li vláda souhlas odstoupení území s německým obyvatelstvem, nebudou Francie a Anglie pomáhati proti
Německu. Odpověď chtěli co nejdříve. Donutili presidenta, že zavolal dr.Mil.Hodžu a 5 členů užšího kabinetu. O půl
čtvrté začala tato schůze. Trvala 3 hodiny. Byla strašná. Francie nás opustila, následovala Chamberleina, který byl
rozhodnut zachovat mír za cenu jakékoliv oběti, kterou mohl vnutit Čechům. Zbylo zde Rusko, ale potřebovalo by 3
měsíce, než by ruské jednotky se dostaly ve větším počtu k nám. Přišly ještě horší zprávy. Maďaři a Poláci dodali si
poznavše anglický úmysl odvahy a chystali se vtrhnout do Těšínska, Slovenska a Podkarpatskou Rus.
Z 1400 mil dlouhých hranic pouze 80 mil bylo bezpečných na straně Rumunska. Slunce se probíralo ze slabé mlhy nad
Prahou, když Hodža sjížděl s Hradu. Jel na schůzi 24 zástupců koaličných stran a upřímně vyložil situaci tak, jak ve
skutečnosti byla.
V jednu hodinu odpoledne zasedal president s plným kabinetem ke konečné schůzi. Byli přítomni zástupci hlavního
štábu a dopravní znalci. O půl čtvrté předal ministr zahraničních věcí Krofta čekajícím vyslancům odpověď:
Úplné bezpodmínečné přijetí návrhů spojenců!
A když rozhlas roznesl tuto smutnou zvěst, modlil se každý s Karlem Čapkem: „Bože, který si stvořil tuto krásnou
zemi, Ty vidíš naši bolest a zklamání; Tobě nemusíme říkat, jak nám je a jak jsou skloněny naše hlavy. Ne hanbou; my
se nemáme zač stydět, i když nás osud bije prutem železným. Ne my jsme byli poraženi; ne my jsme projevili málo
odvahy. Náš národ neztratil nic se své cti; ztratil jen kus svého těla.
Jsme jako člověk, kterého zachytilo ozubené soukolí; už s první a nejhroznější bolestí cítí, že žije.
Náš národ žije a právě v té přesilné bolesti cítíme, jak přesilně, jak hluboce žije.
Bože, který jsi stvořil tento národ, Tobě nemusíme nic říkat; alespoň pro nás samotné se naše ústa a naše srdce
pokoušejí formulovat to co nesmíme ztratit nikdy, totiž víru. Víru v sebe samy, víru v Tvé dějiny.
Věříme, že v dějinách jsme nestáli a nebudeme stát na špatné straně. Věříme, že na naší straně a v našem usilování je
víc budoucnosti, víc toho, co prostě ponese plod, než na straně násilí a dočasné moci.
Pravda je víc než moc, protože je trvalá.
Bože neprosíme Tě, abys nás pomstil; ale prosíme Tě, abys každému z nás vdechl ducha důvěry i abys nikoho nenechal
marně zoufat, ale už teď hledat, v čem může být platný pro budoucí úkoly věčného národa. Zoufalců teď
nepotřebujeme. Potřebujeme víry. Potřebujeme účinné lásky, která nás zdesateronásobní. Nikdy nebude malým národ,
který se nedá zvyklat ve své víře a v práci pro své lepší příští.
Byli jsme obětováni,ukřižováni. Tak tklivě promlouval pohnutý hlas v rozhlase večerním, ale i doufal, uklidňoval:
Věříme, že tato oběť nebude marná. Zachránili jsme Evropě a patrně i světu mír. Proč jsme tuto oběť přinesli? Protože
jsem srdcem Evropy. Když umírá organism, srdce vzdoruje nejdéle, srdce umírá naposled.
My však neumřeme!
22.září ustoupila vláda dra Milana Hodži. Armádní generál Jan Syrový jmenován předsedou nové vlády.
23.září franc.a anglická vláda oznámili naší vládě, že nemohou brát na sebe odpovědnost, aby čsl.vládě i nadále radily
nemobilisiovati. Poněvadž některé státy učinily na svých hranicích vojenská opatření, usnesli se ministerská rada na
mobilisaci záložníků do 40 let věku. Jaknmile rozhlasem vyhlášena, nečekali záložníci na úřední vyhlášky a ještě před
půlnocí spěchali z Lužce na dráhu do Vraňan, jiní auty a na motorkách ujížděli k svým plukům. To byla nádherná
mobilisace; ani ženy příliš neplakaly, když se krátce loučily.
Na návsi bylo plno ruchu; málo kdo spal tu noc. Obětavý pan dr.Kovaříček půjčil auto a jeho šofer Jan Jirásek neúnavně
odvážel spěchající záložníky na nádraží. A když kolem páté hodiny ranní dovezli mobilisační vyhlášky, byla velká
většina záložníků pryč.
Celkem jsem napočítal na 105 rukujících. Jen jeden z obce nerukoval. Večer spěchal nasekat dříví, aby mu žena mohla
uvařit něco na cestu a usekl si prst. Tím nešťastníkem byl Holoubek Antonín z čís 184.
Protože Chamberlain přerušil druhé jednání a Hitlerem a Anglie a Francie mibilisovaly, zdálo se že válka
jest neodvratná.
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V neděli 25. září museli majitelé evidenčních koní, odvedených při klasifikaci koní konané zde 2.září, předvésti
evidenční koně na místo určení do Mělníka.
R.Grosman 5, Václ.Sára 3, Kar.Rož 1, Ant.Švejcar 1, celkem 10.
V pondělí museli býti předvedeny koně neevidenční s vozy podle určení starosty, tak zvaná selská vozba. R.Grosman
předvedl 7 koní a 3 vozy, V. Sára 3 koně a vůz, K. Rož a Jos. Kapr po koni a vozu.
Všichni koně nebyli přijati. Přehlídka trvala do tmy. Rudolf Kubišta vracel se za úplné tmy napilý s párem Sárových
koní. Protože se r. 1938 stavěl nový most, jezdilo se k přívozu přes Labe. Prámem se vozy převážely. Ten večer bylo
nařízeno úplné zatemnění a tak se stalo neštěstí. Kubišta práskl vsedě na voze do koní vjížděje na prám, a sjel do řeky.
Koně jsouce zapřažení se utopili a Kubištu jen tak tak že vytáhli živého.
Dárci krve. Červený kříž připravoval akci dárců krve pro raněné vojíny. Místní spolek uspořádal ve škole přednášku dra
Kovaříčka a krevních zkouškách. Po přednášce kdo chtěl, mohl si nechat krev vyzkoušeti. Přihlásilo se několik
samaritských sester, které před tím absolvovaly samaritské kursy.
I ženy se tedy vážně připravovaly k obraně. V ty napjaté dny i okolí Lužce ukazovalo na možnost blížící se války.
Civilní protiletecká obrana „CPO“ byla ve stálé pohotovosti. Na obecním úřadě a na poště byla nepřetržitá služba ve
dne v noci, na kostelní věži a na nejvyšší střeše v Železárně střídala se stálá stráž, aby dala znamení k poplachu; kdyby
se blížila nepřátelská letadla. Mosty byly hlídány vojskem. Betonová opevnění na pravém břehu Vltavy zbudované
urychleně v létě – pracovalo se na nich ve dne v noci byla též obsazena vojskem, které zdejší občané i občanky
opatrovali stravou, kouřením i penězi, ke Grosmanovům chodili někteří jako domů. Sta eroplánů létalo přes obec
k severu a zpět. U Oužic a pak u Hostíně byla polní letiště kam přistávala letadla novotou kovově se lesknoucí. I večer
za tmy vzlétala a přistávala a svítila jako svatojánské mušky.
Večer muselo být vše zatemněno, i továrna zůstávala v temnotě ač pracováno stále. Všude bylo napjetí, rozhlasové
přijímače zapjaty, ale zprávy skorem žádné. Cizí vysílačky chrlily zprávu za zprávou a tuze nás haněli, pomlouvali,
štvali. Z Vídně česky a slovensky hlásili, co se děje a co bude dál.
Když ve středu 28 září sháněli zde vojáci povozy a auta – ze mlýna nákladní, od Horáků, Hovorkovo nechtělo startovat
– pro vožení strojních pušek z nádraží u Veltrus do krytů u Vltavy, čekalo se, že již to začne.
Benzin byl jen na poukázky 5l pro vozidlo denně, nákladní 20l. Brambory z polí byly rychle sváženy, při čemž
pomáhaly děti z měšťanky tomu, kdo požádal. Byly krásné slunné dny – osud, však připravoval nám strašné
překvapení.
Když Chamberlain vyslechl v Berchtesgadenu požadavky Hitlerovy, odletěl poradit se s vládou. Když přiletěl po druhé
do Godesberku chtěl kancléř víc. Protože godesberský plán byl pro anglickou veřejnost nepřijatelný, anglický a
francouzský vyslanci nepřímo radili k mobilisaci v ČSR. Chamberlain hledal nějaké vysvětlení, které by vyvolalo u
anglické veřejnosti zdání, že Hitler ustoupil před Chamberlainem a ne naopak, aby anglické mínění dovolilo žádat další
ústupky u Čechů.
Když líčil 28 září v dolní sněmovně vážnou napjatou situaci, dostal překvapující Hitlerovo pozvání k nové schůzce
společně s francouzským ministerským předsedou Deladierem a italským Musolinim do Mnichova.
29 září. Dohodli se na náš účet a přistoupili na godesberské požadavky beze slova. Podmínky byly sděleny naší vládě
hned po vyslanci Mastném a naše vláda měla na ně odpověděti do půlnoci 30.září. Na nátlak vyslanců anglického a
francouzského a po uvážení, že jsme úplně osamoceni, přistoupila vláda na tyto kruté podmínky.
Z rozhlasu slyšeli jsme tuto smutnou zvěst hlasem generála Syrového, jenž nabádal ke klidu a pořádku.
Zvěst o kapitulaci a rychlém odstoupení území obydlených německým obyvatelstvem, přijímali lidé podle svého
způsobu: jedni plakali, jiní bezradně zuřili, kdosi střelil revolverem do přijímače a tak si ulevil. Večer na ulicích
revoltovaly zástupy občanů, jiní poslouchali projevy státníků vybízejících ke klidu a odůvodňujících příčiny kapitulace.
Vojáci v krytech si přísahali, že neustoupí.
1.října přeletělo obec letadlo a shodilo sta letáčků podepsaných předsedou vlády generálem Syrovým vybízejících ke
klidu a pořádku.
1.října vláda přijala ultimatum polské vlády a svolila k postoupení území polským obyvatelstvem osídleného.
5.října odstoupil ze svého místa presidentského pres.dr.Beneš. novým zahraničním ministrem jmenován dr. Fr.
Chvalkovský –
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6.října komise čtyř velmocí rozhodla podle mnichovské dohody při svém zasedání v Berlíně o poslední etapě územní,
která má býti našim vojskem vyklizena ve dnech 7.až 10.října. Protože mnichovská dohoda neurčila v tomto směru
podrobnosti a ponechala rozhodnutí příslušné komisi, bylo rozhodnuto, že se bude postupovat podle stavu před rokem
1918, tj.podle sčítání lidu z r.1910.
To byla další hrozná rána. Za ponechané německé ostrůvky zabrala komise i kraje ryze české, kupř.Chodsko.
2.listopadu rozhodla ve Vídni arbitrážní komise, o níž naše vláda požádala 28.října, který byl prohlášen pracovním
dnem, Itálii a Německo, Košice, Užhorod a Mukačevo museli jsme odevzdat Maďarsku.
17.listopadu zahájilo Národní shromáždění zasedání.
19.listopadu schválilo ústavní zákony o autonomii Slovenska a Podkarpatské Rusi.
30.listopadu třetím presidentem republiky Česko – Slovenské zvolen jednomyslně 272 hlasy dr.Emil Hácha první
president nejvyššího správního soudu. Vláda gen.Syrového podala demisi. Úkolem sestaviti novou vládu pověřen
poslanec Rudolf Beran, dosavadní vedoucí předseda jednotné národní strany utvořené splynutím 7 stran.
1.prosince jmenoval president republiky dr.Emil Hácha novou vládu většinou z odborníků.
Předsedou vlády ustanoven byl Rudolf Beran, který 3.prosince rozhlasem promluvil k národu o vládním programu.
13. prosince pronesl pak v obou sněmovnách obsáhlé vládní prohlášení.
První starostí vlády bylo, aby četní uprchlíci ze zabran.území, kteří často utekli s holýma rukama, našli potřebnou
pomoc. Byly konány sbírky peněz, šatstva i potravin. Učitelé měšťanské školy pověření přípravným výborem Národní
jednoty v obci, vykonali obětavě sbírku a sebrali 2050Kč a 1260kg potravin.
Z toho byli poděleni nejpotřebnější uprchlíci v obci a zbytek 1245K byl zaslán 19.prosince na konto čís.77.177. 250kg
mouky bylo dovezeno na Mělník. Celkem se uchýlilo do obce přes 80 uprchlíků z nichž polovina zde zůstala.
O byty byla veliká nouze.
Důsledkem kapitulace bylo také zastavení práce v železárně pro nedostatek uhlí dne 5.listopadu.
Závodní inž.Merlitschek utekl před mobilisací 21.září, druhý inž.Riegert dobrovolně odešel jsa Němcem 10.list.
Závodu byl v čelo postaven František Vojtěchovský, který od lopaty vyšinul se vlastním přičiněním a prací
na vedoucího průmyslového závodu, ač před tímto zaměstnáním byl hospodářským správcem Tůmova statku
v Chramostku najatého panem Srbou a pak inž.Havelkou.
Ze zabraného území odešlo mnoho učitelů a jiných zaměstnanců, kteří byli přikázáni jako přespočetní na jiná místa.
Měšťanské škole byl přidělen odb.učitel Jan Bareš a učitelka domácích nauk Milada Pašková. Protože pan řídící V.Šulc
dovršil koncem roku 60.rok, byl pensionován a na jeho místo byl přidělen říd.uč Vladimír Bastl. Pro nedostatek učeben
– na škole obecné bylo 5 tříd – byl byt ve škole zrušen a panu Bastlovi přidělen byt se zahradou v obecním domě
v čís.61. Pan říd.Šulc vystěhoval se dobrovolně ze školy a najal si byt u paní Hrachové v č.20 za nájemné 3000Kč.
Na četnickou stanici byl přidělen strážmistr A Strnad, který si najal byt v domě č.42 od dra Krause, který celý dům najal
po smrti dra Pešla od pí Pešlové za 12 000Kč. Poštovnímu úřadu byl přidělen Rudolf Podlipný, železniční stanici
Ti dělníci, kteří se hlásili o podporu, když v železárně práci ztratili byli vyzváni k odvodu pro nově zřizované pracovní
tábory. Z obce bylo do nich zařazeno 9. Dělali na silnici u Vtelna Měl.
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Přehled srážek v r.1938:

10

obleva

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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22
23

0.9
8.7
9.1
0.9
2.3.1
3.6

Ún.

2.8
1.4
4
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0.5
0.3
1.3

10.6

2.8

1.2
1.6

Červ.

Červen
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3.7

0.5
2.2.5
1.6
mráz

1.4
0.3
3.-

29

0.4

mrazy

ve dne slunečnomrazy v noci

2.7
0.7
4.6
2.8

2.7
23.8

0.3

1.3
2.9
29.6.7

-71/2
2.1
1.1

2.7

10.13.2
0.6

44.8

3.3

15.4

5.3
1.-

4

1.9

4.3

List
0.6
1.7.2
3.2
0.6

1.1
7.3
5.3

12.2

2.9

11.3
0.7
4.4

4.5
12.3
2.1
1.2

10.4
13.3

15.6
15.6

1.5
2.3
6.2

10.7

8.20.-7.-

11.6

3.9
1.8
3.5
2.1

13.2
2.7

22.-

3.-

2.2
8.4
89.5

13.7

1.7
0.4
4.2
0.8

1.-

2.1
1.-

30
31

1.4

Říj.
4.1
1.3

1.-

3.9

0.8
1.7

Září

9.2
7.8

Polár.
zář

26
27
28

Srp.

10.7
6.6

0.7
0.4

24
25

Květ.
1.1
9.-

10.6
1.4

2.6
1.2
0.9
0.4

4.5
2.4
1.4

Dub.

Bouře
sníh
Pros.

mrazy

Led.

slunečno 30° C
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

597,9 mm

33.1

13.5
kroupy

28.1

105.6
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4.6
0.5

1.6

7.2

0.6

5.3

4.9
2.6
88.1

0.4

4.1

2.5

44.9

44.1

48.-

42.6

Den

Přehled
Spolek

zábav
místo

1938
Dávka
K

30/1
5/2
19/2
26/2
1/1 – 6/1
1/3
„
¨17/4
1/5
8/5
17/7
22/7
31/7
31/7
21/8
4/9
„
23/10
6/11
20/11
8/12
26/12
31/12
31/12
Bio Sokol

Beseda
Sokol
Sbor.dobr has.
Atletic club
Čaje
Maškarní
Sokol Beseda
Odb.jedn.zem.
Děl.těl.jedn.
Atletic club
Děl.těl.jedn
Atletic club
R.Tichošlápek
Odb.jedn.zem
Děl.těl.jedn
Čaje
„
„
„
Děl.těl.jedn.
Atletic club
Děl.těl.jedn.
Sokol

u Tetaurů
„
u Ottů
u Tetaurů
u Buršíků
…..… ....-

h
265
205
76
112
30
37
97
28
24
24
39
135
31
12
29
72
76
33
18
24
64
42
80
46
4059

u Horáků
u Buršíků
u Tetaurů
u Buršíků
u Tetaurů
-

65
40
80
70
60
80
65
90
20
80
60
80
60
60
80
40
20
45

Usnesením MNV v Lužci n/Vlt, dne 18.ledna 1952, byl jsem já Václav Vyskočil bytem v Lužci n/Vlt, čp.210,
ustanoven kronikářem zdejší obce.
Tuto funkce jsem se ujal dne 20.ledna 1952.
Nejsem sice rodákem zdejší obce. Jsem narozen dne 6.9.1900 v Praze a do zdejší obce jsem se přistěhoval dne 1.dubna
1940 a byl jsem služebně v obci Obříství, okres Mělník.
Do Lužce n/Vlt., jsem byl služebně přidělen dne 6.ledna 1947, kde jsem nastoupil službu jako velitel stanice SNB a od
tohoto dne zde bydlím trvale.
Pamětní knihu jsem převzal s konečným zápisem za rok 1938 a tak za pomoci členů letopisecké komise, znalých
poměrů zdejší obce a od nich získaných zkušeností, bylo mě umožněno podati pokud možno věrný obraz zdejších
poměrů za dobu zameškanou v této památné knize od roku 1938.

1939
Politickým překvapením na začátku tohoto roku bylo náhlé přerušení pobytu presidenta Emila Háchy na Slovensku a
náhlý jeho návrat do Prahy.
Dne 13.ledna 1939 v ranních hodinách vznikl oheň v přízemí obecné školy v Lužci n/Vlt., v místech,. Kde býval byt
správce školy. Oheň vznikl tím způsobem, že tento byt byl pozměňován na školní třídu. Zedníci, kteří změnou bytu a
úpravou na třídu byli pověřeni, zbourali příčku mezi dvěma pokoji a nahazovali zeď.
Aby omítka na zdi lépe uschla, zatopili v kamnech, které přetopili od kterých od kterých pak se vzňaly trámy u komína
a požárem byla budova školy částečně poškozena, takže se delší dobu nevyučovalo.
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Zima byla tohoto roku mírná. V měsíci únoru byla velká tepla a dne 18.února přihnala se znenadání nad zdejší kraj
bouřka.
Dne 8.března byli povoláni branci k pravidelné vojenské presenční službě.
Nejhorší poměry nastaly dne 15.března 1939.
Protektorát Čechy a Morava.
Rusko protektorát neuznalo – Anglie a Francie jelikož nebyly připraveny mlčely.
Pražský rozhlas hlásil z nenadání dne 13.3. ve večerních hodinách, že slovák poslanec Jaroslav Tiso byl u říšského
kancléře Adolfa Hitlera v Berlíně, kde prohlásili společně samostatnost Slovenska a tím nastala tragédie Čech a
Moravy. President Emil Hácha byl proto také dne 14.3. volán do Berlína a na cestě v městě Děčín dostal zprávu, že
německé vojsko je již na pochodu do Moravské Ostravy a při jeho příjezdu do Berlína ještě týž den v noci dal Čechy a
Moravu pod ochranu říše. Načež pak říšské vojsko pochodovalo hned do Prahy kamž dorazilo dne 15.3. v poledních
hodinách, kterýmžto dnem pozbyla naše Československá republika samostatnosti.
Počasí bylo toho dne k pochodujícímu německému vojsku velice neúprosné, neboť po celý den vanul mrazivý vítr a
sněhová vánice ztěžovala jeho pochod na naše hlavní město Prahu. Téhož dne večer byl již Hitler v Praze na hradě.
Potom byla ihned vydána zpráva aby každý odevzdal svoje zbraně,.nato byly zrušeny všechny politické strany a každý
se měl hlásiti do strany národního souručenství – jehož výbor konal pak své bezvýznamné schůze na obecním úřadě.
Příspěvky se odváděly do Mělníku; obecní zastupitelstvo však zůstalo tak jak bylo.
Jelikož v říši byly prohlášeny tak zvané Norimberské zákony o vyloučení všech židů z veřejného života z říše vůbec.
Naši lidé, jako horníci a lodníci, kteří byli zaměstnaní v Říši, museli předkládati potvrzení o arijském původu.
Toto nařízení se pak přeneslo i na všechny státní zaměstnance v protektorátě. Židé bydlící v protektorátě museli nositi
na levé straně prsou velkou žlutou hvězdu a občané se s nimi nesměli veřejně stýkati.
Nato nastaly neutěšitelné poměry a lidé si začali dělati zásoby jak v potravinách tak i v jiných věcech, neboť Němci zde
vyjídali jak uzenářské tak cukrářské krámy, kupovali látky, prádlo a obuv takřka zadarmo, jelikož byl vyhlášen kurs 1
říšská marka 10 Kč.
V Praze vládl protektor Neuráth, který vydal různá nařízení kterými byli čeští lidé obmezováni ve všem možném.
Léto: Po studeném jarním období bylo bouřlivé dosti vlhké léto. Dne 17.6.vznesla se nad zdejším krajem velká bouřka
provázená velkým silným deštěm a v krátké době namoklo 30mm vody.
Dne 9.7.přišla velká bouřka provázená velkým silným větrem a deštěm, který nadělal dosti velké škody na obilí, které
lehlo a stromy byly větrem polámány.
Říšské vojsko v Lužci n/Vlt.
Dne 20.6. v dopoledních hodinách přijelo do Lužce n/Vlt., 6 velkých vojenských aut s německými vojáky, kteří konali
nějaké cvičení na mostech vedoucích přes průplav. Své stanoviště měli na náměstí před kostelem a na farním dvoře, asi
v 15.hod odjeli směrem k Mělníku.
Ničení válečných krytů na pravém břehu řeky Vltavy
V době ohrožení naší Československé republiky Německem, dala naše vojenská správa vybudovati v roce 1938 na
pravém břehu Vltavy železobetonové vojenské kryty od obce Nelahozeves až k Mělníku.
Tyto kryty byly od sebe vzdáleny 250m. Byly velmi důkladné. Kryty byly dvojího druhu a sice malé a velké. Peněžní
náklad na takový kryt byl 40.000Kčs na malý a 90.000Kčs na velký. Po příchodu Němců do Československa dala pak
protektorátní vláda tyto kryty zničiti, které pak ničili Němci tím způsobem, že je roztrhali dinamitem (ekrazitem) v době
od 16.6. do 24.6. Takto zničené kryty zůstaly asi po dobu dvou roků ležeti na místech.
Z těchto rozbitých krytů vybíraly osoby úřadem pověřené železné pruty, které se odvážely.
Žně byly v tomto roce dosti vlhké, neboť dosti často pršelo. Mimo to se uvedlo hodně bramborů, které ale následkem
pozdních dešťů dosti hnily a jejich cena byla 70 a 80 Kčs za 1q.
Koncem měsíce srpna vyvrcholilo válečné nebezpečí, neboť Německo chce všechny Němce pod svoji moc/ochranu a
proto uzavřelo s Ruskem pakt o neútočení a v té době vznikl mezi Polskem, Anglií a Francií spor o území Gdánska.
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Dne 1.9. prohlásilo se svobodné město Gdánska za část německé říše. Polský Korridor byl ztracen a německé vojsko
udělalo vpád do Polska, načež Anglie a Francie, kteří drželi Polsku slovo, vyhlásili Německu válku dne 3.9.
V měsíci září vyskytla se zde i v okolních obcích dětská nemoc obrna asi v šesti případech, v důsledku čehož byl
začátek školního roku odložen až do 2.10.
Válka v Polsku pokračovala dosti rychle. Dne 28.9. byly dobyta Varšava. Polské vojsko bylo z větší části obklíčeno
vojskem německým. V té době musela býti okna v době noční zatemněna, aby nepronikalo ani dost málo světlo ven a to
proto, aby při nočních leteckých náletech nebylo možno zpozorovat kde leží obec nebo město.
Po vpádu německého vojska do Polska byly všechny železniční tratě hlídány německým vojskem, které pak bylo
vystřídáno protektorátním četnictvem dne 10.9.
Jakékoliv zábavy byly ihned zakázány. Nato byly dnem 1.10.zavedeny potravinové lístky k zásobování obyvatelstva a
připadalo na 1 osobu následující množství potravin: ¼ kg cukru týdně, ¼ l mléka denně. Za nedlouho byli zavedeny
lístky pro těžce pracující a velmi těžce pracující, na které byly určité přídavky. Takové lístky byly označeny jako T/4 a
3/1.
Léto bylo dosti deštivé takže voda v řece Vltavě byla stále dosti vysoká nad normál. První sníh napadl dne 25.listopadu
a vody ve Vltavě stále přibývalo.
Dne 2.prosince vystoupila voda nejvyššího bodu, takže ochranné hráze u obce Bukol byly pod vodou.
Zima začala toho roku až 28.prosince prvním mrazem 15 °C a pak byly mrazy stále silnější.
Dne 15.prosince byly zavedeny odběrné lístky na šatstvo, prádlo a obuv, kterým se všeobecně říkalo šatenky. Tyto lístky
měly platnost 1 rok a měly ústřižky na jednotlivé druhy zboží; na které se však mnoho nedostalo a někdy také nic.

Rok 1940
V tomto roce nastala silná zima takže dne 11.1. byl mráz 17°C a dne 12.1. byl mráz 22°C, načež nastala obleva,
pak 17.1.napadlo as 16cm sněhu a opět silně mrzlo; takže; řeka Vltava zamrzla a lidé ze závodí chodili do Lužce n/Vlt.
přes zamrzlou řeku.
Dne 8.2.mrazy povolily a opět sněžilo, že napadlo 22cm sněhu a mrazy zmírnily. V tuto zimu nastala různá obmezení a
sice byl zakázán volný prodej zrnkové kávy, byl nařízen sběr a odevzdávání sádla z domácích porážek vepřů. O
povolení k porážce vepře muselo se žádati u obecního úřadu, který podle váhy zabitého vepře určil, kolik sádla se má
odevzdati do sběrny v Mělníku.
Do váhy vepře 100kg muselo se odevzdati 4kg škvařeného sádla podle váhy. Nato byly zavedeny lístky na uhlí, které
stálo 1q 26Kčs. V důsledku toho byly na školách vánoční prázdniny a neučilo se od 22.12. do 8.1.1941 a pololetní
prázdniny začaly od 1.2 do 18.2 a pak byly prodlouženy na neurčito na všech školách v protektorátě, dokud nebude
dostatek uhlí k vytápění učebních místností.
Dne 9.2.nastala náhlá obleva a silně sněžilo, načež dne 11.2. začalo opět silně mrznout, takže mráz dostoupil 16° C,
který trval několik dnů.
Jelikož škola neměla palivo, nechala obec poraziti na náměstí před kostelem poraziti dne 6.3.čtyři silné akáty, které
podle zjištění vysadil v roce 1895 bývalý ředitel cukrovaru Klavík.
Dne 13 -15.3.nastala silná obleva a jelikož země byla dosud zmrzlá a vodu nevpila, nastala touto oblevou velká voda,
která přišla od Štěchovic, kde ledy utvořily velké barigády. V Praze kde byla promísena s velkými kry, poškodila 2
pilíře Karlova mostu.
V Lužci voda vystoupila nevídané výše, takže u domku krejčího Jaroslava Holoubka, přelévala se voda přes ochrannou
hráz na náměstí a z náměstí do obecního rybníka u kovárny a pak strouhou do průplavního kanálu.
Led byl silný 80 až 100cm, který poškodil jak hráze regulované Vltavy, tak i kolem řeky stromoví buď polámal nebo
silně odřel kůru, což je viděti na topolech při ochranné hrázi mezi obcí Bukol a Lužec n/Vlt, které jsou odřené do výše
11/2m od země.
V takto rozvodněné Vltavě bylo vyděti jak plove dříví, silné trámy, různé chaty a vekendy, nábytek, chlévky s různým
nářadím, takže lidé dříví a ostatní věci chytali.
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Dne 16.3.povolily ledy u obce Hořín kde byla řeka ucpána, následkem čehož i voda klesla, takže přestala téci po
náměstí.
V železárně, která byla zřízena z bývalého cukrovaru, vnikla voda pod tavící pec, tak že bylo nebezpečí výbuchu a
proto bylo nutno vod zpod tavící pece vyčerpat, k čemuž přispěly motorové stříkačky z Mělníka, které čerpaly vodu po
celou noc.
Tavící pec byla následkem podplavení silně podmočena a proto se veškeré práce v železárně zdržely o celé 3 týdny.
Při pohledu na rozvodněnou Vltavu z věže kostela, bylo viděti jedno veliké jezero vod spojující obce Hostín,
Kozarovice a Chramostek.
Po této vodě zůstalo ležeti na polích a lukách spousty ledových ker, čímž bylo zničeno mnoho osení a byly způsobeny
velké škody na chmelnicích zdejších rolníků, kterým voda odnesla sloupy z chmelnic, takže byli nuceni chmelnice
znovu stavěti a pole znovu osíti. Při této povodni nepřišel nikdo o život.
Domek Fr.Císaře, který byl postaven z nepálených cihel u řeky Vltavy byl následkem povodně silně poškozen a zbořen.
František Císař postavil si pak společně se svým zetěm Kukou domek nový u přístaviště průplavního kanálu. Od silných
mrazů popraskaly kmeny stromů, hlavně u stromů mladších.
Ledové kry zůstaly pak na polích a lukách dlouho ležeti, jelikož byly studené větry a dne 19.března padal opět sníh a
nastaly menší mrazy, které trvaly až do 10.dubna, ledy s polích a luk povolily teprve po 16.květnu, kdy se počaly z polí
ztráceti.
V té době byl uzavřen mír mezi Ruskem a Fínskem, kteréžto země vedli mezi sebou již 3 měsíce válku a Fínsko
odstoupilo Rusku část území.
Dne 18.3.v Bremeru měl Hitler s Musolinim schůzku, kde se společně radili o další válce. Anglie položila v tu dobu
miny do norských vod a to 8.dubna, načež Hitler vyslal svá vojska do neutrální země Norska a Dánska a vzal je pod
svoji ochranu.
Dne 15.a 19.května bylo obsazeno Holandsko a Belgie a byl současně chystán vpád do Francie.
V tu dobu byli zde konány sbírky na červený kříž německý, jelikož Čsl. červený kříž byl zlikvidován. Čeští dělníci byli
nuceni do vstupu na práci do Německa.
Dne 5.6.Francie podlehla německému nátlaku a zde bylo nařízeno vyvěšení státních /protektorátních vlajek a na
úředních budovách vlajky s hákovým křížem po dobu 8 dnů.
Dne 14.6.prohlásila Francie město Paříž za město nechráněné. Vláda město opustila a bylo vyhlášeno příměří.
Za týden po vstupu Itálie do války dne 21.6.podepsal Foche v lese Compegnicu ve vagoně příměří. Hitler si pak tento
vagon ve kterém bylo příměří podepsáno vzal do Bavor a diktoval podmínky příměří čtyřem delegátům Francie a když
tito dne 24.6.večer 0 18.hod.přijali i podmínky Itálie ve vile Navia Opin v Římě, přestalo nepřátelství Francie –
Německo,Itálie, v noci o 1.30 hod.
Renold byl sesazen a do čela Francie byl postaven 80tiletý generál Petain. Anglie jediná ve válce vytrvala a proto se na
tuto vrhl nápor bombardovacích letadel.
Počasí: Dne 17.6. vznesla se nad zdejším krajem silná bouře s deštěm. Úroda je velmi pěkná, řepa cukrovka následkem
dešťů zarůstala silně travou a lidé nestačí trávu pleti a tak rolníci řepu zaorávají a sejí znova.
Zdražení oproti dříve:
Pivo 8° za ½ l. 2Kčs. Drůbež a jiné drobné hospodářské zvířectvo zdražilo, house vylíhlé 25Kčs, kachně 9Kčs, vejce
2Kčs, a v důsledku toho bylo nařízeno pracujícím lidem přidati za každou odpracovanou hodinu
50 hal.
Vysoké školy byly zavřeny a studenti středních a odborných škol jak nařídilo ministerstvo školství (Emanuel Moravec)
dnem 24.6.vypomáhati při polních prací a obecní úřady musí potvrditi konání práce pro ředitelství škol.
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Odznaky ČSR odstraněné:
Vládním nařízením bylo uloženo všem úřadům, aby byly z veřejnosti odstraněny všechny odznaky ČSR do 1.7.1940, a
neuposlechnutí tohoto nařízení bude přísně trestáno, taktéž odstranění ČSl. vlajek a praporů.
Žně
Příznivější počasí nastalo teprve začátkem srpna. Žito a ječmeny se dobře sklidili, po 15.8.stále pršelo takže pšenice,
nelze svážeti, žně ustaly, mladé vlašťovky hynou chladem.
Od neděle 25.8.se počasí zlepšilo a žně se dokončují za pěkného teplého počasí. Od 9.1.nastalo teplé počasí, které trvalo
až do 9.9.načež začalo zase pršeti, obilí dosud nesklizené však nevzrostlo, větrem oschlo a bylo sklizeno.
Ovoce bylo málo, brambory hnijí. Měsíc září byl opět chladný a deštivý až do 3.10.načež nastalo pěkné počasí takže
brambory, řepa a zelenina se dobře sklidily a i setí dobře pokračovalo.
Zákaz vytápění školních učeben; a veřejných místností
Dne 19.9. nařídilo ministerstvo veřejných prací pod čís: 170/224 IX/4 vytápění školních učeben a veřejných místností,
což bylo odvoláno dnem 29.10.
Rekvisice dobytka
Dne 14.10. byla provedena v obci Lužci rekvisice dobytka a bylo odevzdáno v Lužci 5 kusů hovězího na váze nad
350kg.
Zdražení
Předměty potřeby denní výživy byly zdraženy a sice: cukr, mouka, pivo atd.
„Arijský původ“
Norimberské zákony byly rozšířeny a uvedeny v platnost do protektorátu Čechy a Morava. Všichni veřejní zaměstnanci
musí do 21.10.prokázati křestním listem až do prarodičů svůj arijský původ a učiti se německé řeči v kursech, zvláště
železniční zaměstnanci.
Sběr odpadků
Školní mládeži bylo nařízeno sběr odpadků jako železo, papír, kosti i hadry, takže byly ze hřbitova vzaty staré
a odložené železné kříže.
První sníh
Dne 26.10. napadlo mnoho vlhkého sněhu takže stromy, které měly ještě listy byly polámány.
Dne 31.10. byl mráz 7 R° takže řepa a brambory se sklízely až 14.11. Oslava 28.října byla zakázána.
Hlášení holubů
Podle nařízení protektora ze dne 17.10. byl každý chovatel holubů jak poštovních tak i obyčejných povinen přihlásiti
počet holubů a musel se státi členem holubářského spolku.
Počasí v listopadu bylo suché a 1.12 mráz 8 R° a dne 5.12. obleva. Na ledě v obci Jenišovice utonul žák zdejší měšť
školy L.Doležal z Jenišovic a pohřben v Citově za účasti žáků zdejší měšť.školy.
Vánoční prázdniny pro školy od 20.12. do 19.1.1941.

Rok 1941
Počátek roku byl hodně studený a sněhu bylo dosti.
Pracovní oddíly: Nařízením německých úřadů nastala pracovní povinnost pro všechny muže ve stáří od 16 do 60
roků, každý má odpracovati 48 hodin na odklízení sněhu ze silnic, kterým byly zapadlé okresní i státní silnice. Sněhu je
asi 40cm a mráz 15°C dne 20.1.41
Začátkem měsíce února nastala obleva, voda v řece Vltavě vystoupila z hrází takže se na přívoze nepřeváželo 4
dny. Sníh všechen roztál a povodeň nebyla tak hrozivá jako v roce 1940.
Konec měsíce února byl opět hodně studený a napadlo hodně sněhu.
Dne 1.3. přistoupilo Bulharsko k paktu 3 a sice Německo – Itálie – Japonsko, Bulharsko.
Dne 2.března vstoupilo německé vojsko do Bulharska k zajištění Balkánu.
Dne 15.3. byl krásný, jarní a slunný den.
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V sobotu bylo nařízeno vyvěsiti prapory říšské a protektorátní. Kdo neměl říšský musel samotný protektorátní vyvěsiti.
V noci dne 25.3. o 21.30 vypukl požár v železárně u motoru válcovny, který byl hasičstvem z Lužce za pomoci hasičů
z Mělníka za 2 hodiny uhašen.
Když dne 26.března podepsala pakt 3 ( proti bolševismu ) nastaly tam velké změny, princ regent Pavel odcestoval,
mladý Pavel III. prohlášen králem a byla zřízena vojenská vláda a na to pak v neděli ráno o 3 hod. dne 6.4.1941 vpadlo
německé vojsko do Jugoslávie; v té době se jednalo v Lužci o scelování pozemků ale pro válku k provedení však
nedošlo.
Jugoslávie a Řecko byly v 21 dnech přemoženi a v té době vstupuje i Irák do války proti Anglii.
Počasí
V měsíci červenci bylo krásné počasí, teplo 20°R. Sena byla hojná dobře urostlá a dobře suchá se sklidila.
Opravy domů nebyly pro nedostatek stavebního materiálu povolovány, jelikož byl odvážen do Německa.
Po vítězství nad Balkánem, kdy marně Hitler dobýval Anglii – přepadl v neděli dne 22.6.
Rusko, že prý musí předejít útok-. K Říši se přidalo Finsko, Maďarsko a Slovensko.
Zavedení tabačenek
V měsíci červenci byla nouze o dýmkový tabák a o cigarety a proto byly zavedeny odběrné lístky na kuřivo zvané
tabačenky na které měli nárok muži od 16 roků.
Obmezený prodej masa
Maso, kterého bylo nedostatek, prodávalo se obmezeně a sice jen na neděli. V důsledku toho bylo zdraženo i drobné
domácí zvířectvo. Králík střední velikosti stál 100Kčs, vylíhlé kachně 40Kčs, vylíhlé krůtě 80Kčs, a tak stoupala
drahota.
Mlýn v Lužci uzavřen
Ve zdejší obci, kde jest již mlýn dlouhá léta jest úředně uzavřen. Stroje byly odvezeny a ze mlýna bylo zřízeno skladiště
hospodářského družstva. Z obytného domu, který obýval jeho majitel Valdek, byl rozbourán a zhotoveno z něho rovněž
skladiště.
Úroda a žně
Úroda obilí, bramborů jakož i ostatních plodin byla pěkná. V době žní byly zavedeny žňové hlídky, které měly za
povinnost střežiti nesklizenou polní úrodu před krádežemi. Dále bylo povinností hlídek, aby kontrolovaly podezřelé
osoby, aby nebyl založen požár nebo nebyl poškozen nějaký stroj na poli zanechaný.
Tyto hlídky konali muži od 18 do 60 roků.
Počasí bylo velmi teplé, takže úroda byla dobře sklizena. Počasí pěkné trvalo až do konce měsíce listopadu, takže i
podzimní polní práce byly dobře s končeny.
Dne 24.prosince o štědrý den vzbouřil se ve zdejším kraji velký silný vítr, který poškodil střechy domů a způsobil
mnoho škody.
Na stromech. Tímto větrem byl shozen kříž z věže kostela v Lužci n.Vlt.

Rok 1942
Zima začala hned začátkem měsíce ledna a mrazy vstouply až na 22°C a bez sněhu, takže obilí jako pšenice, žito a i
řepky úplně vymrzly. Ke konci měsíce ledna napadli první sníh a zima stále pod 10° C.
Dne 29.ledna byl nařízen soupis všech zvonů vyjma zvonů nejstarších z 15tého století. Zde v Lužci n.Vlt., byly
zrekvírovány 21 velké zvony z roku 1769 z nichž jeden vážil 1200kg, druhý 570kg, malý zvonek sanktusový 81kg, i
obecní zvonek na hřbitově na věžičce umrlčí komoře tzv. umíráček ve váze 31kg.
Zvony byly odvezeny do Prahy – Maniny, malé zvony byly odvezeny do Hamburku.
Josef Horák spolumajitel továrny na chladící stroje v Lužci n./Vlt., nechal hlasy zrekvírovaných zvonů nahráti na desky
aby tak byla zachována na zvony, které nám byly Němcema v pravém slova smyslu ukradeny.
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Na to začátkem měsíce února byla nařízena sbírka oděvů a teplého prádla pro německé vojáky bojující na ruské frontě.
Tato sbírka byla pro Němce dosti výnosná poněvadž lidé se báli prohlídek ze strany německých úřadů. Tato sbírka byly
nazvána zimní pomoc.
Místní rozhlas
V obci Lužci n./Vlt., byl v měsíci březnu zřízen místní rozhlas, čímž byl tehdejší obecní strážník Josef Najman zbaven
jedné své povinnosti a to, že nemusel různá nařízení úřední nemusel uvádět ve známost bubnováním.
V této době onemocněl dlouholetý starosta zdejší obce Rudolf Grosman, který pak dne 6.5.1942 zemřel a vedení obce
převzal Jaroslav Novák.
Protektor Richard Heidrich
Po odchodu říšského protektora fon Neuratha z Prahy, nastoupil na místo říšského protektora Richard Heidrich. Hned
po jeho příchodu bylo mnoho českých lidí uvězněno i pro pouhé maličkosti, v některých případech i popraveni.
Do protektorátu Čechy a Morava byli Anglií, která vedla válku proti Německu, posláni letadlem 3 parašutisté
/Českoslovenští příslušníci/ pod značkou „Silver A“ jména Gabšík, Čurda, Pavlák, aby Heinricha odstřelili.
Letadlo, které parašutisty tehdy do Československa dopravovalo vysadilo u obce Nehvizdy. Parašutisté, kteří byli
vyzbrojeni nejlepšími zbraněmi, měli sebou i tajnou vysílací stanici a falešné osobní průkazy, tehdejších
protektorátních příslušníků.
Tito muži ubytovali se v Praze odkud sledovali protektora Heidricha při jeho jízdách autem z Prahy do Břežan kamž
dojížděl ke své rodině, kde byla tato ubytována v zámku.
Dne 3.6-42 o 16 hod., kdy jel Heidrich autem z Prahy do Břežan, byl v Praze-Libni těžce zraněn ručním granátem, který
hodil pod jedoucí auto Gabšík.
Heidrich byl výbuchem granátu těžce zraněn a proto byl dopraven do nemocnice na Bulovku, kde po operaci
dne 4.6.1942 zemřel, načež byl převezen do Berlína a tam pohřben.
Působnost protektora převzal Karl Hermann Frank a začala nová persekuce – popravy, deportace do koncentračních
táborů a žalářů.
Obce Lidice a Ležáky byly zničeny, vypáleny, muži těchto obcí postříleni, ženy a děti rozvezeny do Německa.
Na školách bylo zavedeno povinné vyučování němčiny a to od I.třídy obecné školy.
Zeměpis a dějepis nesměl být na školách vyučován a knihy učební i knihovny byly ze škol odklizeny.
Do školy měšťanské smělo býti přijato pouze 35% žáků s nejlepším prospěchem.
Počasí: Počasí bylo suché neboť nepršelo od měsíce dubna až do 1.7. a proto obilí bylo řídké, řepy malé a otavy na
lukách úplně zaschlé. Teprve dne 8.7. přišel silný déšť a pršelo pak dosti často a slabě.
Bezarábci
Dne 4.7.1942 bylo oznámeno, že na statky v obci pronajaté, na kterých majitelé sami nehospodaří, přijdou Němci
z Bezarábie. Majitelé usedlostí, kteří bydleli ve svých domech a měli svá hospodářství propachtovaná, musí byty
uvolniti pro němce Bezarábce. Tak u Stodolů, Broumů, Čápů, Richtrů, Viktorínů, Hájků a Knotků. Nastala sháňka po
bytech pro tyto naše lidi. Němci, kteří měli hospodářské usedlosti obsaditi přišli až počátkem měsíce října.
Němcům, kteří usedlosti převzali muselo se jim dáti obilí, píce, brambory, řípa, dobytek, koně i vozy, hospodářské
nářadí atd.
Do Charvátových statků přišel Sára Fridolín ze Sudet v roce 1943.
Věž kostela byla opravena koncem měsíce července. Kříž byl na věž znovu vztyčen ale báň byla dána klempířem
Bedřichem Ramešem z Citova trochu nevhodná. V báni jsou uloženy denní noviny, peníze, propadlé potravinové lístky
a fotografie klempíře Rameše z Citova, který tyto práce konal.
Oprava věže po skončení stála 6.000Kčs.
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Žně byly velmi dobré, úroda byla pěkná, která se dobře sklidila.
Židům bylo nařízeno nositi na prsou velkou žlutou hvězdu, a zakázáno jim stýkati se s obyvateli
Karel Velemínský a jeho manželka, kteří byli příbuzní s Františkem Valdekem, ubytovali se v bývalé železárně. Když
10.10. byli židé sbíráni a odváženi do Terezína, otrávil se Velemínský v železárně.
Valdek se svou paní byli odvezeni do Terezína. Terezín byl vůbec proměněn v židovské město a mučírnu a ostatní
obyvatelé se museli odstěhovati do okolí.
Po zrušení mlýna v Lužci n./Vlt., bylo dovoleno mlýti obilí ve mlýně v Mělníku pouze na poukazy, které vydával
obecní úřad jen samozásobitelům.
Dále byl určen pro mletí na poukazy mlýn ve Vepřku. V obou těchto mlýnech vyměňovalo se i mlelo obilí na černo. Do
mlýna se smělo jezditi pouze jednou týdně a to ve středu a jeden hospodář vezl vždy pro všechny samozásobitele.
Takovéto obilí muselo býti kryto poukazama, jinak při kontrole bylo zabaveno.
Jaroslav Ptáček, který byl zaměstnán v mlýně v Kralupech n/Vlt., byl němci zatčen a uvězněn.

Rok 1943
Hned začátkem roku dne 14.1.1943 v obecné škole se musela uvolnit 1 třída pro německé děti Bezarabců, kteří měli
dosti dětí. Do školy jednotřídní, která byla zřízena v Lužci chodili i děti z okolních vesnic, bydlících němců Bezarábců.
Zima byla mírná, mráz 10°C bez sněhu, jaro suché a byla bída o krmení. Seno se platí až 1000Kčs za 1q.
Potřeby na protileteckou ochranu
V celé obci musely býti ve veřejných místnostech jako ve škole, kostele, úředních místnostech potřeby protiletecké
ochrany – písek, kadečky s vodou, hasicí přístroje – byly zřízeny domovní bloky s vedoucím P.O. /Protiletecké
ochrany/. Byla konána cvičení protiletecké ochrany a kontroly konány z okresního úřadu z Mělníka, zda je vše na
ochranu připraveno.
Po těchto kontrolách jezdil a kontroly konal četnický poručík Rešl, který se přihlásil k němcům a stal se okresním
velitelem v Mělníku.
V obci byl v měsíci dubnu nařízen soupis bleskovodů, které měly býti odevzdány. Později byly vzaty dráty z veřejného
elektrického osvětlení v obci. Na pomníku padlých bronzové ozdoby – věnec vavřín a přilba. Tyto věci byly pak zpět
vráceny do Lužce z Manin až na některé.
Židé, kteří byli odvezeni do Terezína, byli převezeni do Polska a tam Němcema nahnáni do plynových komor a tam
umučeni.
Z farního úřadu musela býti odevzdána stará židovská matrika do Prahy Lipfenamt, kde jest dosud. Ostatní matriky, 50
knih musely býti uloženy do krytu, který byl zřízen ve farním sklepě.
Svazu pro hospodářství musel býti hlášen počet slepic a z každé muselo býti odevzdáno 65 vajec ročně.
Každý chovatel drůbeže musel odevzdávati určitý počet, z 5 hus nebo kachen musel majitel odevzdati 2 kusy, za
normální cenu, 2 kachny za 40Kčs.
Králíci, krůty, slepice bylo dovoleno chovati jen 10 kusů. Chov koz byl dovoleno pouze 1 koza pro rodinu.
Požár v Chramostku
Dne 30.srpna večer o 20 hod.vznesla se nad zdejším krajem bouře s krátkým silným deštěm, při této bouři udeřil blesk
do stodoly rolníka Pokorného v Chramostku, kterou zapálil. Ve stodole bylo složeno nevymlácené obilí, na mlatě bylo
uloženo 200q bramborů a tato stodola i s těmito zásobami shořela. Hasičské sbory z Mělníka, Lužce n./Vlt., Vraňan,
Citova a Kralup n./Vlt. měli dosti práce.
Příměří s Itálií: Musolini byl králem sesazen, dne 8.9. nová Badogliova vláda uzavřela příměří, ježto ale zajatý Musolini
byl němci vysvobozen-válčí se však s Itálií dále.
Zřízení chodníků
Jelikož obec měla větší částku peněz, kulturní dům, který chtěla v obci postavit nesměla, rozhodla se zříditi před školou
široký chodník dlážděný z čedičových kostek, který zhotovila firma Pátek z Mělníka. Chodník od nádraží v Lužci až na
náměstí byl pouze rouben betonovou obrubou. Někteří majitelé domů nechali si zříditi chodník dlážděný kolem svého
domu.
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Pro veliká sucha , které dlouho trvala bylo ve studnách málo vody. Od Bodeusuchuugstelle z Roudnice byl konán
rozbor půdy.
Na vánoční svátky počal padat sníh.
Dne 31.prosince přišla sněhová vichřice se silným studeným větrem.
Přemístění obecné školy I.tř. má býti provedeno příštím rokem. Zima byla suchá a sněhu asi 10cm.

Rok 1944
Nový rok velmi studený , ale sucho zůstalo dále. V lednu bylo pak teplo až v únoru na sv.Matěje – 15° C mrazu, pak
mrazy zvolnily zima mírná a sucho.
Dne 12.3. – 15.3. a 23.3. sucho, stále sněží, teprve dne 11.4. byl slabý déšť a odpoledne přišla první bouře. Od 19.4. až
do 21.4. stále prší.
Ing. Jaroslav Kubeš stále tvrdí, že ossaria – Kostnice – kaple u kostela, vystavené v roce 1773 je podzemní chodba do
statku čís.19, u Broumů – dal tedy krytbu odstranit, kryptu pod ní vyčistit, odtud odvezeno 2 fůry kostí na nový hřbitov
ale chodba žádná nalezena nebyla – hodně kostí tam dosud zbylo. Krypta je prostorná a úplně suchá, pracoval v ní
Jos.Švejcar zedník.
Dne 27.4.odešel B.Mašín, žel. zřízenec na práci do Brunšviku. Mimo to odešlo ještě do Německa ještě mnoho mladých
lidí.
Do říše na práci byli povoláni
Adamec Jiří
Rameš Bedřich
Boudník Jaroslav
Rameš Antonín
Budín Jaroslav
Staňkovský Václav
Černý Jiří
Zeman Jaroslav
Hrubeš Antonín
Hrdlík Josef
Viktorín Josef
Jelínek Stanislav
Král Karel
Jelínek Zdeněk
Křikava Jaroslav
Kříčka Mil.
Brož Antonín
Kubišta Václav
Procházka Josef
Lorenc Václav
Procházka Jaroslav
Po celé jaro velké sucho, první déšť až 16.5., který trval do 18.5.. Dne 10.6. přišla velká voda, která škody nezpůsobila.
V měsíci červenci bylo opět pěkné počasí, velmi teplo a sucho, obilí méně sype než loňského roku, ale slámy bylo dosti.
Mobilisace pracovních sil
V měsíci červenci bylo nařízeno okresním úřadem v Mělníku, že osoby ve stáří – ženy od 18 do 45 roků, muži od 16
do 55 roků se musí zařaditi do pracovního poměru.
Některé ženy byly určovány na hospodářské práce k němcům Bezarábcům, kteří měli ve zdejší obci obsazeny
hospodářské usedlosti.
V době od 20.9. do 1.10. byl nařízen soupis kovových předmětů a nářadí ve veřejných budovách a tak ze školy byly
vzaty mosazné plochy na dveřích již dříve, nyní byly sepsány kliky u dveří a oken, ale k odebrání těchto předmětů
nedošlo. Po obraně Stalingradu byli Němci rychle hnáni zpět před řeku Volhu až do Berlína a na západě po vylodění
v Normandii Američané i Angličané osvobodili Francii a Belgii. President Beneš často mluvil z Berlína na krátkých
vlnách (krátkovlné cívky byly sice z rádiových přijímačů vyňaty) a poslouchání cizího rozhlasu bylo pod trestem smrti
zakázáno – ale přece se v Lužci cizí rozhlas poslouchal.
Lidé se těšili na brzký konec této hrozné války a hlavně na svobodu, neboť tato válka byla pro lidstvo přímo utrpením a
proto konec roku byl velmi smutný.
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Rok 1945
Počasí: Hned po novém roce dne 11.1. napadl sníh a mírně mrzlo 5° C. Dne 1.2.nastala malá obleva –načež nastal
ledový vichr a zase chladno, a větry to právě v ten den převáděli Němci zajatce, se kterými šli takřka přes celou
republiku Čsl. neboť ruská armáda hnala Němce od Stalingradu přímo do Berlína.
Jeden takový transport zajatců vedli Němci po silnici od Kozarovic přes Bukol směrem na Kralupy n./Vlt. Lidé zdejší
obce hned když se dověděli, že Němci převádějí zajatce, donášeli jim jídlo, prádlo a vše co mohli a měli.
Když se však o tomto dověděl okresní hejtman (Němec) v Mělníku vydal rozkaz: „Podávat jídlo, prádlo nebo se
zastavovati v chůzi při průchodu zajatců s těmito se přísně trestá“.
Zajatci byli dlouhými pochody vysíleni, hladový a proto lidé i ze zdejší obce jezdily z vozíčky do obce Bukole kudy
zajatci procházeli a tam jim podávali hrnce s polévkou, bochníky chleba i jiná jídla.
O velikonočních svátcích koncem měsíce března bylo mírné počasí. V pátek dne 13.4.byla první bouře.
Školní vyučování nebylo od 21.12.1944 vůbec pro nedostatek paliva. V měsíci lednu, únoru i březnu dávaly se školním
dětem jednou týdně školní úkoly. Vyučování začalo až po velikonočních svátcích a to v biografu a hostincích / ježto do
školy přišly uprchlíci-Němci, kterým se muselo říkati národní hosté, tyto br. Němce ubytovala obec ve škole proto, že
byli do obce dáni na delší dobu.
V tu dobu byl často vyhlášen poplach za leteckých náletů, učení za mnoho nestálo a pro nedostatek protileteckých krytů
šli děti domů.
Tak byli naši lidé pronásledováni od Němců stále.
Nájemce farních polí Jaroslav Kubeš neměl vymlácené obilí pro nedostatek uhlí – měl tedy od 16.1. po dobu 5 dnů
nucený výmlat /elektrikou/ pod vojenským dozorem a vymlácené obilí bylo hned odvezeno.
Uprchlíci:
Ježto německá armáda na západě a zvláště na východě kvapem ustupovala a vše se již hroutilo, bylo i civilní
obyvatelstvo evakuováno. Do Lužce přijelo 10.února 198 uprchlíků muži, ženy a děti od Vratislavi a byli ubytováni
také ve škole. Byli mezi nimi 2 Francouzi od Paříže, 1 byl pokladníkem a znal částečně německy a proto se s našimi
lidmi dorozuměl. Tito dva francouzští příslušníci byli u Vratislavi na nuceních pracích a tak se s ústupem dostali až sem.
Měli se zde velice dobře, ale třetího dne byli odvezeni na Mělník, byli od našich lidí pohoštěni jako přátelé..
Obec musela se jim postarati o slámu, kuchyni i zásoby dostávali od Němců. Uhlí i nádobí pro ně bylo obstaráno v obci.
Tito uprchlíci Němci měli svého vedoucího, který bydlel v ředitelně měšťanské školy.
Ve sborovně měšťanské školy měli nemocnici.
Nálety:
Dne 22.3. byl velký nálet anglických letadel na Kralupy n/Vlt. o 13.50 hod., kde bylo na 50% domů silně poškozeno,
hlavně v blízkosti nádraží – náměstí a u petrolejky – gimnásium.
Počasí při tom bylo jasné –slunečné. Nejvíce lidí bylo zabito v černém kanále u nádraží kam se lidé před náletem ukryli.
Celkem asi 140 osob mrtvých bylo prozatím uloženo v kostele hned po náletu.
Do Kralup ihned odejeli po náletu hasiči z Lužce n./Vlt. Také v Lužci byli pak pohřbeni 2 z náletu na Kralupy, R.
Nováková, služebná u Karbanů v Kralupech n.Vlt.,-náměstí a železniční zřízenec Alois Švec z Vraňan.
Letadla ihned přelétla nad na Neratovice a tam zabita a zde pohřbena Procházková, matka zdejšího školáka. Letadla tato
byla i nad Mělníkem.
Nálet na Prahu:
O květnou neděli dne 25.3. odpoledne byl nálet na Prahu, ve Vysočanech byly zasaženy továrny a dunění bylo slyšeti až
sem do Lužce. Mraky dýmu, který vycházel od Prahy, zahalil jasnou oblohu i zde u nás.
Noví uprchlíci:
Znamením překotného ústupu německé armády což vzbudilo zde tajnou naději bylo – že na velký pátek 30.3. přijely
sem vozy s novými uprchlíky (rolníky) po silnici směrem Mělník – Býkev se to ve dne i v noci stěhovalo.
Zde v Lužci byli umístěni ve statcích dříve už Němci zabraných.
Dne 12.4. zemřel náhle amer. president Roosewelt, Němci se těšili, že bude po válce, že prý Američané nebudou válčit,
ale byl zvolen Truman a válka šla dále. Německá armáda všude ustupovala.
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Když se bojovalo o Brno tak všichni Bezarábci, kteří byli zde v Lužci na statkách utíkali dne 23.4. odpoledne s plnými
naloženými vozy i s dobytkem, který zde ukradli – jeli do Mělníka, kde se soustředili a odtud pak všichni směrem do
Bavor.
U Březnice – Blatné byli napadeni hloubkovými letci a pobiti.
Lužečtí lidé si tam jeli pro ukradené vozy a koně, ale mnoho toho zpět nedostali.
Ten den 23.4. bylo chladno a Němci na přetížených vozech seděli zahaleni. Naši lidé v Lužci stáli na ulicích a jen
mlčky přihlíželi na ten lup, který odtud Němci vezli.
Takto opuštěných statků /před okupací pronajatých/ ujala se obec, obstarala práce, setí – teprve koncem května bylo
dovoleno majitelům ujmouti se svých nemovitostí.
Převrat – republika obnovena.
Po jarní krymské konferenci 3 velmocí (Anglie, Rusko, Amerika) tam ujednaná ofenzíva tak zesílila, že Němci nemohli
odolati na východě ani na západě – Rýn byl překročen a rudá armáda byla již v Berlíně a každý den se čekala
bezpodmínečná kapitulace.
V Praze byla dne 5.5. způsobena revoluce. Německé nápisy byly všude zamazány, vyvěšeny Československé vlajky.
Vlády se v obci ujal národní výbor. Zde v obci byl uspořádán sběr potravin pro vězně v Terezíně. Bylo sebráno potravin
plné velké osobní auto, které dopravilo potraviny do Hořína, kde byly shromážděny na loď a tato je dovezla do
Terezína.
V Praze bylo německé vojsko a státní ministr K. H. Frank, který mu velel se nechtěl vzdát, nastal mezi revolucionáři a
němci boj, byly stavěny barigády. Bojovalo se o vysílací stanici, která byla ubráněna, pak volala Praha o pomoc, tanků a
letadel, ježto Američané byli již v Plzni, dále sem ku Praze netáhli, ježto Německo zatím kapitulovalo a Hitler dal
poslední rozkaz, aby se Němci všude obrátili k Angličanům a Američanům zády a bojovali jenom proti rudé armádě.
Ježto se ku Praze blížily od Benešova německé tanky, volal pak rozhlas o pomoc rusky. Ruská armáda přitáhla od
Berlína, který zatím padl a osvobodila Prahu dne 9.5.
Odtud z Lužce na pomoc do Prahy šli Frant. Beneš, Frant. Toms a Bedřich Toms.
Místní ilegální revoluční komise od srpna 1944 byla ve spojení s okresním národním výborem a tím i Českou radou.
Začátkem dubna obdržela kurýrem plán k provedení revoluce a převzetí moci lidem. Členové této komise byli: poručík
Buchta Boris, úředník u fy Bří. Horákové, Škrabánek Jan, Šefr Josef a Mydlil Jiří tajemník obce. Jejich úkolem
z počátku bylo: podávati zprávy o vojenských věcech, kontrolovati místní němce a organisovati odboj v obci a obcích
okolních.
Bylo podáno mnoho zpráv o průjezdech německého vojska přes Vraňany a pozorována činnost vedoucího Hanemana,
získán seznam Němců v lidobraně a zjištěno jaké zbraně a kde.
Telefonní rozhovory Němců byly sledovány.
V zimě 1945 vyšlo několik partyzánů pod vedením majora Konišina do okolí Kokořína, Dubé.
K nim byli posíláni zajatci, kteří utekli Němcům, když je hnali zdejším krajem hladové na západ, déle zběhové z nucené
práce a dobrovolníci.
Komise pro partyzány opatřovala šaty a boty .
Revoluce byla očekávána na 7.května, ale začala již 5.května. Když bylo telefonicky zjištěno, že je již pravdou, začala
se i zde. Toho dne od 8.hod. ráno do 10.hod. pracovala v obvodu zdejší obce ilegální vysílací stanice obsluhována
ruskou studentkou lékařství – partyzánkou.
Členové revoluční komise s utvořenou údernou jednotkou odejeli ihned na nádrží do Vraňan zbavených již německých
nápisů. Tam právě byla odzbrojena německá posádka protiletadlové baterie.
Zbraně byly poslány do Prahy.
S Mělníkem bylo navázáno spojení a přijat rozkaz: Převzít moc, zabrániti krveprolití, s německými posádkami
vyjednávat o vydání zbraní. Na nádraží byly zařazeny četnické hlídky proti rabování. Pak revoluční komise vrátila se do
obce a tajemník Jiří Mydlil oznámil obecním rozhlasem převzetí moci a vyjmenoval členy národního výboru. Hned
byly prohlédnuty vagony, zde na nádrží stojícího vlaku. Vagony s pohonnými látkami odeslány a k ostatním vagonům
postaveny hlídky, v obci i na okrajích obce též.
Dále byla zřízena stálá spojovací služba, místní Němci odzbrojeni a odebrány jim radiopřijímače. Zbraně, které byly
uschovány zde v obci byly rozděleny hlídkám.
Zajatci byli umístěny ve škole. V neděli dne 6.5. a v pondělí 7.5. přijeli sem Němci do skladu sena a slámy v železárně
pro seno, k srážce však nedošlo. Úterý začali Němci ustupovat a silnice byly přeplněny. Aby Němci nemohli do obce
Lužce n./Vlt., byly zřízeny na mostech přes průplavní kanál zábrany.
V noci na silnici u Chloumku nedaleko státní silnice došlo k přestřelce, při níž byli Karel Pelc a Ladislav Sedláček
zastřeleni a tři další zraněni: František Heřman průstřel břicha, Stanislav Vrána průstřel nohy a Antonín Boudník
průstřel ruky.
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Členy revolučního národního výboru byli jmenováni: Jaroslav Novák předseda, členy Josef Šefr, Jiří Mydlil, Václav
Panocha, Jan Škrabánek, Karel Kasal, František Mydlil, Jaroslav Plicka, František Hůla,
Jan Řehák, Josef Rychetský, František Zíma a Antonín Herman.
Rozestavění hlídek:
Po silnici od Mělníka ke Spomyšli a Slanému ujížděla německá auta ve dne i v noci – vozy uprchlíků, naše hlídky se
dostaly až ke státní silnici.
Ve středu dne 9.5. v poledních hodinách přijeli do obce na motorkách němečtí vojáci i v autech-jezdili jako bezhlavínevěděli kudy kam-všude se tady báli partyzánů, jezdili od Vraňan k Lužci, Vrbnu, Hořínu, Býkvi k Vraňanům a zpět
do Lužce n./Vlt., pak přijelo do obce plno nákladních aut takže jich bylo plné náměstí i na silnicích, zvrátily se do
příkopů a mnoho jich zůstalo stát na silnici za obcí.
U vjezdu na přívoz zapálili němečtí vojáci auto s vysílací stanicí, takže místní občané se z počátku domnívali, že
založili požár. Vojáci zahazovali zbraně, pušky přeráželi. Jedno z aut bylo naloženo salámy, rozdali je uprchlíkům
ve škole. Pak se náměstí úplně přeplnilo, byli tu přecházející civilisté, ženy-děti-s ručními vozíky plně naloženými
vozíky prádlem, šactvem a co kdo mohli vzíti sebou, mnoho jich bylo na kolech. Asi o 16.hod. přilétlo několik
hloubkových letců, kteří stříleli do vozů i aut na silnici mezi Mělníkem, Býkví a Lužcí.
Němci se schovávali do příkopů, pod stromy a kam jen mohli. Když tato letadla zmizela, opustili Němci auta snad pro
nedostatek benzínu a k večeru odešli i s uprchlíky směrem k západu. Auta byla svezena na dvůr železárny, kdysi
bývalého cukrovaru.
Členové revolučního národního výboru byli:
Jaroslav Novák
Karel Kasal
Jan Řehák
Josef Šefr
František Mydlil
Jan Kašpar
František Hůla
František Zima
Antonín Herman
Jan Škrabánek

Josef Rychetský
J.Mydlil
Revoluční komise:
Josef Šefr
Jan Škrabánek
Jiří Mydlil
Obvodní spojovací velitel:
por.Boris Buchta

K autům svezeným v železárně ve kterých byly různé věci němcema ukradené, jako látky, prádlo a potraviny postavil
revoluční národní výbor vojenské hlídky. Mimo to byl v železárně uložen benzín a jiné pohonné látky.
Dne 10.5. odpoledne kolem 16.hod. přijely do zdejší obce vojenské hlídky rudé armády, které byly slavnostně přivítáni.
To už byla Praha osvobozena a tyto vojenské hlídky rudé armády čistily zdejší kraj od německých vojsk. Ještě týž den
tyto hlídky odjely. V pátek dne 11.5. opět přijely do Lužce 2 nákladní auta s ruskými vojáky. Vojáci všechny věci
uložené v železárně jako látky, oděvy a prádlo rozdali lidem jako válečnou kořist.
V pondělí dne 14.5. přijeli do zdejší obce a okolí ruští dělostřelci a jízda, zůstali zde asi 14 dnů. Byli velmi slušní. Ježto
v bývalém cukrovaru bylo skladiště sena a slámy, jezdili ruští vojáci i z okolí až toto seno a slámu zkrmili.
Ježto Němci zahozené zbraně i věci v železárně uložené byly jako kořist státním majetkem, byli lidé vyzváni místním
revolučním výborem, aby tyto věci odevzdali na obecním úřadě. Byly odevzdány zbraně, náboje i ostatní věci.
Ruští vojáci nestrpěli ani uprchlíky ve škole, kteří sem přišli dne 12.2.45. tyto uprchlíci, když vyčistili obec od odpadků
a zametli náměstí a ulice museli odejíti.
Dne 16.5. vrátila se do Prahy vláda z Londýna přes Moskvu, když před tím vydala vláda v Košicích vládní program.
Uznány byly jen 4 politické strany: komunistická, čes.soc.social.demokr. a lidová, a v nových národních výborech měli
míti paritu po 4 členech a 2 odborníky.
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Zatím se vraceli z Říše dělníci, kteří tam byli na práce nuceně povoláni. Zde se vrátil Bohuslav Mašín z Brunšvicku a
vraceli se polit. vězňové pokud nezahynuli v koncentračních táborech. Odtud tam zemřel Václav Křivánek. Politický
vězeň František Zima byl propuštěn ještě před tímto převratem.
Počasí
Dne 8.6. odpoledne přišla větrná smršť, která poškodila střechy domů, vyvrátila mnoho stromů a obilí ve větší míře
lehlo.
Škola byla po uprchlících vyčištěna a vymalována a dne 12.7. začalo opět vyučování.
Němci na práci
Po revoluci v Praze i jinde byli zajištěni a nyní někteří povoláni na práci do hospodářských usedlostí u Kubešů,
Myslivců, Broumů, Čápů, třebas to byla dříve studentka, ředitel banky nebo úředník.
Ježto Němci v pohraničí nás v roce 1938 zradili, vydáno a spojenci schváleno, že všichni Němci z Československa musí
odejít do srpna 1946.
Odvody
Z Lužce šlo dne 4.8.-6 ročníků k odvodu a ze 51 bylo odvedeno 47, příslušníků zdejší obce.
Dožínky
Dne 2.9. uspořádala místní osvětová komise národní dožínky za účasti všech pol.stran a všech politických spolků.
Odpoledne byl u továrny Bří Horákové sraz občanů a odtud průvod s alegor.vozy na náměstí k pomníku padlých. Potom
na hříšti „tanec Beseda“ a divadlo: hra „Naši furianti od Stroupežnického“.
Hrubý příjem 63.000Kčs. čistý výtěžek byl věnován na kulturní dům v Lužci n./Vlt.
Biograf
Dne 11.8.-45 byl biograf zestátněn, až dosud byl tělocvičné jednoty „Sokol“. Podepsal p. president dekret o zestátnění
filmu a provozoven v celé republice.
Vyučování ve škole
Z měšťanské školy odešli do pohraničí učitel B. Klos do Litoměřic a Jan Bareš do Teplic, zde ustanovena sl. Kašparová
a Holubová z Kralup n./Vlt., později z vojenské služby se vrátivší učitel Řemínek.
Vyučovati se začalo dne 3.9. ve 3.tř. obecné školy, 4.tř. měšťanské školy.
Nepřímé volby do okresních a zemských nár. výborů a nár. shromáždění, které se má sejíti k 1 schůzi v památný
28.říjen. Každý místní národní výbor volí volitele do okres. národního výboru na 200 obyvatel 1 volitele, zde bylo
při sčítání lidu 1930 - - 1002 obyvatelů – tedy 5 volitelů: Jiří Švejcar (lid.) Hůla František (kom.) Plicka František
(kom.) Hůla František (čes.soc.) Jaroslav Novák (soc.dem.) tito budou v Mělníku dne 30.9. voliti členy do okresního
národního výboru a volitele do zem. nár. výboru, kteří zase zvolí v Praze do 28.10. členy prozatímního národního
shromáždění.
Zájezd p. presidenta na Mělník
V neděli dne 14.10. jel pan president z Lán do Mělníka na výstavu technického pokroku v okrese. Po jeho příjezdu na
hranice zdejšího katastru u obce Vraňany byl uvítán špalírem školních dětí, junáka a spolků. Členové zdejšího nár.
výboru jeli až do Mělníka, kde měl p.president projev o politické situaci a odchodu Němců z Československé republiky.
Obnova měny
Dne 29.10. podepsal p.president dekret o obnově měny 1 dolar za 50Kčs – 1 libra za 200Kčs.
Od 1.11. takové staré peníze papírové, vyjma okupační koruny musí být uloženy u peněžních ústavů, každé osobě bude
dáno nových peněz jen 500Kčs a proto služné se vyplácí od 1.11 v nové měně.
Nařízeny přihlášky všech vkladů. Na zvláštních přihlašovacích listinách po 20Kor. na každý vklad – do 14.11. se každá
přihláška vyplňovala a vklady jsou vázány. Vyplácí se jen na předložené účty do 31.12.1945.
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Dne 24.10.podepsal p. president dekret o zestátnění dolů, klíčového průmyslu, bank a soukromých pojišťoven.
Kuřivo se dostává jen na tabačenky jako na konci války 15 cigaret na 1 týden á 1Kor.
28.říjen zase oslaven, připadl právě na neděli. V tento den byly vyvěšeny vlajky u pomníku padlých.
Dne 27.11. před, měla měšť. škola u pomníku padlých oslavu o 11.hod. v obci byla pořádána sbírka pro válkou
poškozené slovensko, která vynesla 13.200 ve staré ještě měně.
Usnesením rady M.N.V v Lužci n/Vltavou ze dne 22.5.1969 byl jsem pověřen kronikářem obce. Vzhledem, vzhledem
k tomu, že budu muset velmi těžko získávat některé informace a podklady neboť kronika nebyla psána od roku 1945 do
roku 1969 a tak nechť generace příští moje zápisy hodnotí z pohledu, že ne vždy budou zápisy navazovat plynule tak
jak šel čas, ale že dojde během mých zápisů k doplnění jednotlivých let, tak jak budu získávat příspěvky od občanů,
závodů a podobně.
Kroniku obce Lužec jsem převzal, abych pravdivě a nezaujatě zaznamenával události jednotlivých let.
Já sám jsem rodákem z Dolních Počernic, ale krajinu okol Lužce jsem si zamiloval, oženil se zde a zakoupil jeden
z nejstarších domů. t.zvanou sektorovnu č.p.17.
Diplomovaný technik Čestmír Štaif

1945
Vzhledem nedokončeného roku 1945 a získání pěkných informací uvádím k roku 1945 toto:
Německými uprchlíky bylo před odjezdem z obce bylo odporaženo neb odvlečeno 22 ks hovězího dobytka a 67 ks
prasat.
V květnových dnech se revoluční MNV rozhodl vyzbrojení občanů pro mimořádné události hlavně pak pro případný
boj s Němci.
Vyzbrojeni byli – František Zima, Jiří Kašpar, František Hůla, Karel Pelc, Ladislav Sedláček, František Horák,
František Plicka, Václav Panocha, Jan Pittner, Jindřich Brunclík, Bohdan Horák, Rákos Miroslav, Novák Josef, Šefr
Josef, Rychetský Josef, Heřman František, Boháč Karel, Škrabánek Jan, Plicka Jaroslav, Vilém Hrouda, Miroslav
Myslivec ml.,Vladimír Hrubý, Anděl Jaroslav, Dušek Antonín, Vrána Stanislav, Toman M.Březina č.p.150, Boudník
Ant. A Strnad.
Při bojích s Němci měla obec vlastní ztráty.
Mrtví: - KAREL PELC Lužec č.p.77
LADISLAV SEDLÁČEK Lužec č.p. 43
Ranění: - František Heřman Lužec č.p.212
Stanislav Vrána Lužec č.p.122
Antonín Boudník Lužec č.p.162
Počet padlých němců – 6 prokazatelně, dále po střelbě auto s SS napadeno, a toto bylo odtaženo jinými vozy.
Zajato bylo 26 německých vojáků, značné množství bylo při průchodu odzbrojeno a posláno na sběrná místa na státní
silnici.
Ukořistěný materiál – 46 nákladních a osobních aut s výzbrojí a předány byly Rudé armádě. Dálo bylo odebráno 160
kusů pušek ( pravděpodobně – více ) strojní pušky 11 ks, automatické pistole 50 ks, pistole 4 ks., granáty více jak 100
ks, pancéřové pěsti 25 ks. Dále bylo zabaveno střelivo, výzbroj pro 150 vojáků, spojovací materiál, vysílací a přijímací
přístroje, polní telefony, proviant pro 500 lidí na 1 měsíc.
Dne 23. 6. 1945 převzal ONV – od MNV v Lužci n./Vlt – zástupců Jaroslava Nováka, Mydlila a Hůly 8 zlatých mincí,
14 kusů zubního zlata, zlaté náramky, hodinky, zl. náušnice, celkem 19 ks zlatých věcí.
Na posádkové velitelství Mělník bylo předáno 9 ks psacích strojů.
Dne 20. 7.1 945 obec se zúčastnila sběru potravin pro repatrianty.
Dne 20.12. 1945 žádá MNV úhradu za mzdy zaměstnancům obhospodařovacího skladiště sena, slámy (37.265.80Kčs)
od vojenské správy proplaceno bylo až v r.1947.
V naší obci ihned po osvobození začal čilý politický život.
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Zbraně
V době, kdy nebyly v obci zbraně jelo auto Horáka pro zbraně do Čakovic. Na auto zasedli Fr.Plicka, Fr.Zima
a Lad.Sedláček, auto řídil František Horák. Před Veltrusama byli zaskočeni německými vojáky. Za tmy z auta utekla
Fr.Zima, který se k ránu vrátil do obce a podal o tom hlášení. Německý důstojník ostatní odzbrojil a posla je zpět, do
obce. Zbraně byly po tomto činu získány od jednotlivých vojínů, kteří se dali odzbrojit a tak byly získány různé zbraně
od revolverů přes pušky až po lehké kulomety a automaty.
Tím, že rudá armáda neumožnila ústup německým jednotkám měla obsazenou Terezínskou silnici, tak se okolo obcí
Bukol, Hořín, Vrbno, Chramostek nahromadilo stovky aut, mnoho válečného materiálu, zásobovací vozy a podobně.
Němci sháněli civilní oděvy, aby mohli projít. Rudá armáda a revoluční vojsko však poměrně rychle provedlo vyčištění
této oblasti. Škoda, že mnoho věcí přišlo na zmar, neboť němci vše zapalovali a tak v noci bylo vidět velké ohně.
Přesto, že lidé drželi služby , byli unaveni a vyčerpáni přesto nepomýšleli na spánek.
Při prvém opravdovém osvobození Lužce což bylo 10.5.1945 ve čtvrtek odpoledne přijelo nákladní auto s Rudou
armádou – Lužec byla svobodná, Rudoarmějci – gardový mladší poručík, četař Andrej S.
Večer přijela další auta dělostřelectvo a jízda. Tábor rozložili na pastvách. Řídící Mydli ve školní kronice ( nebyl
komunista) napsal – divili jsme se jejich inteligenci – ano jsou to praví naši bratři. I oni mohli konečně si vydechnout a
sice, že dočkali se svobody, že prošly od Moskvy – přes Varšavu, -Berlín – do Prahy a do Lužce. Jistě mnohý vzpomíná
na tyto chvíle, že i naši lidé je měli za bratry a nikomu ani fabrikantům v tu dobu nevadilo ( Horákové, Plicka ) , že jsou
to poslové Lenina – Stalina – Marxe – Engelse, že jsou to lidé kde VŘSR dala lidu moc, že jsou to poslové nové epochy
dějin lidstva, kteří začali budovat socialismus – komunismus. Myslím, že to byli právě oni, kteří v mnohých srdcí
zanechali velký dojem, že oni mají velkou zásluhu na tom, že u nás v obci se stala vůdčí silou KSČ.
Lužec i Chramostek měl po prvních volbách jasnou převahu KSČ. Ostatní strany se dá říci teprve formovali – neměly –
program. KSČ měla od svého začátku jasno – Marxismus Leninismus nemusela se měnit u nás. Zvlášť na vesnici –
heslo – půda patří těm, kteří na ní pracují – znamenalo mnoho - .
Nyní bych chtěl se zmíniti o tom, když utichly zbraně a v polích se nacházelo spousta materiálu – stala se i taková
příhoda, že lidé při hledání našli objemnou bednu poměrně těžkou a tak ji táhli domů. Doma, když zámek urazily byly
v bedně železné kříže – stalo se v Chramostku v uličce. Chtiví lidé byli i v Lužci – ze železárny v Lužci a ze školy se
toho mnoho vykradlo. Můžeme říci, že lidé byli sice po válce vyčerpaní, že se nemůžeme ani divit, že k tomu došlo.
Vzhledem k tomu, že kronika obce Chramostek nebyla při sloučení obcí Lužec a Chramostek předána, chtěl bych se
zmínit o období než obec přešla do Lužce. Starostou obce Chramostek v době války byl Jaroslav Vaněk statkář,
tajemníka dělal František Zita vedoucí statku, který měl od Dr.Šauze propachtován Havelka z Mikovic a Zita dělal
správce tohoto statku.
Mzdy: starosta pobíral ročně 3.600.-Kčs, tajemník 2.400.-Kčs, odměna za vyříz. agendy obecní 1.480.-Kč, za práce
písařské 800.-Kč, pokladníku 800.-Kč, účetnímu 400.-Kč, obecní posluha – strážník 5.160.-Kč, hlídač 2.040.-Kč.
Rozpočet za rok 1944 činil
Potřeba
54.349Kčs
Úhrada
28.661Kčs hotovost
Schodek
16.688Kčs – rozhodnuto, že bude uhrazen vypsáním 125% daně činžovní a 300% daně ostatní. Tímto
rozhodnutím byli poškozeni nejvíce malí zemědělci a dělníci - chalupníci.
Po revoluci 10.5.1945 konala se schůze místního národního výboru v Chramostku, kde proběhla volba MNV. Členy
nového vedení obce MNV byli zvoleni: Langr Josef dělník předseda MNV, Zita František správce statku, Kuřátko
Vincenc drobný zemědělec, Mojžíš Josef zemědělský dělník, Jansa Josef dělník, Kuřátko František dělník, Nejedlý
Josef zem.dělník, Zachar Josef drobný zemědělec, Válek Josef dělník.
Můžeme říci, že to byl na okrese Mělník první MNV, kde komunistická strana měla většinu, neboť mino Zity všichni
byli členové později vytrněné organizace KSČ v Chramostku. Po prvních volbách získali KSČ absolutní většinu v obci
– obec nesla čestný název obec Gottwaldova. Nejaktivnější byli v této době bratří Langrové, kteří byli zakladateli KSČ.
Slib MNV Chramostek
Při zvolení prvního národního výboru provedli všichni členové slib, který stvrdili svými podpisy. Slibuji na svou čest a
svědomí, že budu věren Československé republice, že budu zachovávati všechny zákony a nařízení, plniti jako člen
národního výboru, podle nejlepšího vědomí a svědomí své povinnosti, že se budu řídit rozhodnutím MNV. Slibuji, že se
nikdy nezpronevěřím lidu a zásadám demokracie, a že budu ve všem svém jednání dbáti jen prospěch a zájmu lidu!
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