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Zprávy z radnice
slovo starosty
Vážení spoluobčané
Uplynul první rok stávajícího volebního období, a proto Vám předkládám stručnou informaci
o akcích, které v roce 2003 realizoval obecní
úřad v součinnosti se zastupitelstvem, radou,
výbory a komisemi. Současně uvádím i záměry
pro rok 2004 v jednotlivých oblastech činnosti.
Stěžejními investičními akcemi byla „Rekonstrukce komunikace č. 05531“ v ulici Velkomoravská, kde náklady činily 20 mil. Kč na vozovku (hradil Jihomoravský kraj) a 6,319 mil. Kč na
cyklostezky a chodníky z rozpočtu obce. Dále
pak „Stavební úpravy zpevněných ploch“ sídliště Havířská, kde celkové náklady činí 4,5 mil.
Kč. První akce byla ukončena v III. čtvrtletí roku
2003, druhá akce je realizována ze dvou třetin.
Zbývající práce budou dokončeny v dubnu
2004. Dalšími významnými akcemi byly práce
na obnově hřbitova (kanalizace, osvětlení, ozvučení a kácení stromů) v celkové hodnotě
425.000,- Kč a příprava technického zázemí pro
OÚ v hodnotě 600.000,- Kč. Dále pak výstavba kanalizační přípojky pro bytový dům č. p. 254
(99.000, Kč) a v ulici Zahrádkářská (136.000,Kč), oprava a rozšíření sítě místního rozhlasu
(162.000,-Kč), vodovod a plyn v ulici U Vrchnice (532.000,- Kč). Byly vypracovány projekty
pro výstavbu Sportovní haly, inženýrských sítí
v ulici U Staré šachty a Kratiny.
Prvořadou akcí v roce 2004 bude pokračování v rekonstrukci ulice Velkomoravská, a to
v úseku od OÚ po křižovatku před prodejnou
Lužičan. Na hřbitově budeme pokračovat
v dláždění chodníků, rekonstruovány budou park
u bývalé spořitelny a hřiště před mateřskou školou. Budou vypracovány projekty na dokončení
rekonstrukce ul. Velkomoravská a pro výstavbu
nové radnice. Další méně rozsáhlé investiční
akce budou realizovány na základě vývoje finanční situace a potřeb obce. V rámci investiční činnosti obec připravuje vykoupení pozemků
2

v lokalitě Vinohrádky pro výstavbu rodinných
domů. Probíhají jednání o výkupu objektu bývalé spořitelny, za účelem získání prostorů pro
schůzky zájmových občanských aktiv, zdravotně postižených a seniorů. Další důležitou činností je obhospodařování 42 ha obecních lesů.
Cílem je udržet stávající zalesněné plochy v dobrém zdravotním stavu, jak v současnosti, tak zejména v budoucnosti. Tuto činnost provádíme
pod odborným vedením Ing. Michala DAVÍDKA
- lesy ČR. Vlastní pěstební činnost provádí firma
SALAJKA z Moravské Nové Vsi. V roce 2003
byly založeny a oploceny čtyři lesní školky
o celkové výměře 2 ha. Celkové příjmy činily
255.000,- Kč a byly vytvořeny tržbami za dříví,
dotací státu a náhradami za kácení stromů. Na
základě četných žádostí občanů, byly odstraňovány stromy, které ohrožovaly bezpečnost lidí
a majetku. Tyto práce byly technicky náročné,
pracné a celkově ztrátové. Ve výše uvedené činnosti budeme pokračovat i v roce 2004, kde
plánujeme založení dalších tří oplocených školek o celkové ploše 1,1 ha. Na katastrálním území obce bylo vysázeno cca 8225 stromků. Celkové výdaje na výsadbu, využívání, postřiky,
přípravu ploch a oplocení činily 456.000,- Kč.
V roce 2003 byla vytvořena při OÚ devítičlenná pracovní četa, která prováděla zejména údržbu zeleně, úklid veřejných ploch a údržbu obecních nemovitostí (OÚ, zdravotní středisko, MŠ
atd.). Mimo tuto permanentní činnost realizovala četa následující akce: demolice kina a následné fasádní úpravy, včetně vyklizení zbývající části
objektu (řeznictví, zelenina), demolice přístavku
vedle bývalé prodejny LARIX, bourací práce +
zazdění překladů při výstavbě tech. zázemí
v budově ČZS, zabudování brány vedle OÚ, značek aut. zastávek, dopravních značek na cyklostezkách, výstražných tabulí, odpadkových
košů a koše na basketbal. Četa provedla výkopové práce pro přeložku plynu u OÚ a při insta-

laci zemních uzávěrů plynu v ul. Havířská. Dle
potřeby byl odstraňován sníh z místních komunikací, bránovány plochy u Lužáku a pro výsadbu v lesních školkách. Po celý rok byl sečen trávník fotbalového hřiště. Četa připravovala
místnosti pro kulturní akce a jednání zastupitelstva. Prováděla vyklízení skladovacích prostor ve
školní jídelně a v budově sběrného dvora. Zajišťovala likvidaci odpadů (černé skládky) v okolí
obce, vyklízela a likvidovala větve po kácení stromů v obecních lesích. Na OÚ je vedena kniha
docházky a denní záznam prováděných prací.
Na mzdy čety jsme vynaložili 538.000,- Kč (včetně sociálního a zdravotního pojištění) a z úřadu
práce jsme obdrželi 341.000,- Kč. Vzhledem ke
skutečnosti, že v četě pracovali výlučně nezaměstnaní občané Lužic, můžeme konstatovat,
že v obci vzniklo 9 pracovních míst. Cílem této
činnosti je udržet čistotu a pořádek v obci, zajištění údržby, realizace drobných staveb, součinnosti s dodavateli, služeb občanům a neziskovým organizacím. Výše uvedenou činnost
budeme provozovat a rozvíjet i v budoucnu (od
února 2004 zahájíme rozvoz obědů z mateřské
školy pro občany Lužic).
V oblasti péče o mládež, školství a sportu,
jsme v roce 2003 zajistili prostory pro činnost
ODDÍLU BRONTOSAURUS v budově zdravotního střediska. Pro mladé včelaře jsme opravili
okna a dveře domku naproti GROZ - BECKERT,
aby zde bylo možné přes zimu uskladnit úly
a nářadí. Obec se stala zřizovatelem ZŠ, MŠ
s právní subjektivitou a místní knihovna se stala
org. složkou obce.
V roce 2003 byly v knihovně vyměněna okna
a provedeny drobné stavební úpravy. V roce
2004 bude zahájena komplexní modernizace
vybavení knihovny včetně veřejného internetu.
V mateřské škole byly vyměněny a přidány radiátory ústředního topení. Chystáme opravu pískovišť, laviček a průlezek na hřišti. Ve staré budově ZŠ bude zahájena výměna oken.
Sportovní činnost v Lužicích prezentují zejména Tělocvičná jednota SOKOL Lužice a Tělovýchovná jednota BANÍK Lužice. V těchto organizacích jsou začleněny oddíly fotbalu, volejbalu,
nohejbalu, tenisu, stolního tenisu apod. Obecní

zastupitelstvo uvolnilo na podporu sportovního
vyžití částku 457.000,- Kč. Z těchto prostředků
byly realizovány investiční záměry v celkové výši
258.000,- Kč (plocha před Sokolovnou, kanalizační přípojka šaten TJ Baník, spoluúčast na
opravě střechy šaten TJ Baník). Byly zakoupeny dva stoly pro oddíly stolního tenisu a antuka
na kurty. Zbývající prostředky byly použity na
pokrytí provozních potřeb oddílů. V roce 2004
i v letech budoucích bude mít i nadále sportovní
dění podporu obecních orgánů. Je však zapotřebí rozšiřovat kapacitu sportovišť a sjednotit
záměry a cíle všech oddílů. Proto i nadále vytváříme podmínky pro výstavbu sportovní haly, zatravnění fotbalového hřiště a postupné regenerace SOKOLOVNY a přilehlých pozemků.
Stávající sportoviště budeme modernizovat, aby
vyhovovala vývoji v oblasti sportu.
V oblasti kultury byly podpořeny tradiční kulturní akce Slováckého krúžku (Krojový ples,
Velikonoční krojová zábava, Cyrilské hody
s předhodovým zpíváním, Vinobraní a Vánoční
beseda u cimbálu). Milovníci vážné hudby mohly vyslechnout v kostele dva koncerty a potěšitelné je, že vánoční koncert byl poprvé realizován ve spolupráci s lužickým chrámovým
sborem. Přibyly i akce nové (divadelní představení pro děti, velikonoční výstava rukodělných
prací, posezení u cimbálu pro seniory, slavnostní rozsvěcení vánočního stromu) , které se setkaly s Vaším zájmem ,a proto budeme organizování kulturních akcí věnovat pozornost
i v letech budoucích.V roce 2004 budeme kromě tradičních akcí pořádaných v rámci „Lužického kulturního jara“ a „Lužického kultuního
adventu“ realizovat akce, kterými si připomeneme významná výročí (např. 130 let od dostavby
kostela, 85 let od založení místní knihovny,
75. výročí založení pěveckého sboru Volná myšlenka, 30. výročí založení pěveckého sboru žen
a 30. výročí od dostavby budovy bývalé MŠ).
V průběhu roku 2003 se obec zapojila do
aktivit REGIONU PODLUŽÍ, který dnes sdružuje již 13 obcí. Poslední zdařilou akcí byl veletrh
REION TOUR v Brně, kde sobotní program
PODLUŽÍ perfektně prezentovali mužáci a šohaji z Lužic.
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Ing. Jaroslav Kreml
starosta
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Lužice z pohledu čísel
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Informovanost veřejnosti je
mimo rozhlas a nástěnky zajišťována také na stránkách
Lužického zpravodaje a na
nových webových stránkách
www.luziceuhodonina.cz.
Občané, kteří bydlí v centrální části Lužic, se mohou
bezdrátově připojit na internet. V roce 2004 chceme
v rámci kabelové televize zajistit atraktivnější programy
a zprovoznit informační kanál.
Oceňujeme snahu našich
občanů udržovat kulturní tradice v naší obci a vážíme si
všech, kteří svůj volný čas věnují jejímu rozvoji - ať už v oblasti kultury, sportu, spolkové
činnosti, práce s dětmi, či při
péči o životní prostředí nebo při
práci v komisích, výborech,
Sboru pro občanské záležitosti a dalších.
S ohledem na charakter této
informace není možné podrobně prezentovat všechny akce
a záměry. Pokud Vás některé
výše uvedené skutečnosti zajímají detailněji, rádi Vám zodpovíme veškeré dotazy při konzultaci na OÚ. Závěrem chci
poděkovat všem obchodním
partnerům, zejména pak firmám PLUS s.r.o., SMS, STRAVOTRANS, SURGEO a GROZ
- BECKERT za vstřícnost
a sponzorství. Občanům Lužic
díky za trpělivost a v roce 2004
přeji pevné zdraví a hodně
osobních i pracovních úspěchů.
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Seznamujeme vás s další částí statistických údajů ze Sčítání lidu, domů
a bytů, které bylo provedeno v roce 2001. Dnes přinášíme údaje o obyvatelstvu Lužic podle národností a náboženského vyznání.
Národnost a náboženské vyznání
Obyvatelstvo podle národností
Česká
Moravská
Slezská
Slovenská
Romská
Polská
Německá
Ruská
Ukrajinská
Vietnamská
Ostatní

Muži

Ženy

Celkem %

1115
189
27
1
1
1
2
4
3

1176
172
20
1
1
1
1

2291
361
47
1
2
1
3
5
4

83,6
13,2
1,7
0,0
0,1
0,0
0,1
0,2
0,1

Nezjištěna

12

15

27

1,0

538

673

1211

44,2

498
7
4
1
1
28
686
131

624
4
5
1
2
2
35
589
125

1122
11
9
0,0
3
2
63
1275
256

40,9
0,4
0,3
-

Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
věřící
v tom
Církev římskokatolická
Církev československá husitská
Českobrat. církev evangelická
Slezská církev evangelická a. v.
Pravoslavná církev v čes. zemích
Náb. spol. Svědkové Jehovovi
Církev adventistů sedmého dne
ostatní a nepřesně určené
bez vyznání
nezjištěno

0,1
0,1
2,3
46,5
9,

Při pohledu na uvedený statistický přehled je zřejmé, že obyvatelé Lužic
jsou převážně české národnosti. Není to nic překvapivého. Lužice byly
i v minulosti /pokud se zachovaly údaje/ vždy českou obcí. Moravskou národnost si při sčítání udalo 361 občanů. Tento fakt se v minulých statistikách
neobjevoval. Z cizinců je v Lužicích nejsilnější národnost slovenská, pět je Ukrajinců a čtyři Vietnamci. Jen pro zajímavost uveďme, že při sčítání v roce 1900,
tedy před sto lety žilo v Lužicích i 71 občanů německé národnosti.
Demografický přehled obyvatel podle náboženského vyznání nepřináší
rovněž žádná překvapení. Římskokatolická církev měla i v minulosti v naší
obci jednoznačnou převahu. Nezanedbatelný údaj potvrzující i skutečnost
v minulosti je fakt, že více jak polovina občanů Lužic je bez vyznání.
Redakce

Zápis a usnesení z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Lužice ze dne 2. října 2003
Přítomni: viz prezenční listina
Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML
v 17 hod. s konstatováním následujících skutečností:
- jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno
- jednání bylo přítomno 12 členů a ZO je tím usnášeníschopné.
- z jednání se omluvili p. Josef STANĚK, p. Pavel Marada a Ing. Marek HASOŇ
- byl schválen jednohlasně program jednání HLASOVÁNÍ: 12 - 0 - 0
- zapisovatelkou byla určena pí. Jitka BASTLOVÁ
ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Jana LÍČENÍKOVÁ
a Ing. Josef KUCHAŘ
- byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda: Ing. Martin PŮČEK,
členové: Mgr. Stanislav VAVRYS a Ing. Jiří DOMANSKÝ
HLASOVÁNÍ:
Ing. Martin PŮČEK
11 - 1 - 0
Mgr. Stanislav VAVRYS
11 - 1 - 0
Ing. Jiří DOMANSKÝ
11 - 1 - 0
- zápis z minulého zasedání ZO byl řádně ověřen a vyložen k nahlédnutí ve stanoveném termínu 10 dnů na
úřední desce a na obecních informačních tabulích.
Námitky proti němu nebyly podány a zápis je k dispozici.
1. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva
Mgr. Jana LÍČENÍKOVÁ uvedla, že z minulého zasedání
ZO ze dne 26.06.2003 byly splněny všechny úkoly.
USNESENÍ: Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
2. Výstavba příručního skladu a dílny údržby
(TABAČÁRNA)
Ing. Jaroslav KREML informoval přítomné o výstavbě
příručního skladu dílny a údržby. Celkové náklady
650.000,- Kč, z toho firma BaS provede práce za
450.000,- Kč bez DPH. Stavební povolení bude vydáno v nejbližších dnech. Ukončení prací se předpokládá do 31.12.2003.
USNESENÍ: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty.

3. Informace o realizaci akcí schválených v rozpočtu na
rok 2003
Ing. Jaroslav KREML přednesl zprávu o plnění akcí na
rok 2003
- vytvoření pracovní čety se osvědčilo, údržba obce operativní a ekonom. výhodná
- demolice kina - 213.000,- Kč
- obnova hřbitova: 416.000,- Kč - osvětlení, ozvučení,
vodovod, kanalizace
- rekonstrukce rozhlasové sítě v Lužicích, včetně ústředny
- byl zaveden bezdrátový internet
- lesy - hospodaření, výsadba
- oprava vozovek, čištění kanalizačních vpustí
- ul. Zahrádkářská - vybudování kanalizační přípojky
- HALA - žádost o dotaci podána 25.05.2003, vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení
+ podána žádost o stavební povolení
- přípravné práce Tabačárna
- Havířská
V souladu se zákonem č. 199/1994 Sb. v jeho platném znění, proběhlo dne 8. září 2003 výběrové řízení
na realizaci akce „Stavební úpravy zpevněných ploch
Lužice - Sídliště Havířská“.
K soutěži byli vyzváni tři uchazeči. Všichni uchazeči
splnili kvalifikační předpoklady i požadavky a kritéria
výzvy. Na základě posouzení jednotlivých nabídek
a zejména ke stanoveným cenám se vítězem soutěže
stala STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská
109,695 01 Hodonín, která předložila nabídkovou cenu
ve výši 3.999.651,- Kč
50% r. 2003, 50% r. 2004
realizace 10. - 12.2003
- likvidace skládky za benzínkou - zlikvidováno 50%
skládky bez finančních nákladů
USNESENÍ: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty.
4. Investiční záměry do budoucnosti
a) Rekonstrukce návsi ul. Velkomoravská prezentuje následující akce:
(10. mil. Kč)
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- Rekonstrukce dvou pětiramenných křižovatek na dva
kruhové objezdy
- Oprava chodníků, vozovky a výstavbu cyklistických
stezek
- Přemístění stávající aut. zastávky, ve směru Mikulčice
do prostoru stávajícího parkoviště před restaurací
SEVA. Demolice bývalého kina.
b) Rekonstrukce parku
Jedná se o rekonstrukci stávajícího parku, která spočívá ve vybudování chodníku středem parku a osazení mobiliářem. Součástí je výsadba živého plotu, aby
se zabránilo vyběhnutí dětí na vozovku.
c) Úprava prostoru kolem památníku před ZŠ
d) Demolice domu pana Poláška
e) Rekreačně relaxační areál „Lužák“
(20.mil. Kč)
Lokalita bývalého hliníku lužické cihelny nazývané
„Lužák“ prezentuje vodní plochu cca 1 ha, zatravněné
břehy, přilehlý akátový háj, dva písčité kurty a restauraci. Areál slouží posledních cca 50 let pro koupání,
sport (plavání, volejbal, nohejbal atd.) a rybaření obyvatel Lužic, ale i blízkého Hodonína.
Stávající stav je nedostačující požadavkům současnosti. Záměrem obce je rekonstrukce dvou písčitých kurtů na dva kurty s umělým povrchem pro volejbal, nohejbal a tenis. Nezbytné jsou i terénní úpravy, s kterými
započala obec již v roce 2003 (obnova stromového
porostu, vyrovnání terénních depresí, vydláždění plochy u restaurace). Hlavní investiční akcí je vybudování bazénu o rozměrech cca 40 x 15 m. koupání ve
vlastní vodní nádrži není bezpečné (hloubky až 5m,
dvě utonutí v roce 2003) a voda je z hlediska hygienického nevyhovující pro koupání.
Součástí vybudování areálu je i rekonstrukce stávající
restaurace. Areál bude sloužit obyvatelům Lužic a blízkého okolí k aktivnímu odpočinku a zejména
k pozitivnímu využití volného času mládeže.
f) Víceúčelová hala v areálu fotbalového stadionu
TJ BANÍK LUŽICE.
(30.mil. Kč)
g) Výstavba nové radnice
Stávající budova radnice nevyhovuje narůstajícím požadavkům na poskytování služeb občanům, které bez6

prostředně souvisí s reformou státní správy. Prostory
jsou nedostatečné, sociální zařízení nevyhovující, bezbariérový přístup lze realizovat pouze pomocí přístavby výtahu. Stěžejním nedostatkem je absence víceúčelového sálu pro 30 až 50 lidí, kde by bylo možné
realizovat svatby, vítání občánků, schůzky seniorů,
tělesně postižených a pracovní jednání.
Stávající objekt radnice bude sloužit jako informační
centrum a archiv, případně muzeum.
h) Rekonstrukce parku „Bařina“ ul. U Vrchnice.
Jedná se o rekonstrukci (dokončení) stávajícího „parku“. Předmětem rekonstrukce je vybudování chodníků, včetně mobiliáře (lavičky, průlezky, pískoviště, houpačky), přestavba stávajícího asfaltového hřiště na
hřiště s umělým povrchem. Nezbytná bude i výsadba
stromů, keřů a trávníků.
Park je při stávajícím stavu využíván mládeží, a to
i v zimním období vzhledem k možnosti sáňkování na
uměle vybudovaném kopci. Po rekonstrukci bude areál sloužit nejen mládeži ke sportovnímu využití, ale
i ostatním občanům, zejména matkám s malými dětmi
a seniorům.
ch) Výstavba pečovatelského domu
Zvažuje se výstavba domu pečovatelských služeb pro
cca 15 seniorů. Zařízení bude mít společenskou místnost, jídelnu a výdejnu obědů a večeří. Vlastní kuchyně se nezvažuje. V současné době probíhají jednání
o výkupu pozemků.
i) Výstavba muzea
(3. mil. Kč)
V současné době obec disponuje značným množstvím
nejrůznějších muzejních exponátů, které darovali občané Lužic. Exponáty jsou provizorně uloženy ve zdravotním středisku. O výstavbu muzea je mimořádný
zájem veřejnosti. Výstavba se zvažuje ve dvou variantách.
1. Varianta: po výstavbě nové radnice zůstane k dispozici
stávající radnice.
2. Varianta: Výstavba nového muzea v prostoru domu
č.p. 116 „Starý kvartýr“.
Ing. HUBAČKA se dotázal na inž. sítě v ulici Kratiny.
Výstavba sítí prezentuje cca 12 mil. Kč. Nutno zajistit
spoluúčast na financování ze strany stavebníků. Platí
obecně.

Ing. HORŇÁČEK: BD u AKRY
1) pavlačový - dokončit kanalizační přípojku. Vybudován
chodník v hodnotě 37.000,- Kč.
2) spodní BD přešel do majetku Úřadu pro zast. státu.
Řeší se bezúplatný převod na obec.
5. Informace o kulturních a společenských akcích plánovaných do konce roku 2003
Pí. Hromková informovala o konání těchto akcí:
15.10. Sběr papíru - ZŠ
19.10. Vítání občánků - OÚ
9.11. Posezení u cimbálu pro seniory - OÚ, Lužičánek,
Pěvecký sbor žen
30.11. Rozsvěcení vánočního stromu - OÚ, ZŠ, MŠ,
Slovácký krúžek
7.12. Vánoční besídka ZŠ - ZŠ
12.12. Adventní koncert - OÚ, ZUŠ, Chrámový sbor
13.12. Vánoční jarmark na zdr. středisku - Káňata
18.12. Divadelní představení pro děti - OÚ, Divadélko
MRAK
20.12. Vánoční beseda u cimbálu - Slovácký krúžek,
OÚ, Lužičánek
Starosta informoval o začínající činnosti oddílu Brontosauři, kterým byla přidělena klubovna ve zdravotním středisku.
6. Zpráva o činnosti komisí a výborů
- za kontrolní výbor přednesla zprávu Mgr. LÍČENÍKOVÁ
- kontrolní výbor zasedal 30.9.2003. Upozornila na drobné nepřesnosti v zápisech obecní rady č. 9. - 16.
Rada č. 9. bod 11 - navýšení finančních prostředků na
plavecký kurz - chybí částka
Rada č. 10. bod. 4 - Žilinkovi - pronájem chybí č. p.
a výměra
Rada č. 12. v rozpočtovém opatření chybí dotace na
nové pracovní místo, absolventské nebo nové pracovní místo
Mgr. AMBROŽOVÁ - ÚP poskytl dotaci do mzdy, zřízení nového pracovního místa
Výběrové řízení, rada č. 13. a 16. - 2 komise různého
složení (I. komise návrh, II. komise definitivní složení)
Rada č. 16. oddíl stolního tenisu - 2 stoly, hrazeno
z rozpočtu majetek obce
Kontrolní výbor požaduje předložit zápisy z jednání jednotlivých komisí a pracovní náplně zaměstnanců OÚ
Lužice a pracovní čety.

- za finanční výbor přednesl zprávu Ing. PŮČEK - finanční výbor zasedal naposled 2. září 2003.
Byla provedena kontrola pokladny a účetních dokladů
za měsíce 6. a 7.2003, které byly bez závad. Doporučují provést rozpočtové opatření koncem roku. Finanční
výbor vypracoval pravidla neinvestičních dotací neziskových organizací a připravuje pravidla investičních
dotací. Na zasedání finančního výboru byl přizván zástupce Komerční banky Hodonín, který seznámil komisi s produkty Komerční banky (úvěry, kontokorent,
revolvingový úvěr)
- za sociální komisi (komise je tříčlenná) pí. SASINKOVÁ informovala o příspěvcích soc. slabým nebo potřebným rodinám a o problémových rodinách. Finanční částka určená těmto občanům bude vyplacena dle
potřebnosti v prosinci 2003.
- pí. ROŠKOVÁ informovala o složení a záměrech Muzejní a letopisecké komise:
předseda: PhDr. Miroslava ROŠKOVÁ CSc.
místopředseda: Alena HÁJKOVÁ
členové: Ludmila PINDOVÁ, Zdeňka ŠIMKOVÁ, Miluška KOPŘIVOVÁ, Milada MARADOVÁ, RNDr. Štěpán
BUCHTA st., Miroslav HAVLÍK, Vít HUBAČKA, Antonín
PŘÍKAZSKÝ.
Záměry: získávání, evidence a údržba exponátů; osvětová činnost; získávání podkladů pro vybudování muzea.
Návrh na vybudování muzea podle námětu pana Havlíka rada obce dne 9.9.2003 nepřijala.
Pracují na evidenci exponátů dle platných předpisů.
Dále informovala o návštěvě Masarykova muzea
v Hodoníně 2.10.2003
6. Různé
a) Mgr. Jana AMBROŽOVÁ podala zprávu o činnosti „Mikroregionu Podluží“.
23.9. proběhla schůze Mikroregionu Podluží, kde se
schválil nový název „Region Podluží“ a byly přijaty další
obce (Prušánky, Josefov, Nový Poddvorov, Starý Poddvorov).
Dále seznámila přítomné, že na akcích mikroregionu
se zúčastnili také občané naší obce, např.:
Tvrdonské slavnosti - vystoupení krojované chasy; Dětské hody ve Starém Poddvorově vystoupení Lužičánku; Předhodové zpívání v Hruškách a vystoupení vda7

ných krojovaných žen. Štafetový běh Boba Zháňala
v Hruškách - účast žáků ZŠ (2. místo).
Dále místostarostka poděkovala všem obětavým účastníkům akcí za reprezentaci obce a Mgr. Kolaříkové,
zástupkyni ředitele ZŠ, a učitelkám ZŠ za odpovědnou přípravu žáků.
Seznámila přítomné s finanční zprávou o hospodaření
svazku obcí MP za I. pol. 2003. Navrhla zastupitelstvu schválit příspěvek obce do svazku MP na rok
2004 ve výši 48.732,- Kč dle klíče navrženého starosty obcí.
USNESENÍ: Zastupitelstvo obce schvaluje stanovenou
výši příspěvku pro členství obce Lužice v regionu Podluží pro rok 2004 ve výši 48.732,- Kč a žádá zapracovat tuto částku do rozpočtu pro rok 2004.
HLASOVÁNÍ: 11 - 1 - 0
Ing. Hubačka upozornil na velké navýšení příspěvku
a dotázal se, zda je nutné, aby manager mikroregionu
pracoval na celý úvazek.
Starosta odpověděl, že pro dobré fungování svazku je
nezbytné, aby manager pracoval na celý úvazek. Starostové obcí k tomuto rozhodnutí dospěli na základě
dlouhodobých zkušeností z práce. Není možné, aby
starosta některé z obcí řídil ještě navíc činnost celého
regionu.
b) Starosta informoval o dluhu 130.000,- Kč firmy HRDINA. Po neúspěšných pokusech o prodej jeho pohledávek bude na tuto firmu podána žaloba k soudu.
c) Pověření starosty zastupováním obce na všech valných hromadách a.s.
USNESENÍ: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zastupováním obce Lužice na všech valných hromadách
akciových společností, ve kterých má obec Lužice
akcie.
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0
d) Rada obce navrhla zastupitelstvu odkoupit nemovitost
pí. Marie BENADOVÉ za cenu 200.000,- Kč
USNESENÍ: Zastupitelstvo obce schvaluje maximální
částku 200.000,- Kč na výkup nemovitosti paní Marie
Benadové
HLASOVÁNÍ:
10 - 2 - 0
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e) Starosta navrhl schválení fin. příspěvku 2000,- Kč Kristýně Ondříškové za reprezentaci ve stolním tenise (mistryně České republiky v roce 2003, ve dvouhře a čtyřhře ml. žákyň).
USNESENÍ: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč Kristýně Ondříškové
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0
Ing. Kreml informoval o mistrovství světa ve fitness, kde
se Barbora BENEŠOVÁ-KAFKOVÁ umístila na 3. místě.
f) Starosta seznámil přítomné s jednáním na Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené
pracoviště Hodonín. Obec Lužice nemá prostředky na
odkoupení bytového domu č.p. 254, proto starosta
obce navrhuje zastupitelstvu ke schválení bezúplatný
převod domu č.p. 254 do majetku obce.
USNESENÍ: Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný
převod domu č.p. 254 z majetku státu do majetku obce
Lužice.
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0
7. Diskuze
- Pí. Olga Bohunská se dotázala na opuštěný dům po
p. Antošovi. Starosta odpověděl, že bude pozván hygienik, který vyzve majitele k řádné péči o nemovitost.
- Ing. Hromek upozornil, že body jednání, při kterých se
hlasuje by neměly být zařazeny do bodů „Různé“, zastupitelé by měli podklady dostat s předstihem. Odpověděl starosta, že některé informace jsou tak aktuální, že obecní úřad je nestačil v řádném termínu do
programu jednání zařadit. Připomínka se akceptuje.
- Pan Jiří Nesvadba se dotázal, zda při výstavbě nové
radnice se zruší prodejny masa a zeleniny. Starosta
odpověděl, že ano, ale tato otázka zatím není aktuální.
Nutno hledat náhradní prostory.
8. Usnesení
Ing. Martin PŮČEK přednesl text návrhu na usnesení
ve znění výše uvedeného textu.
USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje předmětný návrh usnesení.
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0

9. ZÁVĚR.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast.
Zapsala: Jitka BASTLOVÁ
Ověřovatelé: Mgr. Jana LÍČENÍKOVÁ, Ing. Josef KUCHAŘ
Přílohy:
Prezenční listina
Investiční akce obce Lužice
Kulturní kalendář říjen - prosinec 2003
Finanční zpráva o hospodaření svazku obcí MP za
I. pololetí 2003
Zpráva o činnosti Mikroregionu Podluží v období od
23.1.2003 pro členskou schůzi konanou dne 23. září
2003

Zápis a usnesení z VIII. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Lužice
ze dne 27. listopadu 2003
Přítomni: viz prezenční listina
Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17 hod. s konstatováním následujících skutečností:
- jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno
- při zahájení jednání bylo přítomno 13 členů, v průběhu
jednání se dostavili zbývající dva zastupitelé. ZO je
tím usnášeníschopné.
- byl schválen jednohlasně program jednání HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
- zapisovatelkou byla určena pí. Jitka BASTLOVÁ
ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Milan HORŇÁČEK
a Jozef ŽEMBERY
- byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda: Mgr. Stanislav VAVRYS, členové pan Pavel
MARADA a
Ing. Štěpán HUBAČKA
HLASOVÁNÍ:
Mgr. Stanislav VAVRYS
12 - 1 - 0
Pan Pavel MARADA
12 - 1 - 0
- zápis z minulého zasedání ZO byl řádně ověřen a vyložen k nahlédnutí ve stanoveném termínu 10 dnů na
úřední desce a na obecních informačních tabulích. Námitky proti němu nebyly podány a zápis je k dispozici.

1. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva.
Mgr. Jana LÍČENÍKOVÁ uvedla, že z minulého zasedání ZO ze dne 2.10.2003 žádné konkrétní úkoly nevyplynuly.
USNESENÍ č. 8/1: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0

2. Ing. Jaroslav KREML přednesl návrh systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.
USNESENÍ č. 8/2: ZO bere na vědomí informaci starosty o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů v roce 2004
a pověřuje radu obce vypracovat v těchto intencích
novou aktualizovanou obecně závaznou vyhlášku
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0
3. Mgr. Jana AMBROŽOVÁ seznámila přítomné s úplným
zněním Obecně závazné vyhlášky obce Lužice č. 2/2003
o místních poplatcích, kterou předkládá RO ke schválení
ZO. Jednotlivé poplatky byly projednány včetně hlasování samostatně s následujícími výsledky:
- poplatek ze psů
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0
- užívání veřejného prostranství
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0
Připomínky:
p. STANĚK, p. ŽEMBERY, Ing. DOMANSKÝ - navrženy
vhodnější termíny splatnosti poplatků - akceptuje se
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0
- za provozování výherních přístrojů
(připomínky - Ing. HROMEK se dotázal na počet výherních hracích automatů. Odpověděla paní VALOUŠKOVÁ - výherních hracích automatů je v obci 13, s vybíráním poplatku nejsou problémy. Za jeden automat se
ročně vybere 20.000,- Kč.)
- poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů
Rada obce navrhla vybírat poplatek 280,- Kč na osobu a rok.
Připomínky:
Ing. HORŇÁČEK navrhl protinávrh v následujícím znění:
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Ponechat stávající štítkový systém s tím, že se zvýší
poplatky za jeden štítek a za uložení komunálního
odpadu do kontejneru ve sběrném dvoře.
Ing. KUCHAŘ - poplatky za ukládání netříděných odpadů do kontejnerů by se několikanásobně zvýšily.
Ing. KREML - objasnil, proč se přistupuje k novému
způsobu výběru.
Ing. HROMEK - nesouhlasí s novým systémem výběru
navrhovaným radou, se zdůvodněním, že se neúnosně zvýší množství netříděného odpadu.
Ing. HUBAČKA - navrhl také zvýšení poplatku za jeden
štítek a vyjádřil nesouhlas s výběrem na osobu.
HLASOVÁNÍ O PROTINÁVRHU: 4 - 9 - 2
USNESENÍ: Protinávrh se zamítá.
- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání odstraňování komunálních odpadů
HLASOVÁNÍ:
9-2-4
- Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0
- ustanovení společná čl. 32 - 34
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0
- ustanovení zrušovací čl. 35
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0
- účinnost
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0
USNESENÍ č. 8/3: Na základě výše uvedených dílčích výsledků hlasování o jednotlivých poplatcích ZO
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003 o místních poplatcích.
4. Projednání návrhu Ing. Skoumala odprodat obci pozemky na Vinohrádkách.
Ing. Jaroslav KREML přednesl nabídku AV KONTAKT
55,- Kč/m2
USNESENÍ č. 8/4: ZO schvaluje odkup pozemků firmy
AV KONTAKT a. s. za následujících podmínek:
· Prověřit, zda je reálné vykoupit všechny zbývající pozemky, které nejsou ve vlastnictví firmy AV KONTAKT
a. s.
· Splátkový kalendář
1 mil. Kč do 30. 06. 2004
1 mil. Kč. do 30. 06. 2005
1 mil. Kč. do 30. 06. 2006
· Daň z prodeje nemovitostí uhradí prodávající
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0
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5. Projednání materiálu č. 5 bezúplatný převod nájemního domu č. p. 254.
Starosta přednesl podrobnosti o bezúplatném převodu nájemního domu č. p. 254 na obec.
Dále informoval přítomné o vývoji a výsledcích jednání k dané problematice s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
USNESENÍ č. 8/5: ZO schvaluje bezúplatný převod
nájemního domu č.p. 254.
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0
6. Byl projednán materiál č. 5 koupě bývalé spořitelny.
Starosta uvedl, že nabízená cena nemovitosti činí
v současné době 1.500.000,- Kč a sloužila by pro zájmové organizace v obci (senioři, ZTP, chasa, Lužičánek, apod.)
Připomínky:
Ing. HORŇÁČEK se dotázal na stav vnitřních místností
Ing. KUCHAŘ - sdělil, že zamýšlené rekonstrukce nejsou dokončeny a budova chátrá
Ing. DOMANSKÝ - rozšíření OÚ, zda je zakoupení nutné
Odpověděl starosta, že rozšíření je aktuální v budoucnosti a zakoupením budovy je možné získat potřebné
prostory ihned.
Ing. HORŇÁČEK - upozornil, že dle sdělení starosty je
na zprovoznění potřeba cca 300.000,- Kč, což dohromady s cenou prezentuje1.800.000,- Kč a je nutné počítat s provozními náklady.
Ing. STANĚK - dotaz, zda tech. stav budovy odpovídá
1,5 mil. Kč (cena dle znaleckého posudku)
Pí. Sasinková - podpořila záměr zakoupení spořitelny
pro využití seniory, apod.
USNESENÍ č. 8/6: ZO schvaluje zakoupení budovy bývalé spořitelny za cenu
max. 1.500.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ:
14 - 1 - 0
7. Pan ŽEMBERY informoval přítomné o prodeji pozemku
manželům Veselým na Strání. Doplnil Ing. KREML
USNESENÍ č. 8/7: ZO schvaluje prodej části pozemku
z p.č. 2944 manželům Veselým. Jedná se o pás dlouhý 40 m a široký 4 m o celkové výměře 160 m2, sousedící s jejich zahradou. Případný prodej se uskuteční
za cenu odsouhlasenou v ZO a za předpokladu, že
budou splněny následující podmínky:
Nebudou narušeny veřejné zájmy a vlastnické vztahy.

Zaměření pozemku s oddělovacím geometrickým plánem bude provedeno na náklady kupujícího.
HLASOVÁNÍ :
14 - 1 - 0
8. Projednání výjimky z ÚP pro výstavbu rekreačních chatek i v ostatních lokalitách k.ú. Lužice
USNESENÍ č. 8/8: ZO schvaluje rozšíření výjimky
schválené zastupitelstvem obce 26.6.2003 pro Kratiny na ostatní lokality k.ú. Lužice v následujícím znění:
1. Max. plocha zastavění se stanovuje na 50m2.
2. Výška římsy 3m se nemění.
3. Max.výška hřebene střechy je 7m.
4. Sklon střechy se stanovuje od 30° do 60°.
5. Půdorysné délky stavby nesmí přesahovat délkový
poměr 1:2.
6. Při stanoviscích obce při takto povolovaných stavbách
bude uváděno, že obec Lužice neuvažuje v této lokalitě s výstavbou inženýrských sítí.
7. Stavby budou sloužit výhradně k individuální rekreaci
a doplňkové produkční činnosti
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0
9. Zprávy o činnosti výborů
Předsedkyně kontrolního výboru Mgr. LÍČENÍKOVÁ přečetla zápis z poslední kontroly KV:
a) kontrola pracovních náplní zaměstnanců OÚ a pracovní čety
Mgr. LÍČENÍKOVÁ se dotázala, zda byly vedeny denní
záznamy o práci čety.
KV doporučil provést roční zhodnocení pracovní čety
a zveřejnit toto hodnocení ve Zpravodaji OÚ.
Zodpověděl starosta, že záznamy byly vedeny a jsou
k nahlédnutí na OÚ. Zavedení pracovní čety bylo pro
obec výhodné. Umožnilo operativně zabezpečit úklid
v obci a další potřebné práce. Z úřadu práce jsme získali dotaci na pracovníky ve výši 340.000,- Kč.
b) kontrola zápisů z jednání finančního výboru
Připomínky zodpověděl Ing. PŮČEK a paní VALOUŠKOVÁ.
Bylo doporučeno průběžné informování ZO o rozpočtu (3x ročně).
Ing. KUCHAŘ požaduje informovat ZO o plnění rozpočtu
minimálně 1x za rok.
Ing. PŮČEK navrhl, že finanční výbor předloží čerpání
+ vydání min. 1x za ½ roku.

c) Kontrola zápisů ZO a RO.
Zápisy ZO bez připomínek. Zápisy z RO - kontrolní výbor připomněl, že dle zákona o obcí č. 128/2000 nemůže RO ukládat úkoly KV a FV. Úkoly dává výborům ZO.
Kontrolní výbor shledává současné vedení zápisu ZO
jako přehledné a doporučuje zavést číslování jednotlivých usnesení. Doporučujeme formu zápisu schválit
ZO v rámci jednacího řádu obce, např. jako jeho přílohu. V usnesení, kde není určena zodpovědnost za splnění a termín, by měl starosta stanovit osoby zodpovědné za splnění a termíny plnění.
Ing. KUCHAŘ vysvětlil přítomným, zda v usnesení se
píše „na vědomí“, doplnil starosta, jak se píší zápisy
z jednání zastupitelstva obce - zapracovat do dodatku
jednacího řádu.
Ing. PŮČEK informoval o finančním výboru.
USNESENÍ: ZO bere na vědomí informaci předsedy
KV Mgr. Jany Líčeníkové.
Navrhuje zveřejnění výsledků činnosti čety ve Zpravodaji.
ZO bere na vědomí informaci předsedy FV Ing. Martina Půčka.
Fin. výbor předloží min. 1x za půl roku vyhodnocení
plnění rozpočtu.
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0
10. Mgr. AMBROŽOVÁ informovala o Lužickém kulturním
adventu 2003. Zároveň poděkovala kulturní komisi za
celoroční práci.
USNESENÍ č. 8/10: ZO bere na vědomí informaci
o Lužickém kulturním adventu.
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0
11. ZŠ + MŠ - Mgr. Jana LÍČENÍKOVÁ seznámila přítomné s pověřením kontrolního výboru k provedení veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací ZŠ + MŠ
USNESENÍ č. 8/11: ZO pověřuje kontrolní výbor provedením veřejnosprávní kontroly příspěvkových org.
ZŠ a MŠ
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0
12. Různé.
Nebyly příspěvky.
13. Diskuze.
p. Kosík
- Zda vývoz netříděného domovního odpadu do kontejnerů bude zadarmo (ano)
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- Zda odvoz odpadu z investičních akcí a úklidu obce je
hrazen společně s vývozem kontejnerů ze sběrného
dvora (ne)
- Zda náklady na zprovoznění bývalé spořitelny nejsou
příliš vysoké s ohledem na rozsah využití (v obci je
cca 700 občanů důchodového věku a 100 občanů
zdravotně postižených)
- Jak se vztahuje úhrada poplatků na ty, kdo mají uzavřeny smlouvy na odvoz směsného komunálního odpadu s jinými firmami (povinnost úhrady poplatků
a z toho plynoucí služby se na tyto subjekty nevztahují, a to na základě předložené smlouvy)
pí. Sýkorová Helena - jak bude platit za popelnici při
využívání pouze za 6 měsíců. Starosta zodpověděl,
nelze platit polovinu.
Pí. Knápková - žádá, aby svoz byl rozšířen do celé ulice U Vrchnice
p. Kadala - se dotázal, zda je částka za odvoz listí
a trávy z veřejných prostranství započítána ve výdajích za kontejnery (není)
p. Crlík - podotkl, že bude ukládat veškerý odpad ze
zahrady (větve, listí) do popelnice (vyhláška bude vymezovat, co je směsný komunální odpad)
p. Kosík - se dotázal, zda bude v obci strážník (nebude)
pí. Pindová - přímluva za výjimky
pí. Hunčová - se dotazuje, zda platí zákaz venčení psů
v parcích, ale i na všech prostranstvích (ano, platí)
14. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a vyzval k vyšší účasti na dalších zasedáních ZO.
Zapsala: Jitka BASTLOVÁ
Ověřovatelé: Ing. Milan HORŇÁČEK, Jozef ŽEMBERY
Přílohy:
Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místních poplatcích
Dopis Ing. Skoumala se záměrem odprodat obci pozemky na Vinohrádkách
Dopis úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Žádost manželů Veselých o odkoupení pozemku na
Strání
Zápisy kontrolního výboru a finančního výboru
Text pověření kontrolního výboru provedením veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ

12

Zápis a usnesení z IX. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Lužice
ze dne 22. prosince 2003
Přítomni: viz prezenční listina
Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17 hod. s konstatováním následujících skutečností:
- jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno
- při zahájení jednání bylo přítomno 15 členů. ZO je tím
usnášeníschopné.
- Starosta doplnil program o následující body:
· projednání Dodatku č. 1 k Vnitřní organizační směrnici č. 1/2001 (pí. Valoušková)
· projednání hospodářské činnosti MŠ (Ing. Kreml)
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0
- program jednání byl schválen jednohlasně včetně doplněných dvou bodů
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0
- zapisovatelkou byla určena pí. Jitka BASTLOVÁ
ověřovateli zápisu byli určeni pí. SASINKOVÁ a p. MARADA
- byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda: Ing. Martin PŮČEK
členové: Ing. Marek HASOŇ, Mgr. Stanislav VAVRYS
HLASOVÁNÍ:
Ing. Martin PŮČEK
14 - 1 - 0
Mgr. Stanislav VAVRYS
14 - 1 - 0
Pan Pavel MARADA
14 - 1 - 0
- zápis z minulého zasedání ZO byl řádně ověřen a vyložen k nahlédnutí ve stanoveném termínu 10 dnů na
úřední desce a na obecních informačních tabulích.
Námitky proti němu nebyly podány a zápis je
k dispozici.
1. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva.
Mgr. Jana LÍČENÍKOVÁ uvedla, že z minulého zasedání
ZO ze dne 27.11.2003 vyplynuly tyto úkoly:
- vypracovat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů
- veřejnosprávní kontrola - 16.12.2003 kontrolní výbor
provedl kontrolu ZŠ + MŠ
ZŠ - hospodaření bez závad

MŠ – zjištěn nedostatek v doplňkové činnosti MŠ –
vaření pro cizí strávníky
USNESENÍ č. 9/1: ZO bere na vědomí plnění usnesení
z minulého zasedání.
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0
2. Mgr. Jana AMBROŽOVÁ předložila k projednání ZO Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
odpadů.
USNESENÍ č. 9/2: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003 o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0
3. Mgr. Jana AMBROŽOVÁ předložila k projednání směrnici
č. 3/2003 - Pravidla k poskytování dotací na veřejně
prospěšné aktivity.
USNESENÍ č. 9/3: ZO schvaluje směrnici č. 3/2003
o pravidlech k poskytování dotací na veřejně prospěšné aktivity.
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0
4. Ing. Jaroslav KREML předložil k projednání rozpočtové
opatření č. 4
Z řad občanů se přihlásil o udělení slova p. Středula.
ZO dle jednacího řádu hlasovalo
o udělení slova mimo diskuzi.
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0
Pan Středula doporučil na rozpočtovém opatření uvádět rozpočet po úpravách.
Mgr. Jana LÍČENÍKOVÁ se dotázala, proč nebyla při
posledním rozpočtovém opatření provedena vratka
stravného ŠJ ZŠ § 3113 položka 5169. Vysvětlila pí.
Valoušková. Výše uvedená vratka byla realizována až
po schválení předmětného rozpočtového opatření.
Ing. Milan HORŇÁČEK se dotázal, ve kterém rozpočtovém opatření se snižovala položka na demolici kina.
Pí. Valoušková sdělila, že toto snížení bylo provedeno
v rozpočtovém opatření č.1.
USNESENÍ č. 9/4: ZO schvaluje rozpočtové opatření
č. 4 tak, jak bylo předloženo a ukládá radě v příštích
rozpočtových opatřeních uvádět kolonku rozpočtu
v paragrafech po úpravách posledním schváleným
rozpočtovým opatřením.
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0

Pověření rady ke schválení rozpočtového opatření
č. 5 v roce 2003.
USNESENÍ č. 9/5: ZO pověřuje radu k provedení nezbytně nutných úprav rozpočtu, jak na straně příjmů,
tak na straně výdajů, které budou vynuceny vnějšími
vlivy.
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0
5. Projednání rozpočtového provizoria r. 2004.
Ing. Jaroslav KREML navrhl, aby se do schválení rozpočtu na rok 2004 postupovalo dle rozpočtového provizoria. Pí. VALOUŠKOVÁ doplnila, že ho tvoří na každý kalendářní měsíc dvanáctina skutečného plnění
rozpočtu předcházejícího roku, což činí 2,323.666,60
Kč na měsíc v roce 2004.
Ing. Jaroslav KREML navrhl, aby do konce února 2004
byl schválen rozpočet na r. 2004.
USNESENÍ č. 9/6: ZO schvaluje rozpočtové provizorium a ukládá radě obce předložit řádný rozpočet roku
2004 do konce února 2004 ke schválení.
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 – 0
6. Projednání Dodatku č. 1 k Vnitřní organizační směrnici
č. 1/2001.
Pí. VALOUŠKOVÁ seznámila přítomné s Dodatkem
č. 1 k Vnitřní organizační směrnici č. 1/2001.
Ing. KUCHAŘ se dotázal, proč se vypouští § 6171 útulek pro psy a § 3113 výdaje za Sokolovnu. Vysvětlila
pí. VALOUŠKOVÁ (pravidelný příspěvek na provoz útulku byl zrušen, smlouvu o úhradě nájemného uzavírá
se SOKOLEM ZŠ, nikoliv OÚ, jako v minulosti).
USNESENÍ č. 9/7: ZO schvaluje Dodatek č. 1 k Vnitřní
organizační směrnici č. 1/2001.
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0
7. Projednání hospodářské činnosti MŠ
Ing. Jaroslav KREML seznámil přítomné s tím, že vaření obědů pro cizí strávníky vykazuje ztrátu z titulu
vysokých mzdových nákladů. Navrhl snížit náklady
spojené s nákupem potravin - množstevní slevy (nakupovat společně se ŠJ ZŠ) snížit mzdové náklady
a zvýšit počet obědů pro veřejnost, zajištěním rozvozu obědů na náklady OÚ Lužice.
Závěr:
a) Zrušit ekonomické služby (pí. PRAŽÁKOVÁ) a pověřit
touto činností paní SMUTNOU, která má jako vedoucí
stravování kvalifikaci na tuto činnost.
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b) Potraviny nakupovat tam, kde jsou nejlevnější.
c) Zvýšit počet obědů a rozvážet je (asi 30.000,- Kč náklady).
Ing. Josef KUCHAŘ sdělil přítomným situaci v MŠ
a možnosti zvýšení počtu obědů.
Pí. SASINKOVÁ upozorňuje na skutečnost, zda pí.
SMUTNÁ je schopna zastávat funkci ekonomky.
P. STANĚK - doprava obědů - pomoc pro lidi, kteří nemohou pro obědy chodit.
P. STŘEDULA - upozorňoval na zrušení pracovních poměrů, pouze s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Ing. HROMEK upozornil na nutnost dodržení hygienických norem při rozvozu obědů. Dále upozornil, že není
v kompetenci zřizovatele zasahovat ředitelce MŠ do
řešení pracovněprávních vztahů pracovníků školní jídelny.
USNESENÍ č. 9/8: ZO bere na vědomí informaci starosty o hospodářské činnosti v MŠ v Lužicích ZO doporučuje ředitelce MŠ uplatnit starostou navržený postup řešení pro zlepšení ekonomické situace od
01.01.2004 (zrušení ekonomických služeb a převod
náplně na vedoucí stravování MŠ, zlepšit hospodaření
při nákupu potravin, zvýšení počtu obědů rozvozovou
službou občanům, kterou bude provozovat obec).
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0

České spořitelny. Starosta odpověděl, že budova je
vhodná pro zájmové organizace v obci (senioři, ZTP,
chasa, Lužičánek apod.)
P. HARCA se dotázal, jak likvidovat větve, vinnou révu
apod., když pálení je zakázáno. Starosta opověděl, že
pro likvidaci listí budou rozmístěny v podzimním období v obci kontejnery. Zvažuje se zakoupení drtiče
větví ( 260.000,- Kč). Jinak je nutné drtit dřevní hmotu na vlastní náklady.
P. STŘEDULA se zeptal, jak bude obec postupovat proti
neplatičům. Odpověděl starosta, že poplatky jsou dané
ze zákona a bude se postupovat dle Obecně závazné
vyhlášky o poplatcích, v mezních případech se přistoupí k exekuci.
P. STŘEDULA se dotázal, jak se plánuje a kdy se může
počítat s výstavbou silnice Velkomoravská a jak se
plánuje zelená plocha. Starosta odpověděl a informoval o průběhu přípravy a zahájení této investiční akce
v roce 2004. Tato akce je prioritní. Dále informoval
o cyklistické stezce do Hodonína.
P. NESVADBA sdělil, že by bylo vhodnější navýšení
poplatků na odvoz komunálního odpadu v kontejnerech. Pro občany, kteří třídí, je cena za osobu vysoká.
Starosta odpověděl: navýšení poplatků by muselo být
dvacetinásobné, aby se uhradily zcela náklady na vývoz kontejnerů. Dále se dotázal, zda sociální komise
může řešit p. B. VAVRYSE. Jedná se o nedostatečnou
osobní hygienu, udržování pořádku v jeho domě, zahradě a v předzahrádce. Občané si stěžují, že
p. B. VAVRYS vytápí dům pomocí PET lahví, čímž znečišťuje ovzduší. Starosta přislíbil prošetření případu
a sjednání nápravy.

8. Různé.
Ing. Martin PŮČEK pozval přítomné na „Štěpánský
košt“.
Ing. Jaroslav KREML sdělil, že byly vypracovány nové
nájemní smlouvy k 31.12.2003 s nájemníky zdravotního střediska (200,- Kč/m2, změna podílů). Dále informoval o dezolátním stavu vodovodního rozvodu měření a regulace asi 70.000,- Kč.
Ing. Martin PŮČEK přednesl zprávu finančního výboru, který se sešel 10.12.2003.
Mgr. Jana AMBROŽOVÁ informovala o úspěšném průběhu „Kulturního adventu“ a poděkovala všem, kteří
se na akcích podíleli.

10. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a popřál všem příjemné svátky a vše nejlepší v roce 2004.
Zapsala: Jitka BASTLOVÁ
Ověřovatelé: pí. Drahomíra SASINKOVÁ, p. Pavel MARADA

9. Diskuze:
Pí. ROŠKOVÁ podporuje jako důchodkyně myšlenku
rozvozu obědů. Dále se dotázala zda má obec nějaké
akcie. Odpověděla pí. VALOUŠKOVÁ a Ing. KREML, že
obec vlastní akcie České spořitelny, VaK Hodonín, JME
a JMP.
P. HARCA se dotázal, co má obec v úmyslu s budovou

Přílohy:
- Program
- Obecně závazná vyhláška obce Lužice č. 3/2003
- Směrnice č. 3/2003 –Pravidla k poskytování dotací
veřejně prospěšné aktivity
- Rozpočtové opatření č. 4
- Dodatek č. 1 k Vnitřní organizační směrnici č. 1/200
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Vývoz popelnic a tříděných odpadů od domů 1. pololetí r. 2004
28. 01. 2004
11. 02. 2004
25. 02. 2004
10. 03. 2004
24. 03. 2004
07. 04. 2004
21. 04. 2004
05. 05. 2004
19. 05. 2004
02. 06. 2004
16. 06. 2004
30. 06. 2004

+ pytle
+ pytle

Povinnost platit poplatky za provoz systému
odpadů mají dle obecně závazné vyhlášky
obce č.2/2003:

+ pytle

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt;

+ pytle

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci nebo k doplňkové produkční činnosti, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li
k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Poplatek činí 280,- Kč.

+ pytle
+ pytle

Pytle na tříděný odpad:
Žlutá barva - PET láhve
Modrá barva - papír
Oranžová barva - nápojové kartony
Pytle jsou vyváženy 1krát za 4 týdny (každý druhý vývoz popelnic)
PO
Z OR!
POZ
Firma Tespra provádí v naší obci vývozy již
od 6 hod. ráno. Pokud popelnice umístíte
před dům později, může se stát, že nebudou vyvezeny.

c) Občané, kteří nemají v obci trvalé bydliště
a využívají systém vývozu popelnic v obci, ať
se přihlásí na OÚ v Lužicích.
Častá otázka občanů: „Co se stane, když
nezaplatí občan poplatek (nebo jeho
1. splátku do 31.3.) ?“ Zákon umožňuje, aby
správce poplatku, tedy OÚ, stanovil poplatek platebním výměrem. Částka 280,- může
být zvýšena až na trojnásobek.

Pohyb obyvatel Lužic v roce 2003

webové stránky naší obce:

www.luziceuhodonina.cz
15

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Bilancování aneb co nám rok dal…
Vánoční prázdniny utekly
jako voda, skutečně snad je to
rok od roku rychlejší. My jsme
si konečně trochu vydechli,
protože i my ve škole jsme měli
plné ruce práce.Nejdříve jsme
pilně nacvičovali na školní akademii a musím pochválit naše
žáčky, protože svědomitě vstávali na sedm a nacvičovali ráno.
Někteří nosili své drahocenné
hudební nástroje a byla to práce radostná, protože jsme to
dělali s chutí a dobrovolně
a výsledek byl znát. Velmi nás
překvapila vysoká účast a je to
pro nás velký závazek do příště, abychom nezklamali tolik diváků.Pracovali opravdu všichni.Ať se to týkalo samotného
vystoupení, zdobení sokolovny,
pekly se perníčky, vyráběly výrobky, nosily se hračky a zdobila se celá škola. Nechtěli
jsme nic ponechat náhodě.
Každá volná ruka byla zapojena. Navíc, abychom si ulehčili
práci, jsme vyhlásili soutěž
o nejlépe vyzdobenou třídu.
Opravdu nás naši svěřenci překvapili!Není ani podstatné, kdo
vyhrál, podstatné je to, že se
všichni zapojili. Myslím, že se
naše škola nemusela stydět.
Vrcholem našeho prosincového snažení byl tradiční
vánoční karneval. Konal se
v pátek před prázdninami a kromě výuky tanců probíhaly různé zábavné soutěže. Odměně16

no bylo i deset nejlepších masek a že bylo z čeho vybírat!
Porota ocenila zejména originalitu a nápady našich maminek.Letos poprvé měly masky
i všechny paní učitelky.Po prvních nesmělých vlaštovkách,
kdy se zamaskovaly jen některé, letos jsme mohli spatřit včelku Máju, Kájíka, pyžamové kreace a podobně. Prostě zábava
byla super! Nikdo se nenudil
a všichni jsme odcházeli
s úsměvem a s pocitem hezky
prožitého dne. Můj dík patří
kolegyním, které se postaraly
o tombolu, ale taky žákům deváté třídy, kteří tradičně tento
karneval organizují a vymýšlejí
soutěže. S přáním šťastných
svátků jsme se navzájem loučili.

Po prosincovém odpočinku
nás teď čeká tvrdá práce. Pololetí nám klepe ne dveře
a konference hrozí prstem.
Takže zábava jde stranou a začíná tvrdá dřina.Někteří jsou na
tom dobře, ale někteří mají co
dohánět.
Žáky deváté třídy čekají již
tradičně přijímací zkoušky,
a tak pro ně nastává velmi pracovité období. Přejeme jim
hodně zdaru, ať jim to myslí
a správně volí své budoucí povolání, neboť baví-li vás vaše
práce, máte to každodenní
štěstíčko po ruce a jste-li zdraví, to ostatní už se nějak vystříbří.
Přejeme všem občanům
Lužic, našim současným i bývalým žákům především

zdraví a pohodu do dalšího
roku. Jak říkala naše paní
zástupkyně - ať je tento školní rok pro všechny prima!
A já jen dodávám, když máte
kolem sebe prima lidi, tak to
jde skoro samo. Přeji svým
prima kolegyním, panu řediteli, našemu prima technickému týmu (bez kterého by
to nešlo) a všem prima žákům, rodičům a lidem šťastný Nový rok 2004!
P.S.
Děkuji jménem celé školy
našim sponzorům, bez kterých
by se některé vánoční akce
neobešly. Sponzorskými dary
nám přispěli: manželé Šenkovi, pan Vagunda – Drgáč, pan
Bílík – Štela, paní Polášková –
papírnictví.
Děkuji za spolupráci Obecnímu úřadu Lužice za podporu
a pomoc .
Děkuji našim kuchařkám, že
nám zpříjemňovaly školní rok
pochoutkami.
Děkuji všem bývalým žákům,
kteří si vzpomněli a poslali mi
SMS nebo zavolali. (Vám přeji,
ať se vám po nás stýská.)
Děkuji Milce Vavrysové za to,
že naše škola zní smíchem.

Marcela Komendová

Lyžařský kur z
Zimní prázdniny se schylovaly ke konci, ale až tak mi to nevadilo, jak tomu
obvykle bývá, když mám jít opět do školy. Tentokrát jsme totiž jeli hned první
lednové pondělí na lyžařský kurz. Den před tím předcházelo „velké balení“
a i tentokrát jsem na několik věci zapomněl. Pondělní ráno plné očekávání,
jaké to letos bude, se zklidnilo, až když jsem již seděl v autobuse. Vše už
záleželo jen na řidiči. Dlouhá cesta rychle ubíhala s blížícím se cílem. „Velké
očekávání“ se stupňovalo a vše vyvrcholilo, jakmile jsme dorazili na, pro mě
již známé, místo Kouty nad Desnou. Ubytovali jsme se v hotelu Dlouhé Stráně. Po nástupu nás učitelé rozdělili do družstev. Nejdříve mě zarazilo, že můj
bratr, kterého jsem učil lyžovat byl zařazen mezi lepší lyžaře než já. Ale jsem
si řekl, že to bude asi tím, že jsem výborný učitel lyžování, ale méně schopný
lyžař. Další dny jsme chodili lyžovat na hotelovou sjezdovku a měli jsme jet
i na Červenohorské sedlo. Nastaly velké mrazy a celkově nepříznivé počasí.
Na „Sedlo“ jsme se již nedostali a i lyžování na naší sjezdovce jsme museli
omezit. Ale vynahradili jsme si to programem na hotelu (herna s tenisovými
stoly, simulátory lyžování, trenažéry závodních automobilů a rovněž zmrzlinový pohár v restauraci). Po večeři a pokynech na další den následoval večerní program (např.: pěvecká soutěž, turnaj ve stolním tenise, přednáška
o výzbroji a výstroji lyžařů….. atd.). To naštěstí neovlivnilo naše již tradiční
akce, tj. slalom (byl jsem třetí) a karneval v maskách (byl jsem za Eskymákatlusťocha). V sobotu na hotelu probíhala akce firmy Philip Moriss, kvůli které
jsme nemohli využít k lyžování sjezdovku. Přínosem pro mě byl autogram od
populární skupiny Těžkej Pokondr.
Pobyt na horách se mi velmi líbil, loňské nepříjemnosti se naštěstí neopakovaly (klíče jsem neztratil, ani z okna jsem tentokrát neskákal, nevypadl,
ani mě z něj nikdo nevyhodil) - vlastně téměř v klidu, menší problém se přece
jenom vyskytl. Zapomněl jsem lyžařské boty v bufetu u svahu. Při odchodu
ze sjezdovky mně to ani nedošlo, protože v jedné ruce jsem měl lyže a ve
druhé vrchovatý kelímek horkého čaje. Soustředil jsem se, abych ho nevylil
a na lyžáky jsem si vzpomněl, až jak jsem dával lyže na hotelu do kóji. Pan
učitel Kotlařík zařídil, aby je přivezli vlekaři a nechali na recepci. Chodil se
ptát, jestli je už přivezli, ale stále nic. Recepční pak už jen záporně vrtěla
hlavou a mně už připadlo hloupé se tam stále chodit ptát. Odešel jsem se
dívat na turnaj ve stolním tenise. Pak se lyžáky přece jenom ke mně dostaly.
Přinesla mi je Pavlína, že mi je posílají kluci od vleku. Byl jsem rád, že je
mám. Druhý den se ukázalo, že na „Sedlo“ nepojedeme, a tak jsem si,
a především druhým, přidal zbytečné starosti. Přinesli mi je na hotel a já se
s nimi trmácel zpátky. Jinak se mi v Jeseníkách moc líbilo a rád bych se tam
zase brzy podíval.

Jiří Knapil, 9. tř.
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Základní informace o Základní umělecké škole (dále ZUŠ)
Dolní Bojanovice, pobočce v Lužicích
Naše pobočka ZUŠ byla založena v září roku 1996 z iniciativy pana starosty R. Rutara.
V samém počátku zde vyučovala jen jedna vyučující hru na klavír, violoncello a zobcovou flétnu. V roce 1998 se studium
rozšířilo o hru na žesťové nástroje, ale pro nedostatečný
zájem asi za dva roky zaniklo.
V roce 1999 přichází na jeden
den v týdnu vyučovat p. uč. Jan
Zikmund, který na naší pobočce úspěšně působí dodnes.
Jeho aprobací je výuka na dřevěné dechové nástroje - příčnou flétnu, klarinet, hoboj
a zobcovou flétnu.
Po tři roky se mohli žáci učit
také hře na žesťové dechové
nástroje, ale pro nedostatečnou prostorovou kapacitu bohužel musel p. uč. Esterka
svou činnost na naší pobočce
ukončit a žáci dojíždí do vyučování do naší kmenové školy
v Dolních Bojanovicích.
V minulém školním roce oslavila maše pobočka malé výročí
- 7 let svého trvání. Tak dlouho
trvá tzv. 1. cyklus studia v ZUŠ.
Máme tedy naše první odchovance - absolventy, kteří
účinkovali na svém závěrečném vystoupení; ti zdatnější
v sále ZUŠ Dolní Bojanovice
a ostatní v hudebně ZŠ
Lužice, kde pořádá naše
pobočka svá vystoupení.
V loňském školním roce absolvovali i žáci p. uč. Zikmun18

da ve hře na dechové nástroje, konkrétně příční flétny zde trvá základní studium
4 roky.
Jak jsem se již zmínila, pořádáme téměř pravidelně vstoupení pro rodiče žáků naší pobočky, většinou 4x do roka. Kromě
těchto interních vystoupení účinkovali naši žáci např. při oslavě
výročí založení Základní školy
v Lužicích a na rukodělných výstavách občanů naší obce či na
vítání občánků.
I u nás v Lužicích máme
talentované děti, což dokazuje umístění našich žáků na
hudebních soutěžích ZUŠ.
Ve školním roce 2001 2002 získala M. Smutná
1. místo ve hře na klavír
v okresním kole soutěže
ZUŠ a v minulém školním
roce žáci M. Ištvánek, V. Kovářová a A. Balunová (žáci p.
uč. Zikmunda) ve hře na dechové nástroje též v okresním kole.
Uchazeči o studium v ZUŠ
musí vykonat talentované přijímací zkoušky, které probíhají
každoročně začátkem června v ZUŠ Dolní Bojanovice.
Žák ukáže svůj smysl pro rytmus a intonaci a zazpívá libovolnou píseň. Výsledek o přijetí či nepřijetí obdrží písemně
poštou.
Nejvhodnější věk pro zahájení výuky na klavír, smyčcové
nástroje i zobcovou flétnu je ve

věku 5 - 7 let. Nejméně vhodné je začít v 1. třídě ZŠ, kdy je
dítě zatíženo školními povinnostmi a nástupem do ZŠ.
Studium v ZUŠ je nepovinné,
ale pro přihlášené a přijaté žáky
závazné. Je třeba pravidelně
docházet do hodin - 1 vyučovací hodina týdně, která je
u mladších dětí rozdělena do
dvou částí. Žáci od 3. třídy ZŠ
musí 5 let docházet též do hodin hudební nauky, která probíhá 1x týdně. Každodenní cvičení na nástroj je podmínkou,
u nejmenších dětí (někdy i u
těch starších) je nutný i dohled
rodičů.
Některé nástroje je možno
zapůjčit v naší pobočce violoncella a dřevěné či žesťové nástroje. Naším hlavním sponzorem je Obecní úřad v Lužicích,
menší položky jsou hrazeny
z příspěvků rodičů či výtěžků
z našich vystoupení.
Učebnu naší pobočky najdete v budově ZŠ Lužice (starý
vchod), kde se můžete o všem,
co vás ohledně naší školy zajímá u pí. Marie Havránkové
nebo J. Zikmunda v odpoledních hodinách, kdy probíhá výuka v naší pobočce, informovat.
Marie
Havránková

Z naší mateřské
školy
V tomto školním roce jsme
začali s dětmi pracovat podle nového výchovně vzdělávacího programu
„Hrajeme si a poznáváme svět“.
Naším cílem je, aby děti,
které dochází do školky byly
rozvinuté na základě svých
možností a zájmů. Součástí výchovně vzdělávacího programu
jsou zájmové činnost: hudebně
pohybová výchova, cvičení aerobiku procvičování výslovnosti.
Správnou výslovnost procvičujeme s dětmi skupinově i individuálně. Děti podle obrázků
vypráví pohádky. Foukají do
balónků a bublifuků, aby se
naučily správnému dýchání. Při
hře s logopedickými kostkami
si rozvíjí slovní zásobu, smyslové vnímání a procvičují pohyb
rukou. Děti si rády vykreslují
omalovánky se zvířátky, při kterých si upevňují tvoření hlásek.
Snažíme se tím zároveň předcházet vadné výslovnosti. Vše
probíhá ve spolupráci s paní
logopedkou Mgr. Lingovou.
O hudebně pohybové výchově a cvičení aerobiku zase příště.
Dana Holešová

MŠ oznamuje, že zápis dětí
do mateřské školy na rok
2004/2005 proběhne
od 02.02.2004 – 30.04.2004
v době od 6:00 – 16:00 hodin
v MŠ.
Těšíme se na Vás.
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M KNIHOVNA
A opět malý příspěvek z naší knihovny. Čtenáři si jistě všimli,
že se za uplynulý rok knihovna trošku změnila. Získala nový vzhled,
byly dodány počítače, nové stoly, zřízena šatna a byla provedena
úprava regálů a knih. Tímto bych chtěla poděkovat jak OÚ, tak
děvčatům, která mi s prací pomáhala a taky paní Aleně Kokešové, která dobrovolně pomáhala při úklidu a stěhování.
V současné době navštěvuje naši knihovnu 155 čtenářů. Otevřeno je v pondělí od 13:00 - 16:30 a v pátek od 10:00 - 12:00
a od 13:00 - 16:30. Chtěla bych upozornit, že výpůjční doba
každé knihy je jeden měsíc a po uplynutí této doby budou rozesílány upomínky, za které se vybírají poplatky.
Každé dva měsíce chodí průměrně 30 nových knih, jak pro
mládež, tak pro dospělé. Po novém roce bude rozšířen výběr
časopisů a bude pokračovat výměna knih mezi knihovnami, takže bude větší výběr knižních novinek. Když půjde všechno podle
plánu, koncem příštího roku by měl být pro veřejnost přístup na
internet.
Od nového roku by měla být knihovna v provozu celý rok, kromě prázdnin, kdy budou probíhat drobné úpravy, jako je malování, výměna podlahy atd.
Obecní úřad se snaží, aby naše knihovna měla co nejlepší úroveň, i když z finančních důvodů se musí budovat postupně. Ale
věřím, že se v co nejbližší době dočkáme velmi dobrých výsledků.
Byli bychom rádi, kdybyste byli se službami místní knihovny
spokojeni a na závěr bych Vám chtěla popřát do nového roku
hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.
Jitka Nováková - knihovnice

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zápis do 1. třídy ZŠ v Lužicích se koná ve středu 11. února
2004 od 14.00 do 18.00 v budově ZŠ.
Zapsány budou děti narozené v období
od 1. 9. 1997 do 31. 8. 1998.
Rodiče přinesou k zápisu:
- rodný list dítěte,
- průkaz zdravotního pojištění,
- občanský průkaz
Na setkání se těší učitelky a žáci ZŠ Lužice.
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zdravotnictví
Mysleme na své zdraví dnes - pomerančová kůže
Celulitidou je dnes údajně
postižena více než polovina žen
a mají ji i muži. Pomerančová
kůže však není jen estetickou
záležitostí. Z medicínského
hlediska je odrazovým můstkem pro civilizační onemocnění nohou jako jsou křečové žíly,
žilní nedostatečnost a bércové
vředy. Bylo napsáno mnoho
článků, které se pokoušejí
z kosmetického a částečně i ze
zdravotního hlediska objasnit
příčiny záhybů a důlků na stehnech a hýždích.
Žádné krémy ani gely samy
o sobě na její odstranění nestačí, i když působí na kůži pozitivně, protože ji zjemňují. Pronikavě úspěšné se nezdají být
ani žádné přístroje a ani zdaleka ne všichni ti, kdo pravidelně běhají a cvičí o sobě mohou
tvrdit, že už s pomerančovou
kůží nemají žádné problémy.
Kdyby existoval nějaký účinný
všelék, zvěst o něm by se šířila
jako oheň. Někteří spoléhají na
správnou výživu nebo různé diety. Samy o sobě také nestačí. Celulitidou trpí už i mladé
a štíhlé dívky.
Jisté je, že budeme-li cvičit,
zdravě jíst a pěstit si pokožku,
bude tato snaha odměněna
alespoň tím, že bude celulitida
mnohem mírnější, než kdybychom proti ní vůbec nebojovali. Na mnohých obrazech starých mistrů je pomerančová
kůže jihomořských krásek za20

chycena na plátnech až s úzkostlivou přesností. Platila za
typicky ženský znak a z estetického hlediska nikomu nevadila. Méně jí však vždy bylo a je
např. v jihovýchodní Asii, kde
jedí převážně rýži. Pomerančová kůže se objevuje nejprve na
vnější straně stehen, může se
však rozšířit i na prsa, krk
a dokonce i na ramena a tváře.
Může však také vést k městnání
tekutiny ve tkáních v oblasti hlezenního kloubu a velmi negativně působí na žilní odtok. Často přitom dochází ke vzniku
křečových žil. Ohroženější jsou
typy s úzkými rameny a širokou
pánví než sportovnější typ atletický. Jako příčina se udává
poněkud nerovnoměrná distribuce ženských pohlavních hormonů. Muži mají v průměru
o 3,5 kg tukové tkáně méně
než ženy. Celkový podíl tukové
tkáně v jejich těle je jen asi
15 %, zatímco u žen to je okolo
27 %. Muži dostanou celulitidu
zpravidla nejprve pod hýžděmi,
v horším případě je postižena
i stěna břišní. Jinam se u mužů
prakticky nešíří.
Pomerančovou kůži tvoří nadmuté tukové buňky. Tyto buňky se vyskytují téměř všude
mezi kůží a svalstvem. Výjimku
tvoří dlaně, plosky nohou
a kůže na hlavě. Tamní tukové
buňky jsou odolné proti „hladu“
a mají v našem organismu jiné
úkoly než všechny ostatní tuko-

vé buňky. Na průřezu kůže vidíme, že tukové buňky tvoří samostatnou vrstvu - podkožní,
která je pro tělo důležitá: chrání ho před horkem a chladem,
využívá se jako zásobárna vody
a živin, má ochranou roli vůči
ostatním tkáním, orgánům,
svalstvu a kostře a tlumí tlak
zvnějšku.Za normálního stavu
jsou tyto buňky velké asi jako
špendlíková hlavička, při celulitidě však hravě nabudou
desetinásobku své normální
velikosti a často dosáhnou rozměrů velké fazole! Úkolem buněk je výroba energie, kterou
náš organismus potřebuje
k udržení své tělesné teploty
a pro vytváření svalové síly. Spalují se zde přitom bílkoviny, tuky
a uhlohydráty. To by ale nešlo
bez kyslíku, který sebou přinesla krev a který jemné vlásečnice mohou částečně vstřebávat
kůží. Zplodiny z látkové přeměny tvoří dvě látky: plyny a pevný odpad. Pro tento odpad má
organismus vlastní vylučovací
systém: lymfatický (mízní). Na
jeho základě lze pochopit celulitidu, ta je totiž důsledkem
nedostatečného odvádění odpadních produktů látkové přeměny, které se usazují v tukových buňkách podněcují je
k nadměrnému nabývání. Pomerančová kůže je tedy problém látkové přeměny, přesněji
řečeno problém odvádění odpadních látek. Z buněk se stá-

vá smetiště pro spálené živiny.
Lymfatický systém slouží (mj.)
k odvodu odpadů. Nemá však
žádný vlastní sval – motor. Jeho
dobré fungování může zajistit
pouze dostatek pohybu.
Pomerančová kůže se nedědí, pouze typ postavy – vzorec
rozložení tuku a tělesné konstituce. Výrazné oslabení vaziva
může vést k „nafukování“ tukových buněk. Celulitidu také
podporuje příjem hormonů
v jakékoliv podobě, např. konzumací určitých živočišných
potravin. Hormony se využívají
i ke krmení jatečních zvířat.
Shrneme-li vše výše popsané – jezme lehce, zdravě, ale
pestře (nezapomeňme na dostatečný přísun tekutin). Potravu dobře kousejme, cvičme
v rámci svých možností, nebo
alespoň se doporučuje jízda na
kole nebo rotopedu. Kdo
může, měl by se vyhýbat hormonům a omezit příjem masa.
Pokožku na místech postižených celulitidou je dobré masírovat např. různými kar táči
a rukavicemi, aby se prohřála
a poté do ní vetřít vhodný krém.
U svých klientek jsem se setkala s poměrně dobrými výsledky po zábalech, které se provádějí za účelem zmenšení
objemu těla.
S přáním dobrého zdraví
Hanka

Informace pro příznivce zdravého životního stylu:
7. 2. 2004 Česká citlivost II. – Partnerská komunikace v nás
- Český svaz zahrádkářů, ul. Velkomoravská 23, 9:00 – 17:00
- Cena 2.300,- Kč – nutno předem se přihlásit u p. V. Saláškové
- tel.: 518/342 046, 604/109 112
14. a 15. 2. 2004 Základy meditace a práce v podvědomí
- Centrum volného času, ulice Koupelní, 9:00 – 18:00
- Cena 1.000,- Kč
- Nutno předem přihlásit u V. Saláškové, omezený počet zájemců
25. 2. 2004 Setkání přátel s meditacemi
- Centrum volného času, ulice Koupelní, 18:00 až 20:00
- Vstupné 30 Kč.
13. 3. 2004 Česká citlivost I. – Hojnost v nás
- Český svaz zahrádkářů, ul. Velkomoravská 23, 9:00 – 17:00
- Vstupné 1.400,- Kč – přihlásit u p. V. Saláškové
31. 3. 2004 Setkání přátel s meditacemi
- Centrum volného času, ulice Koupelní, 18:00 až 20:00
- Vstupné 30 Kč.
Hodně nevšedních zážitků v novém roce Vám přeje
„Pravdivá slova nebývají líbivá,
líbivá slova nebývají pravdivá.

Molly

Co je dobré, nepotřebuje obhajobu,
co potřebuje obhajobu, není dobré.
Vědoucí nepotřebuje učenost,
kdo potřebuje učenost – neví!
Moudrý nehromadí –
čím více druhým dává,
tím více sám získává.
(Lao-c´ Tao-te-ting, verš LXXXI)

NOVÁ SLUŽBA PRO OBČANY !!!
OD 2. ÚNORA JE MOŽNOST BEZPLATNÉHO ROZVOZU OBĚDŮ
Z MŠ (U HŘITOVA) PRO OBČANY AŽ DO DOMU.
CENA OBĚDŮ ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚNA:

• NORMAL 42,- KČ

• v DIA 44,- KČ

Bližší informace denně od 6 - 13
hodin u paní Smutné, tel. 518 357 379.
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Občanské aktivit y
9 5 L E T TTJJ S O K O L L U Ž I C E
Dne 21. listopadu si lužická
Tělocvičná jednota Sokol připomenula 95 let od svého založení. Od roku 1908, kdy si sokolské myšlenky našly své
nadšené stoupence i v naší
obci prošla jednota poměrně
složitým vývojem. Celkem třikrát byla mocí úřední zakázána,
ale vždy se opět dokázala zvednout a jít dál.
Oslava významného výročí
se konala v Sokolovně. Po
zahájení bratrem starostou
A. Komosným byl pro účastníky připraven sportovní i kulturní program. Pod vedením sestry Šuralové vystoupily žačky
z oddílu aerobiku a starší garda Sokola připomenula těm

mladším staré sokolské písně.
Moderátorka programu sestra
Z. Šimková vzdala hold zakladatelům i současným aktivním
činovníkům Sokola v Lužicích.
Nejdelší část programu vyplnil
svým vystoupením soubor žen
„Babky z Havířova“. Svými lidovými písněmi, tancem i vyprávěním si získaly sympatie diváků.
Součástí slavnostního večera byla i výstava fotografií z historie i současnosti Sokola, kterou připravily sestry Maradová
a Rošková. Ukázky starých historických sokolských krojů pomohly dotvořit slavnostní atmosféru večera.
M. Rošková

Ve čtvrtek 27. listopadu
2003 se lužická sokolská
jednota navždy rozloučila se
svým dlouholetým bratrem
Josefem Kotáskem. U jeho
rakve ve smuteční síni v Hodoníně stáli naposledy čestnou stráž nejen zástupci
jednoty, ale i historický sokolský prapor. Bratr Kotásek
pocházel ze sokolské rodiny
a od mládí aktivně cvičil.
V letech 1939 - 1941 a v
roce 1945 byl náčelníkem
Sokola Lužice.
Čest jeho památce!
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Znáte svoji obec?
Zapojte se do soutěže!
Redakční rada se rozhodla vyhlásit na stránkách Zpravodaje mikro-soutěž z historie i současnosti naší obce.
Je určena školákům i dospělým. V každém čísle Zpravodaje uveřejníme tři soutěžní otázky. Správné odpovědi
vyhodnotíme, na závěr roku vylosujeme a odměníme
3 soutěžící hodnotnými cenami.
Dnešní soutěžní otázky zní takto:
1. Z kterého roku pochází první písemná zmínka
o Lužicích?
2. V kterém roce byla v obci postavena první školní
budova?
3. Na fotografii je kaplička zasvěcená Nanebevzetí
P. Marie. Víte na které ulici kaplička stojí?
Odpovědi zasílejte na Obecní úřad Lužice
- redakční rada.
Přejeme hodně zdaru! Muzejní a letopisecká komise

 Máte rádi kulturu, národopis a historii naší obce?
 Rádi byste své vzpomínky a vědomosti uchovaly
i dalším generacím?
Dovolujeme si Vás pozvat do Muzejního spolku v Lužicích. Jsme občanské sdružení, které
vzniklo v roce 2003 jako výsledek dlouhodobějších muzejních snah, aby chránilo vzpomínky
i věci z historie obce i regionu. Vše, co se nám
podaří shromáždit, chceme využít na výstavách
i v knihách věnovaných Lužicím a našemu kraji.
Svou činnost bychom rádi zpestřili i o přednášky odborníků, kteří našim zájmům dají ten správný směr.
Pokládáme za velmi důležité uchovat kulturu,
národopis i historii a předávat ji i budoucím generacím.
S vaší pomocí se nám to jistě bude dařit lépe
Muzejní spolek v Lužicích

Z HISTORIE
Výročí v roce 2004
130. výročí
85. výročí
30. výročí
75. výročí

dostavby kostela (12. 11. 1874)
založení knihovny (1919)
pěveckého sboru žen (1974)
pěveckého sboru
„Volná myšlenka“ (1929)
30. výročí dostavby budovy bývalé MŠ
za lékárnou (1974)
55. výročí založení podniku Igla (1949)

Víte, že...
• Vánoční strom, který se slavnostně rozzářil
při zahájení Lužického kulturního adventu darovali manželé Olivovi (menší stromky darovali Bílíkovi). Děkujeme!
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Napsali nám...
Zachovej pořádek
a pořádek zachová tebe.

Vážený pane starosto,
vážená paní magistro,

Jsem v důchodu a bydlím v obci
v klidné ulici, ve které je samá zeleň,
stromy a květiny. Ulice je čistá a lidé
zdvořilí.
Sedím občas před domem pod
balkónem ve stínu borovice a pozoruji chodce na chodníku. Děti jdou
do školy a zdraví. Sleduji také projíždějící auta a jízdní kola, která dodržují dopravní předpisy. Řidiči aut
jsou k tomu školeni. Pravda, sem tam
zaburácí chuligán na motorce, řítící
se stovkou a nedej Bože vletět mu
do cesty dítě s koloběžkou nebo pes.
Policie není všudypřítomná. Tak mě
při tom napadá, že by se děti ve škole měly více učit v době občanské
výchovy o dodržování zákonů
a o slušném chování ve společnosti,
ve které žijeme, zvlášť když kráčíme
do Evropské unie.
Pravda. Nedodržení zákona při
krádeži, podvodu, rvačce a výtržnictví na stadionech a při demonstracích nezabíjí tak často, jako opilý řidič auta, ale plní kriminály vězni, na
které pracující člověk platí daně.
P. P.

děkuji Vám upřímně za překvapivé přání, které rád opětuji i za to zasílání Lužického zpravodaje. Přeji
celé naší lužické dědině (říká se ještě tak?) dobré vztahy, které jsou předpokladem pokojných, požehnaných
a radostných dnů. Vám všem, kteří
sloužíte k dobru obce přeji navíc
i pravou moudrost, rozvahu i odvahu
k ochotné službě všem, kteří Vás
s důvěrou vyhledávají.
Dovoluji si přiložit také náš časopis, který vydáváme pro naše farníky. Snad i Vás něco v něm někoho
zaujme. Potěšilo by mne!
Pozdravuje srdečně
J. Šindar - Také Lužičák

Vážený pane starosto, vážený kolektive pracovníků OÚ. Děkuji za
Zpravodaj, vydařil se Vám, je velmi
výstižný a pěkný.
Posílám Vám příspěvky, jestli budou vhodné.

Pavel Popovský st.
Dvorní 6, Lužice
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Dnes vybíráme ze zajímavé ankety
s názvem
Co dávám svému povolání,
co dává povolání mně?
Povolání
Všichni jsme povoláni
k životu,
povoláni, abychom
vždy,všude a všechny milovali.
Lhostejno, jsme – li zrovna
manžel, otec, katecheta,
správce nebo rozpočtář,
jsem povolán ke svatosti.

Ulice Důlní
Bohužel se každou chvíli opakuje, že k našemu vinohradu v ulici
Důlní neustále někdo vyváží své odpadky, viz. foto - kosti, ovoce z pálení
slivovice, pneumatiky, atd. ....
Úklid za naše spoluobčany už nás
tolik netěší a prosíme viníky, aby si
příště svůj odpad vyvezli na své pozemky a tím si sami zkrášlovali své
okolní prostředí.
Rudolf Janulík

Vážení z OÚ,

(I když občas někoho nemůžu vystát,
Některé i seřvu a často nemám čas.)
Povolání
To je zrání!
J.V.

byla jsem na otevření úseku silnice od školy po nádraží. Vzpomněli
jste všechny, i ty kteří malým dílem
se podíleli na stavbě silnice Velkomoravská, ale jedno jste zapomněli,
snad úmyslně, neboť by to chtělo od
Vás moc velkorysosti, a to je jméno
bývalého starosty Radka Rutara, ten
se nejvíc z vás na tom podílel, proto
podle mě a jiných patří i jemu dík.
Ludmila Schönová

ODDÍL KÁŇATA (Lužice)
Oddíl byl založen v obci Lužice v září roku
2002. Pro velký zájem dětí se záhy musel oddíl
rozdělit na dvě družiny. Družiny:
• MEDVĚDI (starší)
– 13 členů, oddílovky v pátek od 15.30 do 18.00
hodin, vedoucí Radovan Bílek (Radůz), rádkyně Zuzana Pavková (Jakomka) a Alžběta
Čajková (Bety).
•TYGŘÍCI (mladší)
– 15 členů, oddílovky ve středu od 15.30 do
17.30 hodin, vedoucí Jana Rechová (Jane),
rádkyně Michaela Veselá (Brumík) a Eva Kolovrátková (Sluníčko).
Začátky oddílu byly složité. Trvalo několik týdnů, než se nám podařilo sehnat odpovídající klubovnu pro naši činnost. Těch pár týdnů jsme
užívali klubovnu v Mikulčicích (a rodičům dětí
právem náleží dík za trpělivost, s kterou děti do
Mikulčic vozili). Problém se brzy vyřešil, díky
kladnému přístupu obce Lužice, která nám poskytla prostory vhodné pro založení naší skautské klubovny. Nyní se tedy scházíme v klubovně
v Lužicích, která se nachází v objektu zdravotního střediska v Lužicích č.p. 841, Velkomoravská 402.

KÁŇATA PŘEDVÁDÍ
SVÉ KUCHAŘSKÉ UMĚNÍ
28. října se v klubovně sešly děti ze skautského oddílu Káňata, aby předvedly své kuchařské
umění v soutěži O zlatou vařečku. Úkolem bylo
připravit samostatně nějaké jídlo a přinést ho
vkusně nazdobené do klubovny. Rodiče měli zakázáno svým dětem pomáhat, směli jim jen poradit.
Pokrmy byly opravdu různorodé, od buchet,
bábovek přes pudinky, různá cukroví až po studené předkrmy a pomazánky. Porota, skládající
se z příchozích rodičů, měla vyhodnocení vskutku velmi obtížné.
Vyhodnocení nakonec dopadlo takhle:
Kat. mladších: 1. Vítek
2. Pirát 3. Papoušek
Kat. starších: 1. Sedmikráska 2. Matěj 3. Michal
A co že se dělo po vyhodnocení? No přece
všichni se vrhli na připravené pokrmy a pochutnávali si na nich. Za chvíli už nezbylo téměř nic.
Ještě závěrečné foto a hurá domů.

Během „skautského roku“ (září 2002 – srpen
2003) Káňata absolvovala několik vícedenních
výprav a především svůj první skautský tábor, na
které děti složily svůj vlčácký (kluci) a světluškovský (holky) slib.
Letos máme v plánu uspořádat v obci Lužice hned několik akcí pro veřejnost:
Leden – „Pucliáda“
Duben – Jarní slavnosti + kuličkiáda
Květen – Bicykliáda
Červen – Karneval pod otevřeným nebem
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Brigáda v Lužicích
Dne 15. listopadu se sešly děti ze skautského oddílu Káňata, aby před
svou klubovnou trošku uklidily. Je zřejmé, že jakmile jde o práci, zájem dětí
není tak velký, jako když se jede na výpravu. Plni pracovního elánu však
v sobotu nastoupili, aby shrabali listí v trávě a zametli parkoviště před klubovnou tito skautíci: Elis, Terka, Pavlínka, Bobr, Pinky, Kimi, Iveta, Prcek,
Pikolík, Kuba a Michal. Práce nám v tak malém počtu trvala poněkud déle
než jsme očekávali, ale prostory okolo klubovny po našem zásahu poněkud
přece jen prokoukly, což nás velmi potěšilo. Listí jsme nahrabali celkem 20
pytlů, což je za 2 hodiny na začátečníky poměrně dobrý výkon. Odměnou
všem pracantům bylo drobné občerstvení v klubovně, ale to na věži kostela
odbíjelo 12 hodin a všichni museli honem spěchat domů na oběd.
Doufám, že při jarním úklidu se nás sejde alespoň o několik dobrovolníků
více.

Výprava na Kančí oboru u Břeclavi
První vícedenní akcí v roce 2003 pro Káňata byla výprava na Kančí oboru
(31. 10. – 2. 11.). Káňata nebyla jediným oddílem na této výpravě, ale bylo
nás tam ze všech nejvíce (36 dětí z 60 skautíků bylo z Lužic). Pro všechny
byl připraven zajímavý program plný zábavy, her, soutěží a písní. Největším
zážitkem dětí však byla dvanáctikilometrová procházka na Janův hrad. Naše
nejmladší sice hodně bolely nožičky, ale všichni tuto trasu zvládli a do svých
skautských cestiček si mohli připsat dalších 12 nachozených kilometrů
a k tomu ještě krásný pohled na Janův hrad, u kterého jsme i vyfoceni.
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RYBÁŘI
Naše činnost byla následující. Po montáži boudy v areálu
Lužák bylo přikročeno k vnitřnímu zateplení a obložení stěn
polystyrenem a sololitem, který byl použit po likvidaci kina.
Vnitřní vybavení bylo zhotoveno
ze dřeva a desek, které byly
součástí chaty (pulty). Dále byla
instalována kamna, která nám
daroval pan Ištvánek, za což mu
děkujeme. Kouřovody instaloval pan Šimánek Josef a Valenta Vladislav. Byla provedena
úprava okolí chatky.
S MRS bylo dohodnuto, že
v rámci evidování brigádnické
činnosti rybářů, budou ve spolupráci s OÚ Lužice prováděny
také práce, související s údržbou břehů Lužáku. Těšíme se
na další plodnou spolupráci. Při
chytání ryb pozoruji, že děti
chodí po kolejích a kladou tam
různé věci, bylo by nutné, aby
byli upozorněni rodiče a škola
na tento problém.
Ještě na okraj. Musím poděkovat OÚ za pěkný večer, který byl uspořádán pro seniory,
také díky organizátorům a obsluhujícím slečnám, také všem,
kteří darovali občerstvení.
p. Gottlieb Milan

Hnutí BRONT OS AURUS
je, jak možná víte, organizací sdružující převážně mladé lidi,
kteří se snaží nebýt lhostejnými k našemu životnímu prostředí.
Může nabídnou mnohé hlavně těm, kteří se bojí přílišného radikalismu a přesto by rádi vykonávali spolu se stejně smýšlejícími
lidmi něco užitečného pro naše životní prostředí, ochranu přírody, aktivní trávení volného času či ekologickou výchovu.
V současné době je spektrum činnosti Hnutí Brontosaurus velmi pestré celkově však vychází z myšlenky propojení příjemné
atmosféry s užitečnou prací, hrami a prožitky. Brontosaurus neopomíjí ani práci s nejmenšími….

Brontosauří dětské oddíly (Brďo)
Zastupují podstatnou část Hnutí Brontosaurus.
I jejich činnost je velmi významná a široká. Začíná desítkami
oddílových schůzek a výprav, pokračuje přes nejrůznější soutěže
a akce pro děti i veřejnost a zdaleka nekončí ani různými ekovýchovnými projekty, péčí o naučné stezky či chráněná území….

Brontosauři na Hodonínsku
Pomineme-li dávnou historii z dob největšího rozmachu Brontosaura dá se říci, že Brontosauří dětské oddíly začaly působit
v Mikulčicích v roce 1992.
Už od samého počátku byla valná část členů z Lužic i dalších
míst. Dnes spadá pod základní článek Hnutí Brontosaurus Brďo
Vlkani široké spektrum akcí, oddílů a dalších aktivit.
Z akcí jsou známé jsou především brontosauří tábory, výtvarná
a literární soutěž Máme rádi přírodu, Setkání přírodovědných
oddílů při příležitosti Dne Země, velké zábavné akce pro děti jako
např. Klondike, Pexesominy apod. Zajímavé jsou aktivity klubu
pro mládež Carpe diem (slaňování, jeskyňaření, vodní turistika,
putování), pro děti i mládež je atraktivní nový Klub deskových her.
Nezanedbatelná je též činnost pro přírodu – informační kampaně, úklidy v chráněných územích, přikrmování zvěře a ptactva
a mnohé další. Zapojujeme se do nejrůznějších přírodovědných
soutěží a programů. Vedle jiné publikační činnosti si vydáváme
vlastní zpravodaj Brontík.
Nejpodstatnější je pro nás však přece jen přímá práce
s dětmi v oddílech. A pro zájem místních dětí vznikl v roce
2003 v Lužicích nový oddíl Vydry.
Dalimil Toman

Gratulace
Hodnotíme-li činnost našich
oddílů za minulý rok, nemůžeme opominout úspěch oddílů
Vlkani a Mravenci v přírodovědné soutěži Zlatý list.
Už loni se při postupu do
celostátního kola tábornické
soutěže Indiánská stezka rýsovaly nadějné talenty. A ty svůj
um letos stvrdily předním umístněním v regionálním kole Zlatého listu a opět postupem do
kola národního. To probíhalo
s bohatým doprovodným programem plným odborných i zábavných přednášek, besed
a exkurzí v Jiřetíně pod Jedlovou v Lužických horách.
Ani v silné celostátní konkurenci se naši neztratili. Vlkani
vybojovali krásné 5. místo.
A to nejen díky svým znalostem
z přírodovědy, ekologie a
ochrany přírody, ale také díky
výborné prezentaci své celoroční ucelené a přírodě prospěšné činnosti.
Z lužických dětí bychom tedy
za patřičnou snahu rádi pochválili Honzu Kovaříka, Rosťu
Rutara.
Vedoucí Brďo Vlkani
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MÁME RÁDI PŘÍRODU

Nabídka našich oddílů
VYDRY
Jsme chlapecký oddíl navazující na tradice brontosauřích
oddílů, tedy na znalosti lesní
moudrosti, ochrany přírody
a aktivního trávení času formou
každostředečních oddílovek,
výprav a výletů do přírody nabitých množstvím atraktivních
bojových a ekovýchovných her.
Jsme otevřeni pro kluky 2. až
5. tříd se zájmem nejen něco
se dozvědět o přírodě, ale také
pro ni něco udělat. Jsme účastníky celorepublikové přírodovědné soutěže Duhové střípky
II.
Jestli jsme upoutali Vaši
pozornost, přijďte se na nás
podívat do naší nové klubovny v Lužicích na zdravotním
středisku každou středu od
16.-18.00 hod.
Pokud by Vám snad nevyhovovalo složení oddílu nebo den
schůzek, můžeme nabídnout
ještě oddíly a kluby působící na
klubovně v Mikulčicích.
Oddíl Želvičky (tvořivé zaměření, smíšený, 1. stupeň
ZŠ) – PO 16.00, oddíl Vlkani (přírodovědný, kluci,
2. stupeň ZŠ) – ÚT 16.00,
oddíl Žabičky (hry a tábornictví, smíšený, 1. stupeň
ZŠ) – ÚT 16.00, modelářský
kroužek – PO 16.00, klub
deskových her (pro všechny)
– PÁ v 16.00.
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Hnutí Brontosaurus a brontosauři dětské oddíly s Ekocentrem Hodonín vyhlašují 10. ročník výtvarné, literární a fotografické soutěže Máme rádi přírodu
pro lidičky od 6 do 26 let. Letošním hlavním tématem soutěže je „CESTA“.
Podrobnosti k jednotlivým kategoriím a soutěžní podmínky budou v příštím
Brontíku, na www.brontosaurus.cz/brdo u oddílových vedoucích, na nástěnkách, na emailu sekce.brdo@seznam.cz apod.

ZVEME VÁS NA AKCE
24. 1.
7. 2.

Cestopisná beseda s promítáním diapozitivů
ve 13.00 Klondike – zlatokopecké odpoledne
pro děti, park Břízky Mikulčice

28. 2.
-

ve 20.00 Pestrovečer pro mládé i starší
večer hudby, zábavy a mladé kultury
na KD Mikulčice

1. - 5. 3.

Lopocená ve sněhu – jarní prázdniny
na běžkách pro děti

zatrhněte si v kalendáři:
24. 4.

Den Země - soutěž Pětkrát z naší přírody
s doprovodným programem
na Mikuleckých Valech

informace – 518 321 502, brdo.vlkani@seznam.cz

Víte, že...
• Na Vánoční besedě u cimbálu vystoupilo přes 90 účinkujících.
Krásnou výzdobu sálu zdarma provedla firma Larix. Děkujeme
všem za pěkný večer!
• Během prosince se z vánočního stromu u OÚ ztratilo postupně téměř 100 žárovek. Během Silvestra nějaký „silák“ rozbil sklo
na vitríně u lípy. Komentář necháváme na čtenáři…….

fotografická soutěž

Máme rádi přírodu
Hnutí Brontosaurus a Ekocentrum Hodonín vyhlašují,
k příležitosti 30-ti let Brontosaura fotosoutěž, jejíž hlavní téma je

CESTA
Soutěžní podmínky

Kategorie OČKO
16 – 101 let
• počet fotografií max. 4
• formát min. 10x15,
max. neomezen
• téma: Cesta – stezka
minulých časů

Kategorie NEZNÁLCI
2. stupeň základní školy
• počet fotografií je max. 3
• formát fotografie min.
9x13, max. 20x30
• téma: Na cestě přírodou

Uzávěrka soutěže je 8.4. 2004 v 16.28 hod.

Vyhodnocení soutěže
Proběhne v dubnu u příležitosti Dne Země.
Práce budou vystaveny v Brně, Hodoníně
a v Telči (na akci Dort pro Brontosaura).
Vítězové budou písemně vyrozuměni.
Na vítěze čekají ceny v podobě fotomateriálu, knih, turistického a sportovního vybavení aj.
Právo zveřejnění
- pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit zaslané práce (za dodržení autorských práv)
- nevyžádané práce se nevracejí a pořadatel si dovoluje s nimi dále nakládat.
Potřebné údaje
• Soutěžní práce je třeba na zadní straně opatřit štítkem se jménem, adresou,
kategorií, věkem a názvem díla. •
• Fotografie doručte na adresu: Ekocentrum, Červené domky 4A, Hodonín 695 03 •
Další informace
Brďocentrum Hnutí Brontosaurus, Mikulčice 184, 696 19, tel. 518 321 502
email: brdo.vlkani@seznam.cz, ekocentrum.hodonin@seznam.cz
web: www.brontosaurus.cz/brdo, www.mikulcice.cz/brontosaurus.cz
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Chrámový sbor
v Lužicích

Kdo by si chtěl připomenout zpěvy Lužického chrámového sboru,
má možnost si koupit MC (100,- Kč) i CD (150,- Kč)
Chrámový sbor při lužickém kostele existoval pravděpodobně, co lužický kostel stojí. Bohužel kostelní
kroniky se musely odevzdat a ztratily se. Můžeme vycházet pouze ze
vzpomínek žijících občanů.
Nejstarší dirigent, pokud se dá
vzpomenout, byl Jaroslav Uhrovič.
Jeho žena Marie byla sólistkou ve
sboru. Činnost p. Uhroviče se dá doložit asi do r. 1933. pak se ujal dirigentské funkce p. Josef Pěnica. Ten
naučil na varhany hrát p. Jaroslava
Benadu. Jaroslav Benada byl varhaníkem a dirigentem dlouhá léta. Když
vážně onemocněl, řídila chrámový
sbor varhanice pí. Milada Ištvánková, které vypomáhal a v dirigování se
střídal p. Antonín Příkazský.
Z nejstarších zpěvaček by bylo
dobré připomenout sestry: Annu Kozákovou (obdařenou nádherným hlasem), Ludmilu Svobodníkovou a Marii Horňáčkovou. Dále Františku
Králíkovou a Anežku Pindovou, Ludmilu Jarošovou a její sestru Matylku
Říhovou.
Z nejstarších zpěváků vzpomeňme na Jana Jaroše, Jana Nováka,
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Martina Benadu, Jaroslava Fukalíka
a Oldřicha Kurku.
V té době zajížděl do Lužic učit
zpívat páter Zíbal, který pracoval na
vykopávkách v Mikulčicích. Na varhany hrál Jaroslav Benada. Po něm
začal řídit sbor pan Oldřich Fochler.
Do Lužic jezdil z Hodonína asi 10 let.
Až dosud se zpívaly klasické chórové písně, které se dědily z generace
na generaci. Sem tam některá zpěvačka přinesla novou písničku
z jiných vesnic. Totiž písničky se běžně vyměňovaly z vesnice na vesnici.
Některé byly od známých skladatelů, ale většinou to byly zlidovělé písně.
Chrámový sbor zpíval na Vánoce,
Velikonoce a při mších, na hody, když
šly děti k 1. přijímání a na ostatní církevní oslavy a svátky.
Nová podoba sboru se datuje od
Vánoc 2001, kdy se ujal řízení sboru
Ing. Ivo Makudera. Nacvičil s mladší
částí sboru mši, kterou zkomponoval.
V té době začaly sbor, kromě varhan,
doprovázet i další hudební nástroje.
Protože se vánoční mše velmi líbila (nejen v Lužicích) začal pracovat

i na nových melodiích pro velikonoční svátky. V té době došlo ke spojení
mladší a starší části sboru a vzniklo
současné pěvecké těleso.
Chrámový sbor se skládá z hudební a pěvecké části. V hudební části
je kromě varhan zastoupena viola, 2
violoncella a 2 flétny. Příležitostně
kytara. Na první Vánoce a Velikonoce hrála i křídlovka.
Pěvecký sbor čítá asi 20 členů.
Malou zajímavostí je věkové rozpětí
účinkujících od 17 do 80 let.
Činnost sboru pokračovala dále
tím, že ke klasickým skladbám, již
dříve zpívaným, Ing. Makudera skládal nové. Zpívalo se a zpívá při stejných příležitostech, při kterých zpíval původní sbor.
Tato nová činnost sboru byla daleko náročnější, vznikla proto myšlenka nabídnout k poslechu tyto krásné
písně i jinde. První vánoční mše se
zpívala v Prušánkách. Po Velikonocích se zpívalo i v Tvrdonicích a Šitbořicích. V dalších letech přibyla
i další místa. Všude se sbor prezentoval velmi dobře, a proto je opakovaně pro tyto příležitosti žádán.
V současné době máme tolik žádostí o vystupování, že je nemůžeme
z časových důvodů zvládnout.
Dosud sbor zpíval pouze při církevních příležitostech. Letos poprvé jste
nás mohli vidět při rozsvěcování vánočního stromu a na Adventním koncertu.
Pokud se naše písně budou líbit,
ochotně vstoupíme při dalších vhodných příležitostech.
S pomocí nejstarší zpěvačky pí.
Marie Suchánkové (která zpívá od 10
let a oslavila již 80. narozeniny) a Ing.
Ivo Makudery zpracovala
Veronika Pavelková

Vážení a milí spoluobčané,
Slovácký krúžek Lužice, tak jako každý rok, hodlá i letos pořádat celou řadu kulturních a společenských akcí.
Každý rok se začíná plesovou sezónou a ani letošní rok nebude výjimkou. Krojový ples se bude konat 17. ledna od 19.00
hod. v sále Sokolovny v Lužicích.
12. dubna proběhne již téměř tradiční Velikonoční zábava
spojená s ochutnávkou místních i přespolních vín. Touto cestou
bychom chtěli též poděkovat všem vinařům, kteří v loňském roce
přispěli svými vzorky do naší vinotéky a pevně věříme, že nás
podpoří i letos.
Na začátku prázdnin samozřejmě nebude chybět ani největší
námi pořádaná akce v roce, a sice tradiční Cyrilské hody, které
se uskuteční ve dnech 4. – 6. července „pod zeleným“ u Sokolovny. Samozřejmě počítáme i s Předhodovou besedou u cimbálu, která se bude konat v sobotu 3. července.
V době přicházejícího podzimu určitě rádi navštívíte i slavnost
Vinobraní, která se bude konat 18. září v areálu u Lidového
domu.
A v době adventní bychom opět rádi uspořádali Předvánoční
besedu u cimbálu, jejíž termín bude v průběhu roku v některém
ze zpravodajů ještě upřesněn.
Uvažujeme též o pořádání taneční zábavy na Štěpána 26. prosince či případně dívčím vínku, ovšem tyto akce jsou zatím ve
stádiu rozvažování.
Závěrem chceme poděkovat Obecnímu úřadu Lužice a stejně
tak i všem dalším lidem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporovali a podporují. Jsme rádi, že čím dál tím více občanů Lužic si
nachází cestu ke kulturním akcím pořádaných v naší obci. Právě
to dodává smysl našemu úsilí, které vynakládáme k pořádání těchto akcí. Těšíme se na další spolupráci a do nového roku Vám
přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Za Slovácký krúžek Lužice - Vít Hubačka
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Vážení přátelé,
v roce 1989 jsem se vydali
na náročnou cestu směrem
k vyspělé demokratické společnosti a jedním z nejdůležitějším cílů se pro nás tehdy stal
vstup do Evropské unie. Loni
jsme toto rozhodnutí potvrdili
v červnovém referendu. Již po
celou dobu transformace naší
ekonomiky mohly organizace
čerpat finance z tzv. předstrukturálních fondů. Dnes se tato
doba pomalu uzavírá, pomoc
transformujícím se ekonomikám se stěhuje více na východ
a my se v příštím roce staneme
rovnoprávnými členy EU. Přesto bude i nadále nabízena
finanční pomoc směrem k problémovým regionům naší
země. Nebude však rozdělována plošně, nýbrž pouze na základě správně vyhotovovaných
žádostí a v souvislosti s potřebami jednotlivých regionů.
Správné stanovení cílů, identifikace problémů a možností,
kvalitně připravený projekt
s logickými vazbami budou
podstatné náležitosti při určování směru toku prostředků EU.
Z minulých let v nás zůstaly
i negativní vzpomínky na některé před-vstupní programy, kdy
žádosti o financování projektů
padly z formálních i neformálních důvodů na neúrodnou
půdu. Nemůžeme však očekávat, že EU v dalších letech sní31

ží své nároky na důslednost
a kvalitu přípravy našich projektů. Naopak hrozí, že některé
regiony si na pomoc ze strukturálních fondů jednoduše nesáhnou.
Proto osvícení politikové
a správci regionů dbají na vytváření podmínek pro zvyšování úrovně vzdělanosti v oblasti
grantové politiky. Můžeme být
pyšní na to, že vedení Regionu
Podluží, regionu obcí ve kterých žijeme, získalo v tomto
roce grant z Programu obnovy
venkova právě na vzdělávání.
Cyklus, který v současné době
již probíhá, je určen nejen pro
samotné zástupce samosprávy,
ale také pro členy neziskových
organizací, podnikatelské sfé-

r y a další aktivní obyvatele
regionu. Semináře jsou orientovány na plánování a řízení projektů, spolupráci s médii, vyúčtování grantů a komunitním
plánování.
Je potřeba se na prostředí
evropských peněz a možností
dokonale připravit, proto stále
hledáme zájemce ochotné
a odhodlané řešit problémy
a nedostatky svého okolí (zejména v oblasti sociální a kulturní). Zveme Vás nejen na
právě probíhající semináře,
ale nabízíme Vám též pomocnou ruku při zakládání
nových občanských sdružení, při hledání finančních
zdrojů pro vaše projekty, při
získávání nových kontaktů

v regionu a v celé republice.
Dále je s námi možné připravované projekty konzultovat,
získat přístup k aktuálním
informacím a také důležitou
inspiraci …
Záleží jen na nás, jaký díl
z připraveného balíku financí
bude mít stejnou adresu jako
my - totiž Podluží.

Zlata Maděřičová,
Echo Moravia
Ing. Josef Smetana,
Region Podluží
František Tichý, předseda
svazku obcí Region Podluží

Víte, že...
na Štěpána volila chasa své stárky?
A kdo byl zvolen? …..
Stárci
Jaroslav Král
Libor Hegnar
Ondřej Marada

P O D Ě KOVÁ N Í
Děkujeme naším mužákům a členům Slováckého krúžku za
vzornou reprezentaci obce i Regionu Podluží na veletrhu cestovního ruchu REGION TOUR v Brně, kde s chutí za doprovodu cimbálové muziky Husaři představili naše podlužácké písně, kroje
a verbuňky.
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Stárky
Lenka Maradová
Eva Maláníková
Magda Rutarová

Přejeme jim, aby zvládli úspěšně
všechny nelehké povinnosti s tím
spojené, aby měli vždy dost ochotných pomocníků, zpěváků i tanečníků, návštěvníků, příznivců i sponzorů. Těšíme se na spolupráci
Děkujeme stárkům i stárkám (v čele
s 1.stárkem Vítkem Hubačkou), kteří
již předali své žezlo, za vzornou spolupráci s OÚ.

V I N A Ř S T V Í
Registrace vinic
Vážení občané, chtěli bychom Vás upozornit na nutnost zaregistrování vinic.
Registrace provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oblekovice (ÚKZUZ),
který doporučuje zaregistrování jakékoli plochy,
která se nachází ve viniční trati. Podle zákona
se vinicí rozumí: „pozemek nebo pozemky
s trvalým porostem révy vinné nebo révy podnožové o celkové ploše nejméně 1000 m2 u jednoho pěstitele, pokud na žádost pěstitele předloženou ÚKZUZu po 1. lednu 2001 přidělí ústav
tomuto pozemku nebo pozemkům registrační
číslo nebo registrační čísla.“
U výměry do 1000 m2 je registrace dobrovolná, při vyšší výměře je registrace povinná, u nezaregistrované vinice nebude možné po vstupu
ČR do EU legálně prodávat hrozny ani víno. Proto
nelze v budoucnu spoléhat na neoficiální prodej hroznů a vína. Nebude možné vinici obnovit
a bude tak postupně odstraněna, a to i v případě,
že bude ve viniční trati. Naopak, kdo nebude
chtít zaregistrovanou vinici obnovit může „právo
k opětovné výsadbě“ nabídnout jinému zájemci, případně toto právo prodat.
Většinou se jedná o malé výměry vinic ve viničních tratích, ale tyto dohromady tvoří velké
celky v naší obci a byla by škoda, aby Lužice o
tyto výměry přišly.
V roce 1995 probíhala první registrace, TA JE
NEPLATNÁ, registr vinic nebyl veden dle legislativy EU. VINICE SE PROTO MUSEJÍ PŘEREGISTROVAT DLE PLATNOSTI NOVELY ZÁKONA 216/2000 SB.
Ten kdo provedl registraci po 1. lednu 2001,
ten by ji měl mít pořádku.
Povinnost registrace lze nalézt v Zákoně o vinohradnictví a vinařství (zákon č. 115/1995 Sb.,
o vinohradnictví a vinařství, ve znění zákona
č. 216/2000 Sb., zákona č. 50/2002 Sb.
a zákona č. 147/2002 Sb.).

Samotnou tabulku lze nalézt ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 297/2000 Sb.; je to
příloha 7: Evidenční list pozemků osázených
révou vinnou.
Formulář pro registraci vinic si můžete
vyzvednout i na OÚ.
Vyplněný evidenční list zašlete na adresu:
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
ZEMĚDĚLSKÝ
Odbor trvalých kultur - oddělení evidence
971 81 Znojmo - Oblekovice
Telefon:

515 248 909
515 267 124
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KULTURNÍ OKÉNKO
V dnešních dnech je to sice již jen pouhým ohlédnutím na uplynulé adventní období minulého roku - snad nejvážnější a nejdůstojnější část roku, kdy máme všichni k sobě tak nějak blíž.
A právě ten náš „Lužický advent“ tomu byl důkazem. Všechny
organizované pořady - Rozsvěcení vánočního stromu, Vánoční besídka, Adventní koncert, Divadelní představení, Vánoční beseda u cimbálu i Skautský vánoční jarmark se
těšily až překvapivě velkému zájmu našich občanů a dětí.
Díky všem obětavým organizátorům, vedoucím i účinkujícím za
tak krásné i umělecky hodnotné kulturní dárečky!

VI. PLES
SRPDŠ
při ZŠ Lužice
21. 2. 2004
v Sokolovně
začátek v 19.00 hodin
polonéza žáků ZŠ
k tanci a poslechu
hraje
KOMBET
vystoupí taneční skupina
stepařů z Hodonína
BLACK AND WHITE
• bohatá tombola •
Předprodej vstupenek
u paní Zimkové v ŠJ ZŠ
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Společenské
akce ZO KSČM
v Lužicích
Leden
27. 1. 2004 - Ples pracujících v Prušánkách - zajištěna
doprava autobusem
Únor
14. 2. 2003 - pořádá OV
KSČM, tak jako každoročně,
ochutnávání vín v Rozmarýnku
v Hodoníně. Na této akci bývá
800 - 1200 vzorků vína. Vzorky vín jsou ohodnoceny degustátory, je vystaven katalog
a pro nejlépe oceněné diplom.
Zájemci, kteří by chtěli vzorky
svého vína přinést, mají možnost si odebrat láhve na adrese: Kočvara Jan, Dvorní 7,
nebo Víchová Aloisie, Havířská
14.
Nejpozději do 15. 1. 2004.
Je rovněž možnost přihlásit se
jako degustátor.
Březen
8.3.2004 - Pořádají ZO Mikulčice, Lužice a Prušánky
k MDŽ večírek v kulturním
domě v Mikulčicích. Všichni
jsou srdečně vítáni, doprava
autobusem je zajištěna.
Informace ke každé akci budou vždy včas vyhlášeny obecním rozhlasem.

Za výbor ZO KSČM Lužice
Ludmila Gutová

Hřbitovní
účtování
Vánoční doba, to není jen čas
pohody, porozumění a vysněných přání. Je to také chvíle pro
účtování. V této době otvíráme
dveře do budoucna, ale také se
ohlížíme za tím, co nás již minulo. Na lužickém hřbitově
bude letos to účtování jiné, než
minulá léta.
Mnozí občané si vzpomenou, jak v lednu loňského roku
s údivem pozorovali staré břízy,
které tiše pluly nad hřbitovem
a bez nářku a reptání se odevzdaně kladly za hřbitovní zeď.
Na rozdíl od některých lidí, kteří
se s břízami nechtěli rozloučit,
mohu potvrdit, že až začalo
padat listí, tuto nutnost uznali
i ti největší reptalové.
Ani frézování pařezů nebyla
jednoduchá záležitost. Přes
veškerou snahu nejeden hrob
„padl pod pilinami“. Díky dobré spolupráci našich občanů
piliny brzy zmizely, i ty rozkopané chodníky máme již dávno
zašlapané.
Teď již záleží jen na lidech
samých, aby všechno, co je na

hřbitově zbudované, zůstalo
v pořádku a sloužilo to všem
občanům, kteří se vzorně starají o hroby. Věřím, že jejich
spolupráce vydrží i v příštím
roce.
Účet na hřbitově v roce 2003
byl vysoký nejen na penězích,
ale i na lidech. O Štědrém večeru přibylo na hrobech 24
nových plamínků a smrkových
snítek. Za lásku, za starost je
to špatná odměna, ale takový
už je život. Hřbitov je místo, kam
nakonec musíme odejít všichni. Však než se to stane, snažme se, aby byl pro nás pěknou
zahradou, kam se vracíme pro
vzpomínky.
Vaše Zdena Šimková

Rozsvícení vánočního stromu
 Strom, který svou velikostí velmi překážel u vstupu do rodinného domu, naposled udělal radost dětem i dospělým. Stejně jako účinkující, kteří zahřáli Lužičany milým slovem a písněmi. A že diváci zaplnili téměř celou náves, překvapilo
účinkující, organizátory i zvukaře.
Nebojte, až přijdete poslouchat koledy ke stromu letos, uslyšíte určitě všichni.
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Z
Z literární
literární tvorby
tvorby občanů
občanů
ENOM NÉ KŘIK
Když se Štefin ženil, mladí
ženáči, jeho kamarádi, mu na
svíci zpívali: „Dyš sa člověk ožení, nastane mu sůžení, přestane mu do hospody chodění“.
„Šak pěsničky sa zpívajů
a voda teče,“ myslil si Štefin
a každou neděli po obědě nechal ženu Tekličku s malým
Štefinkem doma a šel do hospody hrát mariáš. Večer, když
přišel pod párů, říkal: „Tekličko, za vyhráté peníze v mariáši
sem nakůpil živobytí na celý týden.“
Tr valo to rok než pantáta
Áron poslal upomínku na tisíc
korun. Teklička plakala, vyčíta-

la a sebrala malého Štefinka do
chůvky na záda a šla k mamičce na vandr, kde říkala, že Štefina nechce do nejdelší smrti
ani vidět. Mamička jí řekla:
„Enom žádný křik, dyš máš neštěstí, o posměch lidí sa nestaraj, aj mňa to po svatbě potkalo, to chlapské plemeno je
pořád stejné, nadělat děcek
a ty sa staraj.“
Doma Štefinovi nenadávala.
Když odešel po obědě do hospody, až k večeru vzala Štefinka na záda a šla za ním. Chlapi
u karet, když ji uviděli pod oknem, shrnuli peníze na stolu
před Štefina a také prázdné

štamprle. Teklička, když uviděla před Štefinem hromadu peněz, volala: „Pantáto Árone,
štamprlu sladké, babské, ale
veliků.“ Když už křičela po třetí
a byla jak metla, Štefinek na
zádech plakal a začala ho na
stole přebalovat, hosté utekli
z hospody na vzduch, Štefin
vzal malého do náručí, Tekličku za ruku a šli domů.
Tisíc korůn Áronovi zaplatili
Tekliččiny rodiče, prodali roční
jalovičku, kterou slíbili Tekličce
před svatbou věnem. Od té
doby Štefin se vyhýbal hospodám, jak čert kříži.
Pavel Popovský st.

MOJE POZOROVÁNÍ
O prázdninách jsme byly
s mamkou na kolech v Mikulčicích u slepého ramene řeky
Moravy. Jakmile jsme přišly blíž
ke břehu, ozývalo se ze všech
stran žbluňkání. Co to bylo?
Podívaly jsme se pozorněji
a zjistily jsme, že to jsou žáby!
Mraky velkých i malých žab skákaly do vody, když jsme se přiblížily. Seděly jsme u břehu
a žáby jsme pozorovaly. Byly
velké od 1 cm do 10 cm. Bylo
to zajímavé, jak plavaly a chytaly hmyz. Některé se také slunily na břehu. Všechny byly zajímavě barevné - každá jinak.
Dostala jsem nápad, že bych
si jednu mohla chytit, ale mamka se mně smála, že leda spad36

nu do vody, než abych nějakou
chytla. Po několika nezdařených pokusech se mi to kupodivu povedlo, chytla jsem malou asi 3 cm velkou žabku do
ruky. Mamku napadlo, že dáme
žabku do plastové láhve od
vody. Žabka cestu naštěstí ve
zdraví přežila a r ychle se
zabydlela v našem jezírku s leknínem. Pod leknínovými listy
má mnoho domečků a skrýší.
V našem jezírku je hodně
blech, takže naše žabka se
bude mít čím stravovat.
(Stravenky má samozřejmě
zdarma!)
V atlase jsem si přečetla, že
naše žabka je skokan skřehotavý a může dorůst délky až

13cm - je to náš největší skokan. Břicho má bělavé nebo
žlutavé s tmavými skvrnami,
zvukové měchýřky má šedé
nebo černé. Žije v pomalu tekoucích a stojatých vodách
v nejteplejších nížinách do 300
m.n.m. Doufám, že se naší žabce bude líbit v novém domově.

Vlasta Konvičná, 5. tř.

Také se Vám, milí čtenáři,
zastesklo po létě ?

VŠIMLI JSTE SI?
V říjnu 2003 zjistili občané procházející ulicí
Důlní, že nedaleko přejezdu stojí malý památník
s hornickým znakem

ŠTOLA A JÁMY - DOLU MORAVIA
Číslo a název

Rok
výstavby

Rok
likvidace

60 - dědičná štola
57 - těžební jáma MORAVIA
58 - fárací jáma MORAVIA
59 - větrná jáma MORAVIA
61 - větrná jáma MORAVIA

1860
nezjištěn
nezjištěn
nezjištěn
nezjištěn

1931
1931
1931
1931
1931

Bezpečnostní pásmo:
celkem 3660m2
Výstup výbušných plynů nehrozí.
V souladu se zněním zákona č. 52/979 b v platném znění byl instalován bývalými Jihomoravskými lignitovými doly.
V knížce Lužice je od str. 111 popsána historie
dolů, těžby lignitu i s fotografií šachty Valerie.
Dovídáme se, jak těžkou a namáhavou práci vykonali havíři - horníci. Bez mechanizace, ručně.
Třináctiletí chlapci tlačili huntíky až 600m i do
kopce v nerovném terénu. Huntíky tahali po kolejnici i koníčci, kteří strávili pod zemí ve tmě celý
svůj život a opouštěli důl po čase úplně slepí.

Také na svoji práci pod zemí, na své mládí co by hornický učeň - vzpomíná pan Miroslav
Varmuža z Pekařské ulice.
Vzpomínka
„Tož chcu sa s vama podělit o vzpomínky na
moje mladé roky na učňovské šachtě „František“ v Kyjově v roce 1951. Havíř pro rubání uhlí,
bylo tenkrát čestné povolání. Ve školách byl
dělán nábor. Získaní chlapci byli dáváni za vzor,
že si zvolili tak těžký a nebezpečný obor.
Z Dubňan nás denně rozvážali autobusem
po šachtách na Důl Josef v Dubňanech, na Důl
Žofii Miloticích a do Kyjova na Důl František.
V té době to byl malá šachta bez elektriky,
mechanizace. Všechno sa dělalo ručně. Bylo
to nejaků tu zimu v 51 nebo 52 roku. Tenkrát
jsme byli jako učni již pár dní pod zemů. Všecko nám bylo divné i to, že jsme dostali každý
svoju důlní lampu - karbidku, přilbu na hlavu.
Ve štole - důlní chodbě - byl vlhký těžký vzduch,
jak ve sklepě. Dál zas - jak by větr protahoval,
až světlo karbidky blikalo. A tak jsme jeden za
druhým cupitali za mistrem, který nás dovedl
až na náš ort - důlní pracoviště. Naším úkolem
bylo kladení šín - kolejí. Mistr nám rozdělil prácu. Mně řekl: „Mirku půjdeš na štaci - seřadiště
vozů - a dovezeš hunt, to je důlní vozík. Dej si
pozor, može tam byt kůň.“ Tak jsem šel. Velků
silů jsem otevřel důlní větrné dveře, protože na
ně tlačil z venku luft (vzduch). Po otevření jsem
se strašně lekl. Myslel jsem, že na mě hledí čert.
Velké očiska jak štrůdláky, z tlamy šla para, tělo
s černýma chlupama osvětlovala malá karbidka zavěsená na chomůtu. A z teho smradu sa
mně úplně zatočila hlava. Zapomněl jsem na
mistrova slova, na huntíky …. Práskl jsem dveřma a utěkal preč. Po chvíli jsem si uvědomil, že
to strašidlo mohl být kůň, o kterém mistr mluvil. To přeca nemožu přiznat, že sem sa bál
koňa, a tak jsem zalhal. Řekl jsem, že tam žádný huntík nebyl. Mistr uvěřil, že vozíky byly už
rozebrané a poslal mě tam za chvílu. Koník Bubin (tak se jmenoval) tam již naštěstí nebyl.
S vozíkem jsem upaloval, jak dyby mně za patama hořalo.
Takových zážitků by sa v mojej paměti našlo
daleko víc za 40 roků, co jsem pracoval na kdejakém dole v Jihomoravském revíru - Františku,
Ivance, Josefu, Žofii, Vlastě, Tomáši, 1. máji,
Dolu Osvobození.“
Miroslav Varmuža - hornický důchodce
pro Zpravodaj upravila kronikářka Miluška Kopřivová
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SPORT
TJ B A N Í K L u ž i c e I N F O R M U J E
Podzimní část sezóny 2003/2004
Hodnocení podzimní části sezóny 2003/2004 je
v celku uspokojivé.
Mladí hráči přípravky v této části sezóny zažili konečně radost z vítězství, když víc jak polovinu sehraných
utkání vyhráli.
Mužstvo našich žáčků, které muselo doplňovat pár
hráčů v přípravky, si vedlo na jejich možnosti docela dobře. Za zmínku stojí střelecká potence nadějných fotbalistů Fukalíka Františka a Šebestíka Zdeňka, kteří rozhodovali všechna utkání.
Potěšením této poloviny soutěže byli jednoznačně hráči
dorostu, kteří svými výkony předčili všechny své soupeře a skončili na prvním místě ve své kategorii. V průběhu
sezóny kádr posílil o zkušené hráče a hned to bylo poznat i ve výkonnosti celého mužstva. Nejlepšími střelci
se stali dva hráči, Janošek Petr a Bařina Pavel, kteří nasázeli soupeřům celkem 36 branek (každý 18).
Mužstvo mužů se už delší dobu potýká s nedostatkem
hráčů, i proto v této části sezóny skončili na 6.místě, což
je celkem zklamáním. I když v minulé podzimní části
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(2002/2003) uhráli jen 11 bodů a nyní jich mají již 21
a obdrželi nejméně branek. Zbytečně ztráceli body doma,
kdy nezkušení hráči dělali chyby, které znamenaly ztrátu
bodů.
Jak je vidět, enormní snaha některých lidí je pořád
málo. V této „počítačové“ době se musí lidi doslova přemlouvat, aby sportovali. V naší obci se nachází mnoho
talentovaných fotbalistů (mladých i starších), ale jejich
cesta na stadión za sportem nevede. Proto bych znovu
apeloval hlavně na mladé talenty, aby vždy, když přijdou
ze školy si vzpomněli na to, že v Lužicích existuje TJ Baník
Lužice oddíl kopané a zkusili jít pomoct svým kamarádům a blízkým.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem trenérům a výkonnému výboru oddílu kopané za trpělivou a časově
náročnou práci, jak v trénování tak i v budování a udržování ploch v areálu TJ Baník Lužice.
Všem fotbalovým fanatikům, fanouškům a sportovcům
přejeme v novém roce mnoho zdraví, štěstí a úspěchů
nejen ve sportu, ale i v životě.
Fečo Miroslav - trenér a člen výkonného výboru

Sezóna 2003/2004 – Podzim 2003 – Muži
Branky:
Štencl Jiří
Šimčík Tomáš
Gränz Karel
Pitzinger Zdeněk
Pomykal Radek
Kadlec Antonín
Skoupil Antonín
Hřebíček Petr
Skoumal Jan
Celkem

11 (1x p.k.+ 1x př.k.)
3
3
2
2
2
1 (p.k.)
1
1
26

Náhrávky:
Šimčík Tomáš
Švarcer David
Fečo Miroslav
Pitzinger Zdeněk
Štencl Jiří
Svobodník Karel
Kadlec Antonín
Skoupil Antonín
Ševela Zdeněk
Pomykal Radek

5
4
3
3
2
1
1
1
1
1

Kanadské bodování
Štencl Jiří
Šimčík Tomáš
Pitzinger Zdeněk
Švarcer David
Gränz Karel
Pomykal Radek
Kadlec Antonín
Fečo Miroslav
Skoupil Antonín
Hřebíček Petr
Skoumal Jan
Svobodník Karel
Ševela Zdeněk

13
8
5
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1

ŽK: Štencl Jiří – 3, Gränz Karel – 2, Švarcer David – 2, Pomykal Radek – 2, Skoupil Antonín – 2,
Král Lukáš – 1, Šimčík Tomáš – 1, Hlavinka Jiří – 1, Pazdera Milan – 1, Svobodník Karel – 1,
Pitzinger Zdeněk – 1.
Celkem: 17
ČK: Skoupil Antonín – 1
Hodnocení: průměr - 2 góly na utkání.

Konečná tabulka podzimní části 2003/04 – Muži
IV.A třída
1.Slavoj Moravany
2.Zemas Hovorany B
3.Sokol Boahuslavice
4.Sokol Věteřov
5.Sokol Želetice
6.Baník Lužice
7.Sokol Dambořice
8.Vlast Ježov B
9.Sokol Terezín
10.Sokol Lovčice
11.S. Svatobořice B
12.Sokol Archlebov
13.Sokol Vřesovice
14.Sokol Nenkovice

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
8
7
6
6
6
6
5
5
2
3
3
1

1
0
2
2
4
3
3
1
1
1
6
2
0
2

2
4
3
4
3
4
4
6
7
7
5
8
10
10

40:15
30:19
27:14
26:16
29:14
26:12
30:17
25:25
24:34
18:33
23:28
15:31
14:42
15:42

31
27
26
23
22
21
21
19
16
16
12
11
9
5

JEDNOTLIVÁ UTKÁNÍ:
Lužice – Hovorany 0:1
Vřesovice – Lužice 0:7 (Štencl 3, Kadlec 2, Skoupil (p.k.), Šimčík)
Lužice – Archlebov 2:3 (Štencl 2)
Dambořice – Lužice 0:2 (Štencl, Pitzinger)
Lužice – Bohuslavice2:0 (Štencl 2)
Svatobořice – Lužice 0:0
Lužice – Věteřov
1:1 (Šimčík)
Lužice – Nenkovice 5:0 (Gränz, Štencl 3 (1p.k.), Pitzinger)
Lovčice – Lužice
3:1 (Hřebíček P.)
Lužice – Terezín
2:0 (Šimčík, Gränz)
Želetice – Lužice
0:0
Lužice – Moravany 3:2 (Pomykal 2, Skoumal)
Ježov B – Lužice
2:1 (Gränz)

Hledají se ženy, které by byly ochotné předcvičovat ženám a dívkám
v Sokolovně (aerobik, jóga, apod.).
Kontaktujte se prosím u paní Fialové, Důlní, tel. 777 768 618.
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Konečná tabulka podzimní části 2003/04 – Dorost
III.třída
1. Baník Lužice
15
2. Sp. Svatobořice 15
3. Sokol Dambořice 15
4. Sokol Domanín 15
5. Sokol Petrov
15
6. Dr. Blatnice
15
7. Sokol Archlebov 15
8. FC Mor. Písek
15
9. KEN Veselí n. Mor. 15
10. Dr. Bukovany
15
11. Slavoj Moravany 15
12. FK Prušánky
15
13. Sokol Žeravice 15
14. Sokol Žádovice 15
15. TJ Kostelec
15
16. M. Násedlovice 15

12
11
11
10
9
7
7
7
6
5
4
5
4
3
2
0

2
2
2
2
3
5
1
1
2
4
3
0
1
2
2
2

1
2
2
3
3
3
7
7
7
6
8
10
10
10
11
13

65:19
85:19
54:21
57:20
45:34
30:22
48:28
47:45
29:41
36:36
26:40
40:70
19:65
16:55
18:52
9:57

Konečná tabulka podzimní části 2003/04 – Žáci
Okresní soutěž sk. B
38
35
35
32
30
26
22
22
20
19
15
15
13
11
8
2

Střelci: Bařina Pavel –18, Janošek Petr – 18, Vašek Eduard – 7,
Hausner Martin – 4, Kašík Lukáš – 3, Lidák Tomáš – 2,
Něměc Tomáš – 2, Podloucký Tomáš – 1, Fečo Karel – 1,
Šebestík Zdeněk – 1, Matlák Josef – 1, Baláš Ondřej – 1

1. TJ Kostelec
9
2. Slavoj Moravany 9
3. Sokol Vlkoš
9
4. FK Prušánky
9
5. Sokol Těmice 9
6. Baník Lužice
9
7. Sokol Žeravice 9
8. Sokol Žádovice 9
9. Vlast Ježov
9
10. Sokol Vřesovice 9
Střelci:

Fukalík František
Šebestík Zdeněk
Salajka Lukáš
Antoš Vlastimil
Bílek Martin
Batrla Lukáš
Celkem

9
7
5
5
4
4
4
4
1
0

0
1
2
0
1
0
0
0
0
0

0
1
2
4
4
5
5
5
8
9

50:7
22:8
32:19
25:18
30:18
33:26
16:14
17:23
4:54
5:47

27
22
17
15
13
12
12
12
3
0

13
11
5
2
1
1
33

JEDNOTLIVÁ UTKÁNÍ:
Lužice – Moravany
Těmice – Lužice
Lužice – Prušánky
Žádovice – Lužice
Lužice – Žeravice
Vlkoš – Lužice
Lužice – Ježov
Kostelec – Lužice
Lužice – Vřesovice

1:3
6:2
0:5
2:5
3:0
5:4
5:1
4:2
11:0

(Šebestík)
(Šebestík, Fukalík)
(Šebestík 2, Fukalík 2, Antoš)
(Fukalík 3)
(Šebestík 3, Fukalík)
(Fukalík 2, Salajka 2, Šebestík)
(Fukalík, Batrla)
(Fukalík 3, Šebestík 3, Salajka 3,
Antoš, Bílek)

Přípravka - Okresní přebor sk. B – Podzim 2003/2004
1. Agro Vnorovy
2. Slovan Bzenec
3. Baník Lužice
4. FC Vracov
5. Sp. Svatobořice
6. Agro Milotice
7. FK Prušánky
8. Dr. Blatnice
9. Slavoj Rohatec
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8
8
8
8
8
8
8
7
7

8
6
5
3
2
2
2
2
1

0
1
0
2
2
2
1
0
0

0
1
3
3
4
4
5
5
6

46:5
27:8
34:9
11:14
13:24
12:23
13:42
14:24
10:31

24
19
15
11
8
8
7
6
3

Stolní tenis
V prosinci byla slavnostně přijata starostou obce
Ing. Jaroslavem Kremlem žákyně Kristýna Ondříšková, mistryně ČR ve stolním tenise. Starosta jí
předal broušený pohár a poděkoval za vzornou
reprezentaci naší obce. Na závěr milého setkání
popřál Kristýně hodně dalších sportovních úspěchů a rodičům poděkoval za obětavost a rodičovskou péči.

společenská kronika
Dobří rodiče dávají dětem kořeny a křídla.
Kořeny proto, aby věděly, kde jsou doma,
A křídla proto, aby mohly odletět
A vyzkoušet si to, co se naučily.
B.Youngsová
V roce 2003 se v naší obci narodilo 18 nových občánků.Z toho 8 děvčat a 10 chlapců.
19. října 2003 byly místostarostou obce Mgr.
Janou Ambrožovou přivítány v nově upravené
místnosti hudebny ZŠ tyto děti:
Michaela Janečková, Vinohrádky
Lenka Nejezchlebová, U Stadionu
Martin Lacko, Velkomoravská
Zdeněk Benada, U Stadionu
Barbora Tichá, Záhumenní
Všem narozeným dětem přejeme hodně
zdraví, štěstí, lásky a životních úspěchů.
Rodičům přejeme hodně radosti ze svých
dětí, trpělivosti a zdaru při výchově

Blahopřejeme

29.12. 2003 roku vstoupila
mezi osmdesátníky paní
MARIE SUCHÁNKOVÁ.
Jubilantka plných 66 let
věnovala účinkování v chrámovém sboru.
Všichni členové sboru
jí přejí hojné Boží požehnání
a pevné zdraví do dalšího života
i pro sborové zpívání.
K blahopřání se připojuje
také OÚ v Lužicích.
Ať Vám to paní Suchánková
ještě dlouho tak pěkně zpívá!
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Není tak těžké odejít, jak zdá se.
Stačí jen rozhoupat konečky trav na cestě,
Která vysmívá se návratu.
Cinkavě vypráví, co jsme spolu prožili…
Není tak těžké odejít,
Je jenom těžké navždy se rozloučit…

Po d ě ková n í

Zemřelí občané v roce 2003
Gajdová Vlasta, Velkomoravská - 83 let
Příkazská Marie, Velkomoravská - 73 let
Molnárová Marie, Dvorní - 62 let
Anders Antonín, Sklářská - 85 let
Janeček Miroslav, Lomená - 55 let
Novotný Josef, Sklářská - 72 let
Hladíková Gertruda, Velkomoravská - 71 let
Hromek Ladislav, Velkomoravská - 73 let
Melicharová Vlasta, Velkomoravská - 90 let
Hřebíčková Antonie, Havířská - 82 let
Štylárek Vladimír, Velkomoravská - 59 let
Junoš Otto, Velkomoravská - 83 let
Maradová Miluška, Záhumenní - 73 let
Blaha Jan, Velkomoravská - 74 let
Bílek Stanislav, Velkomoravská – 52 let
Ištvánková Cecilie, Šeříková – 83 let
Pátek František, Vinohrádky – 73 let
Bařina Josef, V Uličce - 86 let
Dostál Vladimír, Dvorní - 81 let
Ing. Tabas Leszek, Lesní - 53 let
Kotásek Josef, Velkomoravská - 84 let
Kučera Matěj, V Uličce - 102 let

Nikdo z nás neví dne ani hodiny, kdy se
nám čas v životě zastaví. Ale všichni víme,
že málokomu se podaří, aby prošel tolik cest
a chodníčků, co jich prošlapal pan Matěj
Kučera.
Mnohokrát jsme seděli v jeho chalupě
u příležitosti jeho narozenin a poslouchali
vyprávění z jeho života. Blahopřát již chodit
nebudeme, zato kronikářce naší obce přibude smutná povinnost. Do bílých stránek
lužické kroniky bude zapsáno, že 1. prosince v roce 2003 jsme na našem hřbitově uložili do země ve věku nedožitých 103 let nejstaršího občana naší dědiny.
Stařeček Kučera, jak jsme mu tady všichni říkali, žil prostým, skromným životem, ale
duši měl bohatou. Svou lásku k přírodě,
k lidem vkládal do voňavého dřeva. V mnoha našich domácnostech budou jeho řezbářské práce připomínat jeho jméno.
Za ty vzácné dary, za příkladný život stařečku Kučerovi můžeme již jen u hrobu tiše
poděkovat.
Ať je mu zachována věčná vzpomínka.
Za sbor pro občanské záležitosti

Černý Jaroslav, U Stadionu - 57 let
Skoumal Jiří, Březová – 68 let
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Zdeňka Šimková

PROVÁDÍM
PEDIKÚRU, MANIKÚRU

Krejčovství
MAGDOLENOVÁ

U vás doma
Objednávky na tel.
736 664 080

Zakázkové šití • opravy oděvů •
všívání zipů …
Pracovní doba:
Po, st, pá
8:00 - 15:00
Út, čt
8:00 - 18:00

MASÁŽE

Tel.: 518 357 955 • 605 751 996

Klasické, sportovní
Rekondiční a regenerační služby
Marie Skoupilová
Sklářská 876/21,696 18 Lužice
Tel.: 736 221 087

CENTRAL
REALITY
Břeclav
Kompletní služby v oblasti nemovitostí, po celé ČR
a úplný finanční i právní servis, pojištění osob i majetku

Nám. T. G. M. elektrodům Nosreti Břeclav
o@centr
alr
ealit
y.cz
II. patro, e-mail: inf
info@centr
o@centralr
alrealit
eality
Telefon:

www
.centr
alr
ealit
y.cz
www.centr
.centralr
alrealit
eality

736 116 818 – p. Žůrek
777 285 615
608 731 627
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Zlatnictví - hodinářs
tví
hodinářství

ZLATÁ LINKA

Zlatnice Lenka Motyčková

SENIORŮ

Nabízíme:
 vlastní výrobu šperku 
 zakázkovou výrobu 
 prodej 
 opravy 
 výkup zlata i protihodnotou 
 rytecké práce 
tel.: 518 357 042
Prodejna - dílna
Vinohrádky 651/31
696 18 Lužice

Pokud Vám něco schází,
zavolejte na naši Zlatou linku
(bezplatnou) linku seniorů
800 – 200 007.
Naši odborní pracovníci
Vám denně
od 10:00 do 12:00
nebo od 17:00 do 19:00 hodin
nabídnou účast,
radu či konkrétní pomoc.

PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá
Sobota

8:00 - 17:30
8:00 - 11:00

Těšíme se
na Vaši návštěvu.

Zavolejte nám, jsme tu pro Vás!
Svůj vzkaz či dotaz můžete také
zanechat na záznamníku.
V následujících dnech si zavolejte pro
informaci, co pro Vás můžeme udělat.
Internetové noviny

www.zlatelisty.cz

„Kolik řečí umíš,
tolikrát jsi člověkem“.

Také v naší obci máme možnost
učit se soukromě anglickému jazyku
(děti i dospělí)
u paní PhDr. A. Pelcmanové
U Lidového domu 898
MOBIL: 605 926 110
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