SLOVO REDAKCE
Zpravodaj Obecního úřadu
Vážení občané……
Jarní číslo Lužického zpravodaje
opět přináší informace o dění v naší
obci, která se stala najednou nejen
obcí naší, podlužáckou, jihomoravskou a obcí ČR, ale také jednou
z mnoha obcí Evropské unie. Máme
bohaté kulturní tradice, pracovité
a přemýšlivé občany, krásnou, úrodnou zem. Proto se jistě mezi ostatními neztratíme.
Na naší návsi už zase září kaštany, rozsvěcují slavnostně své svíčky
a připomínají nám, že když kvetou
kaštany, školáci se začínají těšit na

prázdniny, studenti vykračují k maturitě, ke státnicím a léto k nám kráčí mílovými kroky.
Přejme si, aby to jarní vykročení nás
všech do „Evropy“ a studentů do života bylo šťastné.
Redakce
Štěstí není náhoda,
je to dřina.
Není zadarmo.
Než se na nás štěstí usměje,
dá to mnoho práce.
E. Dickinsonová

Lužice vychází 4x ročně.

Řídí redakční rada:
Mgr. Jana Ambrožová,
Mgr. Miroslav Hunča,
Miluška Kopřivová,
Ing. Jaroslav Kreml,
Mgr. Stanislav Vavrys.
PhDr. Miroslava Rošková Csc.

Zprávy z radnice
slovo starosty
Vážení občané!
Ve stručnosti bych Vás chtěl informovat o záměrech obce v oblasti
péče o mládež. Tato problematika je
značně rozsáhlá, a proto se zmíním
jen o těch, které jsou aktuální v podmínkách naší obce, a to zejména
v oblasti využití volného času.
Cílem, kterého chceme dosáhnout, je vytvořit maximální podmínky pro všestranný
rozvoj mládeže všech sociálních kategorií bez
ohledu na vrozené předpoklady jednotlivců.
Oblast školství prezentují mateřská
škola, základní škola se školní jídelnou a základní umělecká škola. Kromě podpory a účasti na akcích mimo
rámec povinné výchovy se zaměřujeme také na úroveň výuky a materiální
vybavení školních zařízení.
V případě MŠ se na základě exkurzí a konzultací připravuje společná
výuka dětí různého věku s třídami

Grafická úprava a tisk:
Tiskárna Lelka
Dolní Bojanovice

různého zaměření tak, aby děti vyrůstaly v prostředí, které je jim nejbližší. Průběžně probíhá vzdělávání
učitelek se zaměřením na individuální přístup k dětem s převahou spontánních činností nad řízenými. Výuka vychází z nového programu
„Hrajeme si a poznáváme svět“,
který vypracovala MŠ s cílem realizace programu Zdravá MŠ. Druhou
stránkou chodu MŠ je materiálně
technické vybavení. Zde kromě běžné a preventivní údržby (zahrada, rekonstrukce ÚT, zednické a instalatérské práce), bude v roce 2004
inovován nevyhovující nábytek (lehátka, stolky, židličky) a vybavení kuchyně s ohledem na nové hygienické
předpisy. Rekonstruována bude
v tomto roce i školní zahrada za přispění Moravských naftových dolů.


Povoleno OkÚ Hodonín,
registrační číslo vydané
Ministerstvem kultury
ČR – MKČR E 12422,
náklad 1100 ks.

obec@luziceuhodonina.cz
www.luziceuhodonina.cz
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Naše žádost o dotaci z grantového sponzoringu byla akceptována ve výši 150.000,- Kč. Celkové náklady na výše
uvedené akce mimo údržby prezentují cca 600.000,- Kč.
Obdobně je zajišťována i materiálně technická podpora základní školy. V roce 2004 bude provedena výměna oken
ve staré části školy za 616.000,- Kč.
Nevyhovující jsou podmínky pro výuku tělesné výchovy, a to jak v zimě, tak v létě. Prověřena bude i reálnost zavedení sportovní třídy.
Aktuálním tématem je rozšíření výuky základní umělecké
školy tak, aby žáci nemuseli dojíždět do Dolních Bojanovic.
Další oblastí je zájmová činnost ve volném čase. Kromě podpory již zaběhnutých kroužků Lužičánek, Junák, Brontosaurus a Slovácký krúžek, připravujeme prostory pro činnost kroužku včelařů. Otevření objektu, který opravila
pracovní četa OÚ, proběhne 5. června 2004 při oslavách
Dne dětí. Děkujeme touto cestou za vstřícnost při pronájmu rodinám Štorkovým a Sečkařovým a panu Vladimíru
Uhrovičovi z Mikulčic, který dlouhodobě úspěšně vede
včelařský kroužek, jehož lužičtí odchovanci (Zuzana Kazíková) již povedou kroužek v Lužicích.
Nedílnou součástí komplexní péče o mládež je i finanční podpora zdravotně postižených dětí a dětí ze sociálně slabých
rodin. V roce 2004 tato podpora představuje 60.000,- Kč.
Jednou z nejdůležitějších zájmových činností je sport.
Vytvořením maximálního množství sportovišť všeho druhu nabídneme mládeži získat fyzickou a psychickou zdatnost včetně sebedůvěry ve vlastní schopnosti, místo cigaret, alkoholu, drog a sladkého nicnedělání. I nadále
zajišťujeme finanční prostředky na výstavbu sportovní
haly a s tím související rekonstrukci celého areálu TJ
BANÍK. Finančně podporujeme kromě tenisu a volejbalu
zejména fotbalovou mládež, se záměrem vytvoření spádového sportovního střediska mládeže. Bude nezbytné
zajistit více trenérů a vytvořit jim větší časový prostor
pro vlastní trenérskou činnost, zajištěním spoluúčasti
obce na provozu a údržbě areálu. Obdobné řešení je nutné i při zajištění provozu areálu TJ SOKOL Lužice. Obec
a TJ SOKOL Lužice společně vypracovaly smlouvu, která
řeší ochranu obcí investovaných finančních prostředků.
Smlouva je schválena zastupitelstvem a ze strany obce
je podepsána. Čeká se na schválení smlouvy kompetentními orgány OBCE SOKOLSKÉ. Obě strany se dohodly na
koncepci rekonstrukce hřiště TJ SOKOL Lužice tak, aby
hřiště naplňovalo zájmy TJ SOKOL i obce a poskytovalo
využití sportovní i společensko-kulturní. Studie tohoto
záměru je zadána k vypracování. V roce 2004 bude
v souladu s touto studií vybudováno volejbalové hřiště.
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Problematiku zapojení mládeže do sportovní činnosti
řešíme i na úrovni Regionu Podluží. Podstatou je vytvoření spádových sportovních středisek v jednotlivých obcích.
Tato střediska by se specializovala dle svých možností
na určité druhy sportu, vzhledem k tomu, že v současné
době není takové množství mládeže, trenérů a sportovních kapacit, aby se v každé obci mohlo provozovat více
druhů sportu na vyšší úrovni.
V investičních záměrech obce je zahrnuta postupná výstavba menších sportovišť v různých částech obce (u mateřské školy, U Vrchnice, u Lužáku). Současně zahájíme rekonstrukci stávajících parků a dětských hřišť. V roce 2004
se jedná o park u bývalé spořitelny v hodnotě 300.000,- Kč.
Při zvážení současných podmínek se může tato koncepce jevit jako nereálná. Ve skutečnosti se jedná o stanovení strategie řešení výchovy mládeže na základě stávajícího stavu a reálných potřeb i možností obce. I když se
nepodaří uvedené záměry realizovat ihned a v plném rozsahu, zcela určitě budou vytvořeny podmínky pro pozitivní
výchovu a zejména využití volného času mládeže, což je
současně jedna z nejefektivnějších protidrogových prevencí. K naplnění těchto záměrů je zapotřebí kromě finančních prostředků konkrétní osobní podpory každého z nás.
Ing. Jaroslav Kreml
Starosta Obce Lužice

Zápis a usnesení z X. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Lužice
ze dne 26. února 2004







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. ZO je tím
usnášeníschopné.
Starosta doplnil program o bod Různé:
-- Odměny předsedům komisí
-- Žádost p. Němce o odpuštění části dluhu
-- Vyhodnocení činnosti právního servisu
-- Doplněk k Ú. P. zóny č. 6 - Vinohrádky
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
program jednání byl schválen jednohlasně včetně doplněného bodu
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0

-- zapisovatelkou byla určena pí. Jitka BASTLOVÁ
ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Josef Kuchař
a p. Jozef Žembery
-- byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda: Ing. Pavel Hromek
členové: Ing. Jiří Domanský, p. Pavel Marada
HLASOVÁNÍ:
Ing. Pavel Hromek
12 - 1 - 0
Ing. Jiří Domanský
12 - 1 - 0
p. 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 zasedání ZO. Mgr. Jana
LÍČENÍKOVÁ uvedla, že z minulého zasedání ZO ze dne
22.12.2003 vyplynuly tyto úkoly:
-- rozpočtové opatření č. 5 doplnit o údaj – rozpočet po
úpravách - splněno
-- návrh rozpočtu na r. 2004 předložit ke schválení do
konce února 2004- splněno
-- do schválení rozpočtu pro r.2004 hospodařit dle rozpočtového provizoria - splněno
-- hospodářská činnost MŠ – opatření ke zvýšení efektivnosti hospodářské činnosti – vaření obědů pro veřejnost:
Starosta informoval o opatřeních ve ŠJ MŠ (aktualizovat pracovní úvazky v hlavní a vedlejší hospodářské
činnosti, rozvozem obědů zajistit více strávníků, zajistit
efektivnost nákupu potravin, částka 80.000,- Kč převedena z hlavní činnosti na hospodářskou činnost).
USNESENÍ č. 10/1: ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
2. Projednání rozpočtu na rok 2004.
Starosta předal slovo paní Valouškové, která seznámila přítomné s návrhem rozpočtu (v paragrafech, položkách a dle účelových znaků, organizací a záznamových jednotek). Příjmová část rozpočtu činí
21.544.600,- Kč, výdajová část činí 23.804.600,- Kč
a financování činí 2.260.000,- Kč.
Starosta informoval občany o změnách návrhu roz-

počtu, které byly navrženy na jednání rozšířené rady
dne 10.02.2004.
DOTAZY ZASTUPITELŮ K ROZPOČTU:
Ing. Hromek - na základě jakých údajů byly rozpočtovány daňové položky 1111 a 1112 › starosta sdělil,
že výše částky rozpočtu byly stanoveny na základě
skutečnosti r. 2003. Blíže specifikovat výdaje na opravy a nové cesty › starosta odpověděl, že se jedná
o ul. Záhumenní, Kolmou a V Uličce
Pí. Sasinková – kolik finančních prostředků je vyčleněno na soc. péči - zůstává ve stejné výši r. 2003.
Ing. Domanský - upřesnit částku na PD radnice - 300 tis. Kč.
p. Marada – Havířská ul. – proč je nárust rozpočtu –
jedná se o nutné vícepráce (rozšíření počtu parkovacích míst a zpevnění plochy vozovky pro průjezd nákladních automobilů.
Ing. Hubačka – proč je povýšena částka rozpočtu
na daň z nemovitosti - dle skutečnosti roku 2003.
p. Marada – poplatek na útulek za psy nadále zůstává
ve výdajové části rozpočtu zařazen v paragrafu 1014.
Ing. Hromek – jaké jsou náklady (včetně odměn za příspěvky do Zpravodaje). Výdaje na 1 ks zpravodaje
jsou asi 22,- Kč, odměny za příspěvky a práci redakční rady se nevyplácejí.
Ing. Hubačka - se dotázal na prodej dřeva v příjmové části § 1031› starosta sdělil, že se jedná o plánovanou
těžbu v akátovém lese, po vytěžení bude následovat
oplocení + výsadba. Ing. Hubačka se dále dotázal na
navýšení Kč na rozhlas a kabelovou televizi ve výdajové části paragraf 3341 › starosta sdělil, že budou rozšířeny programy a většina jich bude v češtině.
- výdaje u paragrafu 6171 UZ 13101 - dotace úřadu
práce - odpověděla paní Valoušková, že se jedná
o dotaci na novou pracovnici OÚ.
Mgr. Líčeníková - výdajová část § 3419 - povýšení 15.000,Kč na činnost TJ Sokol + 15.000,- Kč na stolní tenis
Ing. Hubačka - TJ Sokol přebroušení parket 40.000,- Kč
› požadavek TJ Sokol se akceptuje.
Ing. Domanský - TJ Baník vysvětlit položky › specifikoval pan Staněk.
USNESENÍ č. 10/2: ZO schvaluje předložený rozpočet Obce Lužice na rok 2004. Příjmová část rozpočtu
činí 21.544.600,- Kč, výdajová část činí 23.804.600,Kč a financování činí 2.260.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
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3. Poplatky za nájem a služby na hřbitově
Mgr. Jana Ambrožová přednesla návrh rady obce
na změnu poplatků v souvislosti s nutností uzavírání
smluv s jednotlivými nájemci hrobových míst na 10 let
dle zák. č. 256/2001 Sb. § 29.
PLATBY ZA NÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA:
1 hrob, urnový hrob
100,- Kč/10 let
2 hrob
200,- Kč/10 let
3 hrob
300,- Kč/10 let
4 hrob
400,- Kč/10 let
PLATBY ZA SLUŽBY:
Služby – 1 hrob, urnový hrob
Služby – 2 hrob
Služby – 3 hrob
Služby - 4 hrob
Uložení do hrobu
Poplatek za smuteční síň

40,- Kč/rok
80,- Kč/rok
120,- Kč/rok
160,- Kč/rok
80,- Kč
100,- Kč

USNESENÍ č. 10/3: ZO schvaluje změnu poplatků
na hřbitově ve výši:
PLATBY ZA NÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA:
1 hrob, urnový hrob
100,- Kč/10 let
2 hrob
200,- Kč/10 let
3 hrob
300,- Kč/10 let
4 hrob
400,- Kč/10 let
PLATBY ZA SLUŽBY:
Služby - 1 hrob, urnový hrob
Služby - 2 hrob
Služby - 3 hrob
Služby - 4 hrob
Uložení do hrobu
Poplatek za smuteční síň
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0

40,- Kč/rok
80,- Kč/rok
120,- Kč/rok
160,- Kč/rok
80,- Kč
100,- Kč

4. Kontrolní řád výborů zastupitelstva obce
Mgr. Jana Líčeníková přednesla návrh kontrolního řádu
výborů zastupitelstva obce, byly provedeny opravy.
Ing. Půček navrhl zjednodušit znění kontrolního řádu
a podal návrh na zamítnutí předloženého materiálu
HLASOVÁNÍ o protinávrhu:
2-3-8
USNESENÍ č. 10/4: ZO pověřuje radu obce zpracováním nového kontrolního řádu výborů ZO ve zjednodušené formě.
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T.: příští ZO
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
5. Plán kontrolní činnosti FV, KV
Kontrolní výbor – předsedkyně Mgr. Jana Líčeníková předložila ke schválení plán kontrolní činnosti na rok 2004.
Finanční výbor – předseda Ing. Martin Půček předložil ke schválení plán kontrolní činnosti na rok 2004.
USNESENÍ č. 10/5: ZO schvaluje plán kontrolní činnosti FV a KV na rok 2004
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
6. Anketa pro zpracování strategie rozvoje Regionu Podluží
Starosta seznámil přítomné s tím, proč tuto anketu
bude OÚ předávat občanům k vyplnění. Je nutné,
aby byla dodržena anonymita.
USNESENÍ č. 10/6: ZO schvaluje uspořádání ankety
pro obyvatele obce jako podkladový materiál pro vypracování strategie rozvoje Regionu Podluží.
HLASOVÁNÍ: 11 - 2 - 0
7. Prodej pozemků
-- Horňáček Tomáš a Martina - odprodej p.č. 1149/3
o výměře 2m2 - navržená částka 150,-Kč/m2
USNESENÍ č. 10/7a: ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1149/3 o výměře 2m2 - Horňáček Tomáš
a Martina, Růžová › nutno doložit souhlas JME, JMP,
VaK a TELECOM.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
-- Nedvídek Josef - prodej zahrádky p.č. 2231/1+ stavební plochy pod chatkou p. č. 2231/2.
USNESENÍ č. 10/7b: ZO nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 2231/1 a 2231/2 - p. Nedvídek Josef
HLASOVÁNÍ: 12 - 1 - 0
-- Hrabčík Jaroslav a Anna
Prodej pozemku pod garáží u hřbitova p. č. 356.
USNESENÍ č. 10/7c: ZO souhlasí s prodejem pozemku pod garáží u hřbitova p. č. 356 za cenu 76,- Kč/m2
+ inflace - Hrabčík Jaroslav a Anna.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0

-- Valčík Milan, Stöhrová Iva - lokalita Vinohrádky
Zastupitelstvo souhlasí s nákupem pozemků.
USNESENÍ č. 10/7d: ZO souhlasí s koupí pozemků:
Valčík Milan p.č. 2063 - 617 m2 Vinohrádky
p.č. 2064 - 1126 m2 Vinohrádky
Stöhrová Iva p.č. 2041/2 – 885 m2 Vinohrádky
Cena bude stanovena dodatečně.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0

--

--

-- Ing. Skoumal zaslal doplněk k návrhu územního plánu zóny č. 6 Vinohrádky

--

USNESENÍ č. 10/7e: ZO nesouhlasí s doplňkem ÚP
zóny č. 6. Ing. Skoumala
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0

--

ti výboru. Konstatoval, že při kontrolách nebyly shledány závažné nedostatky.
Kontrolní výbor - Mgr. Líčeníková přednesla zprávu
o činnosti výboru.
upozornila, že ze IV. zasedání ZO vyplynul úkol zhodnotit právní servis Mgr. Zabadalové. Zhodnocení provedl starosta, který předložil přehled všech právních
úkonů za r. 2003
požadovala vysvětlit zkratku SONS Brno, kteří obdrželi
5.000,- Kč – jedná se o finanční podporu nevidomým
při kontrole činnosti prac. čety byla k dispozici pouze
1 kniha vedená od 1.8.2003 – starosta vysvětlil,
že záznamy jsou vedeny od nástupu pracovní čety, stejně jako přehled o docházce a jsou k dispozici na OÚ.
dotaz, zda s Fa BaS je uzavřena smlouva o vypořádání částky 472.000,-. Odpověděl starosta, že vypořádání proběhlo v prosinci 2003.

-- Urbánek Rudolf - prodej pozemku 1481/1
Starosta přednesl žádost p. Urbánka o odkoupení
nebo pronájem obecního pozemku p.č. 1481/1 a následně zamítavé stanovisko stavební komise.
Připomínka p. Staňka - oplocení bylo bez povolení
OÚ. Starosta dále sdělil, že MěÚ vydal rozhodnutí
o odstranění oplocení z obecního pozemku do
31.12.2003.

USNESENÍ č. 10/9: ZO bere na vědomí informaci předsedy KV Mgr. Jany Líčeníkové a předsedy FV Ing.
Martina Půčka o činnosti výborů a informaci starosty
o právním servisu Mgr. Zabadalové, včetně vypořádání částky 472.000,- Kč s Fa BaS.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0

USNESENÍ č. 10/7f: ZO nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 1481/1 p. Rudolfu Urbánkovi
HLASOVÁNÍ: 12 - 1 - 0

10. Plán kulturních a společenských akcí na rok 2004
přednesla Mgr. Jana Ambrožová. Tento přehled bude
uveřejněn v dalším čísle Lužického zpravodaje.

USNESENÍ č. 10/7g: ZO nesouhlasí s pronájmem pozemku p. Urbánkovi.
HLASOVÁNÍ: 7 - 6 - 0

USNESENÍ č. 10/10: ZO bere na vědomí plán kulturních a společenských akcí na rok 2004.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0

Pronájem pozemku bude vzhledem k výsledku hlasování znovu projednán.

11. Novela Obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 o místních poplatcích
Mgr. Jana Ambrožová vysvětlila, že na základě připomínek Krajského úřadu JmK Brno je nutno provést
úpravu vyhlášky č. 2/2003 a to novelizací nebo vydáním vyhlášky nové. Pro přehlednost doporučuje
vydání nové vyhlášky a zrušení vyhlášky č. 2/2003.

8. Veřejnoprávní smlouva Obce Lužice a Města Hodonín o výkonu
sociálně - právní ochrany dětí –návrh přednesla Mgr. Ambrožová.
USNESENÍč. 10/8: ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy Obce Lužice a Města Hodonín o výkonu
sociálně - právní ochrany dětí.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
9. Zpráva o činnosti výborů
Finanční výbor - Ing. Půček přednesl zprávu o činnos-

USNESENÍ č. 10/11: ZO ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003 o místních poplatcích a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 o místních poplatcích, ve které akceptuje připomínky nadřízeného orgánu
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
5

12. Různé
-- Odměny předsedům komisí – starosta přednesl návrh rady, aby byla odměna předsedům komisí rady
udělována podle výsledků práce 1x za půl roku

Ing. Sečkař se dotázal, kdy bude předložen výsledek
hospodaření za rok 2003. Zodpověděla pí. Valoušková, že výsledek hospodaření za rok 2003 bude předložen na příštím zasedání ZO.
Pí. Rošková upozornila, že by měla být při uspořádání ankety zachována anonymita respondentů.
Dále konstatovala, že zasedání ZO jsou velmi dlouhá
a ZO by mělo jednat věcně a jednání zkrátit.
Pan Potužník upozornil, že řada studentů se v obci
zdržuje minimálně, proto doporučuje snížit poplatky
za odpady, které platí v obci.
Starosta zodpověděl, že jsme vycházeli ze zkušeností jiných obcí, kde se neosvědčilo ve vyhlášce upravovat úlevy na poplatcích různým kategoriím občanů
vzhledem k obtížné kontrolovatelnosti.

USNESENÍ č.10/12a: ZO schvaluje, aby byla odměna
předsedům komisí rady udělována podle výsledků
práce 1x za půl roku.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
-- Pan Němec - odpuštění dluhu – starosta přednesl žádost p. Němce o odpuštění zbývající části dluhu
Dle odhadu Policie ČR Hodonín činí škoda částku
14.700,- Kč
Skutečná škoda dle faktur je 35.908,- Kč
Splaceno p. Němcem - 13.000,- Kč
Zbývá zaplatit částku 22.908,- Kč
Ing. Půček doporučuje částku neodpouštět, navrhuje
splácení částky 1.000,- Kč/měsíc.
Mgr. Ambrožová požádala zastupitelstvo, aby bylo při
rozhodování přihlédnuto k zodpovědnému přístupu
p. Němce ke splácení škody a k jeho věku.
Bylo konstatováno, aby p. Němec dlužnou částku dále
splácel s tím, že může požádat znovu o odpuštění zbývajícího dluhu.
USNESENÍ č. 10/12b: ZO neschvaluje, aby byla zbývající část dluhu z poškození hřbitova p. Němcovi
odpuštěna.
HLASOVÁNÍ: 12 - 1 - 0
13. Diskuse
Ing. SEČKAŘ požádal o detailní ekonomické vyhodnocení činnosti čety. Starosta uvedl, že mzdy včetně
sociálního a zdravotního pojištění hrazené z prostředků OÚ činily 538.000,- Kč. Dotace z úřadu práce činily 341.000,- Kč a pouze za sečení trávy v roce 2002
obec zaplatila 190.000,- Kč. Z výše uvedeného vyplývá ztráta 7.000,- Kč. Za tuto částku realizoval OÚ
všechny zbývající práce čety v roce 2003.
Mgr. J. Maršálek upozornil na špatný stav chodníku
od zastávky ČSAD po ul. Dlážděnou v délce 30 m.
Vyzdvihl činnost TJ Sokol Lužice a jeho snahu o co
nejlepší údržbu budovy.
Starosta sdělil, že od roku 1998 přispěla obec
na opravy budovy Sokolovny částku 2,9 mil. Kč. Dále
upozornil na nutnost sepsání nové smlouvy Obce
Lužice a TJ Sokol o předkupním právu obce.
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14. Starosta poděkoval všem přítomným za účast.
Zapsala: Jitka BASTLOVÁ

Zápis a usnesení
z XI. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Lužice ze dne 25. března 2004
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 11 členů. ZO je tím
usnášeníschopné.
Starosta doplnil program o bod Různé:
 Delegování starosty na valné hromady akciových
společností
 Žádost o dokončení druhé části inženýrských sítí
lokality Lužice Vinohrádky
 Návrh na sloučení viničních tratí
HLASOVÁNÍ: 11 - 0 - 0
program jednání byl schválen jednomyslně včetně
doplněného bodu
HLASOVÁNÍ: 11 - 0 - 0
zapisovatelkou byla určena Petra Lorencová
ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Martin Půček,
Mgr. Stanislav Vavrys
byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda: Ing. Josef Kuchař

členové: pí. Drahomíra Sasinková, Ing. Marek Hasoň
HLASOVÁNÍ:
Ing. Josef Kuchař
10 - 1 - 0
Pí. Drahomíra Sasinková
10 - 1 - 0
Ing. Marek Hasoň
10 - 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 zasedání ZO.
Mgr. Jana LÍČENÍKOVÁ uvedla, že z minulého zasedání ZO ze dne 26.02.2004 vyplynuly tyto úkoly:
-- ZO pověřilo radu obce zpracováním nového kontrolního řádu výborů ZO ve zjednodušené formě.
Starosta požádal o prodloužení termínu z důvodu krátké doby mezi ZO.
-- Uspořádání ankety pro obyvatele obce jako podkladový materiál pro vypracování strategie rozvoje
Regionu Podluží.
Místostarostka sdělila, že v současné době je materiál na anketu v tiskárně a že se připravují obálky.
-- Pronájem pozemku 1481/1 panu Rudolfu Urbánkovi.
-- Obecně závazná vyhláška č. 1/02004 o místních
poplatcích
Vyhláška bylo odeslána na Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně.
USNESENÍ č. 11/1: ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání.
HLASOVÁNÍ: 11 - 0 - 0
2. Inventarizace majetku za rok 2003.
Starosta předal slovo paní Valouškové, která seznámila přítomné s inventarizací majetku za rok 2003.
Dále přednesla zprávu o nedokončených investicích
k 31.12.2004 a pohledávkách k 31.12.2003.
USNESENÍ č. 11/2: ZO schvaluje výsledek inventarizace obecního majetku za rok 2003.
HLASOVÁNÍ: 11 - 0 - 0
3. Výsledek hospodaření za rok 2003.
Starosta předal slovo paní Valouškové, která seznámila přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2003.
Dotazy zastupitelů k výsledku hospodaření:

-- Ing. Milan Horňáček připomínkoval, že předložený materiál je nepřehledný, neboť je v něm moc položek
a neshodují se pojmy používané v rozpočtovém opatření s pojmy používanými ve výsledku hospodaření.
Z toho důvodu nebude hlasovat pro schválení výsledku hospodaření za rok 2003.
-- Pí. Valoušková konstatovala, že se snažila vyhovět
požadavkům ZO v průběhu roku, kdy zastupitelé požadovali rozčlenění paragrafů na položky, čímž došlo
k větší rozsáhlosti a menší přehlednosti. Na toto nebezpečí upozornil již několikrát během roku starosta,
který zároveň uvedl, že podrobné informace a vysvětlení je možné kdykoliv získat na OÚ.
-- Ing. Horňáček navrhl, aby se rozpočtové opatření spolu s rozpočtem vyhotovili v tabulkách Excel, čímž se
zvýší přehlednost.
USNESENÍ č. 11/3 a): ZO schvaluje výsledek hospodaření za rok 2003.
HLASOVÁNÍ: 7 - 1 - 3
Usnesení nebylo přijato. Výsledek hospodaření za rok
2003 bude znovu projednán na příští ZO.
USNESENÍ č. 11/3 b): ZO ukládá obecnímu úřadu zpracovat rozpočtové opatření v souladu s platnou legislativou.
HLASOVÁNÍ: 11 - 0 - 0
4. Smlouva o předkupním právu mezi Obcí Lužice a TJ Sokol Lužice.
Starosta přečetl ZO Smlouvu o zřízení předkupního
práva jako věcného práva.
-- Ing. Horňáček uvedl, že se ve smlouvách uvádí termín „cena obvyklá“ a že nemovitost se musí vyplatit
do dvou měsíců po nabídce, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
-- Starosta sdělil, že v případě koupě, budou tyto skutečnosti zapracovány do kupní smlouvy.
-- Dále starosta informoval přítomné o průběhu valné hromady TJ SOKOL Lužice, na které podmínil finanční
dotace obce uzavřením výše uvedené smlouvy a vypracováním komplexního projektu obnovy sokolovny
a hřiště včetně rozpočtu. Tento projekt musí respektovat potřeby a zájmy TJ SOKOL Lužice a Obce Lužice.
Ing. Domanský se dotázal, proč musí výše uvedenou
smlouvu schválit předsednictvo výboru České obce
sokolské v Praze a kolik investičních prostředků se
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od 31.12.1997 do dnešního dne poskytlo TJ Sokol
Lužice.
Starosta odpověděl, že souhlas předsednictva výboru České obce sokolské vyplývá ze stanov a vložené
investiční prostředky od 31.12.1997 prezentují
1.274.000,- Kč včetně roku 2004.
USNESENÍ č. 11/4: ZO schvaluje smlouvu o zřízení
předkupního práva jako věcného práva mezi Obcí
Lužice a TJ Sokol Lužice.
HLASOVÁNÍ: 11 - 0 - 0

řádání mezi VaK a. s., se sídlem 695 01 Hodonín,
Purkyňova, č. p. 2933, a Obcí Lužice.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
7. Doplněk k návrhu ÚP zóny č. 6 - Vinohrádky
Místostarostka informovala přítomné, že pan Skoumal předložil ke schválení nový přepracovaný doplněk k návrhu ÚP zóny č. 6 - Vinohrádky, který akceptuje připomínky ZO z minulého zasedání.
Rada obce doporučuje materiál schválit.
USNESENÍ č. 11/7: ZO schvaluje doplněk k návrhu
ÚP zóny č. 6 - Vinohrádky.
HLASOVÁNÍ: 11 - 0 - 0

5. Smlouva o předkupním právu mezi Obcí Lužice a ČZS Lužice.
Starosta se omluvil, že původní smlouva v materiálech
ZO byla neúplná › ZO dostali nové smlouvy před zahájením ZO.
Dále starosta přečetl smlouvu o předkupním právu
mezi Obcí Lužice a ČZS Lužice.
Členové ZO poukázali na drobné chyby psaní, které
byly na místě opraveny.
Ing. Hromek se dotázal, zda je správné, že ČZS je na
adrese pana Luďka Půčka, ul. Dvorní 70, 696 18 Lužice.
Ing. Půček odpověděl, že ČZS zastupuje předseda,
tj. pan Luděk Půček.
Starosta konstatoval, že ve smlouvě bude uvedená
přesná adresa ČZS.

8. Koupě a směna pozemků v lokalitě Vinohrádky (p. Valčík,
pí. Stöhrová)
Na základě jednání s vlastníky pozemků, starosta
předložil ke schválení:
a) návrh na odkup pozemků p. Valčíka parc. č. 2063 617 m2 a parc. č. 2064 - 1125 m2. P. Valčík požaduje
150,-/m2 › celková částka je 261.300,- Kč.
USNESENÍ č. 11/8 a): ZO schvaluje koupi pozemků
v lokalitě Vinohrádky od p. Valčíka parc. č. 2063 617 m2 a parc. č. 2064 - 1125 m2 za cenu 150,-/m2.
HLASOVÁNÍ: 10 - 1 - 0
b) návrh na směnu pozemku pí. Stöhrové parc. č. 2041/
2 - 885 m2 v lokalitě Vinohrádky za pozemek obce.

USNESENÍ č. 11/5: ZO schvaluje smlouvu o zřízení
předkupního práva jako věcného práva mezi Obcí
Lužice a ČZS Lužice.
HLASOVÁNÍ: 11 - 0 - 0

USNESENÍ č. 11/8 a): ZO schvaluje směnu pozemku
pí. Stöhrové v lokalitě Vinohrádky parc. č. 2041/2 885 m2 za pozemek obce.
HLASOVÁNÍ: 11 - 0 - 0

6. Smluvní vztahy mezi Obcí Lužice a VaK a. s. Hodonín.
Starosta sdělil, že v současnosti kanalizaci, která je
majetkem obce, provozuje bezúplatně VaK, a také vybírá stočné. Smlouvu o provozování mezi Obcí Lužice a VaK a. s. Hodonín je nutno neprodleně uzavřít.
Z jednání mezi obcí a VaK vyplynulo, že pro obec by
byla nejvhodnější tato varianta:
Část kanalizace odprodat VaK a část převést na VaK
formou akcií.

9. Koupě pozemků v lokalitě Záhumenice (p. Ištvánek).
Starosta sdělil, že pozemek od p. Ištvánka parc.
č. 1923 o celkové výměře 610m2 v lokalitě Záhumenice sousedí s pozemkem obce v blízkosti ul. Havířská a je vhodný pro záměry obce.
P. Ištvánek souhlasí s jeho odprodejem za cenu 50,-/m2.
USNESENÍč. 11/9: ZO schvaluje koupi pozemku parc.
č. 1923 o celkové výměře 610m2 v lokalitě Záhumenice, o p. Jana Ištvánka za cenu 50,-/m2.
HLASOVÁNÍ: 11 - 0 - 0

USNESENÍ č. 11/6: ZO schvaluje uzavření smlouvy
o provozování kanalizace akciovou společností VaK
Hodonín a navržený způsob majetkoprávního vypo8

10. Usnesení č. 10/7g z. X. zasedání ZO ze dne 24.02.2004.
Starosta sdělil, že rozhodování o pronájmu pozemků

je v kompetenci rady, která v usnesení č. 28 ze schůze rady dne 23.02.2004 předmětný pronájem neschválila. Schválení pronájmu zastupitelstvem obce
je z výše uvedeného důvodu bezpředmětné.
USNESENÍ č. 11/10: ZO bere na vědomí informaci
starosty.
HLASOVÁNÍ: 11 - 0 - 0
11. Různé.
a) Delegování starosty na valné hromady akciových
společností
Místostarostka sdělila, že k tomu, aby starosta mohl
zastupovat obec na valných hromadách je nutné, aby
byl delegován ZO. Jedná se o tyto společnosti:
-- Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. se sídlem 695
01 Hodonín, Purkyňova, č. p. 2933.
-- Jihomoravská energetika , a. s. se sídlem v Brně, Lidická 36
-- Jihomoravská plynárenská, a. s. se sídlem v Brně,
Plynárenská 499/1
-- Česká spořitelna, a. s., Národních hrdinů 15/7, Břeclav

-----

USNESENÍ č. 11/11 a): ZO pověřuje starostu obce
Lužice Ing. Jaroslava KREMLA zastupovat Obec Lužice na valných hromadách akciových společností
s majetkovou účastí Obce Lužice.
Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. se sídlem 695
01 Hodonín, Purkyňova, č. p. 2933.
Jihomoravská energetika , a. s. se sídlem v Brně, Lidická 36
Jihomoravská plynárenská, a. s. se sídlem v Brně,
Plynárenská 499/1
Česká spořitelna, a. s., Národních hrdinů 15/7, Břeclav
HLASOVÁNÍ: 10 - 1 - 0

b) Žádost o dokončení druhé části inženýrských sítí
v lokalitě Lužice Vinohrádky
Starosta sdělil, že se na něj obrátili obyvatelé lokality
Vinohrádky se žádostí o dokončení druhé části inženýrských sítí lokality Lužice Vinohrádky.
Byli pozváni příslušní žadatelé:
-- Ing. Kempný sdělil, že v uvedené lokalitě je velmi svízelná situace, a zda by se mohla obec podílet na jejich
dokončení.
-- Ing. Janků sdělil, že z důvodu špatné dostupnosti jsou
problémy s doručováním pošty a vývozem popelnic.

-- Starosta konstatoval, že v současné době obec nemá
finanční prostředky na provedení požadovaných prací. Obec může odkoupit inženýrské sítě za symbolickou korunu a následně je spravovat a udržovat (úklid
sněhu apod.).
-- Ing. Domanský se dotázal, jaká je finanční částka na
dokončení potřebných inženýrských sítí. Dále konstatoval, že je situace opravdu špatná a mělo by se vyjít
vstříc.
-- Starosta žádá o předložení návrhu řešení a dále
o předložení projektu dokončení inženýrských sítí,
včetně rozpočtu.
-- Ing. Kuchař sdělil, že p. Skoumal v minulosti prodával pozemky včetně inženýrských sítí. Dále, že na dokončení je potřeba velká částka financí a rozpočet je
již uzavřen.
-- Ing. Horňáček podotkl, že se obec nebude podílet ani
na dokončení sítí v ul. Kratiny.
Starosta sdělil, že Kratiny již mají kanalizaci vybudovanou.
-- Ing. Martínek se dotázal, zda by se s financováním
obce dalo počítat do příštího rozpočtu a proč některé
ulice jdou a některé nejdou.
-- Starosta odpověděl, že financování ze strany obce
se obecně nezvažuje a že je nutné předložit projekt,
aby byla jasná celková finanční částka nutná
k dokončení inženýrských sítí.
USNESENÍ č. 11/11 b): ZO neschvaluje dokončení
druhé části inženýrských sítí výstavby lokality Vinohrádky I. etapa, z prostředků obce Lužice.
HLASOVÁNÍ: 8 - 3 - 0
c) Návrh na sloučení viničních tratí.
Ing. Půček podal informaci o kategorizaci viničních
tratích, která proběhla v letech 2002 a 2003, kterou
hradil ze svého rozpočtu JMK. Součástí kategorizace, a zejména její II.etapy, byla tzv. optimalizace viničních tratí. ÚKZÚZ navrhuje v rámci této optimalizace sloučení viničních tratí „Kratiny“ a „Trhaniska
u kříže“ v jednu trať s názvem „Kratiny“ a viniční trať
„U těšické cesty“ sloučit s tratí „Na Strání“ s novým
názvem „Na Strání“. Viniční trať Záhumenice zůstává beze změn.
USNESENÍ č. 11/11 c): ZO schvaluje sloučení viničních tratí „Kratiny“ a „Trhaniska u kříže“ v jednu trať
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s názvem „Kratiny“ a viniční trať „U těšické cesty“
s tratí „Na Strání“ s novým názvem „Na Strání“.
Viniční trať „Záhumenice“ zůstává beze změn.
HLASOVÁNÍ: 11 - 0 - 0
12. Diskuse
Zástupce AV kontakt p. Skoumal upozornil, že pokud
nebude kupní smlouva na Vinohrádky podepsána do
01.05.2004, tak je nutno přičíst k celé částce 19% DPH.
Požadavek akceptován.
Ing. Hromek upozornil, že stromům v parku na ul. Velkomoravská nesvědčí navezená zemina, která zakrývá kořenové krčky stromů a ohrožuje jejich životnost.
Zemina bude rozhrnuta neprodleně.
Starosta informoval přítomné, že MND vyhlásili grant
pro obce a příspěvkové organizace na zlepšování prostředí a budování hřišť, parků apod. Obec se přihlásila do výběrového řízení s projektem rekonstrukce
„Parku MŠ v Lužicích“.
Ing. Kuchař požádal, aby zápisy z kontrol FV a KV
byly součástí podkladů pro jednání ZO.
Paní Rutarová, členka výboru TJ SOKOL, který připravil do výběrového řízení projekt na volejbalové hřiště
u Sokolovny (celkové náklady 600.000,- Kč), požádala obec o garanci a poskytnutí 300.000,- Kč, které
jsou nutné pro finanční spoluúčast na projektu,
ale Sokol je nemá.
Starosta seznámil přítomné se stanoviskem, které
sdělil členům výboru TJ Sokol:
-- obec nemá ve schváleném rozpočtu požadované finanční prostředky
-- v současné době není podepsána smlouva o předkupním právu. Po jejím podpisu bude zpracován komplexní projekt obnovy areálu TJ SOKOL Lužice
-- Obec Lužice vybuduje v roce 2004 volejbalové hřiště
s písčitým povrchem, nad rámec schválení dotace na
rok 2004 pro TJ SOKOL Lužice.
Mgr. Vavrys se dotázal, kdy bude dokončen úklid
chodníků a cyklostezek na ulici Velkomoravská.
Starosta odpověděl, že úklid bude dokončen po zlepšení počasí.
13. Starosta poděkoval všem přítomným za účast.

Zapsala: Petra Lorencová
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Zápis a usnesení
z XII. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Lužice ze dne 29. dubna 2004
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 14 členů. Předem
se řádně omluvil p. Josef STANĚK. ZO je tím usnášeníschopné.
-- Starosta navrhl doplnit program v bodě Různé:
· Logo Regionu Podluží
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
-- program jednání byl schválen jednomyslně včetně
doplněného bodu
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
-- zapisovatelkou byla určena Petra Lorencová
ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Jiří Domanský, Mgr.
Jana Líčeníková
-- byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda: Mgr. Jana Ambrožová
členové: Ing. Martin Půček, p. Jozef Žembery
HLASOVÁNÍ:
Mgr. Jana Ambrožová
13 - 1 - 0
Ing. Martin Půček
13 - 1 - 0
p. Jozef Žembery
13 - 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 zasedání ZO.
Mgr. Jana LÍČENÍKOVÁ uvedla, že z minulého zasedání ZO ze dne 25.03.2004 vyplynul následující úkol:
-- ZO uložilo OÚ zpracovat rozpočtové opatření v souladu
s platnou legislativou
Starosta uvedl, že rozpočtové opatření č. 1 je schváleno RO a číslo 2 je předloženo ke schválení v dnešním
zasedání ZO dle platné legislativy.
USNESENÍ č. 12/1: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého ZO.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0

2. Výsledek hospodaření za rok 2003.
Starosta předal slovo paní Valouškové, která seznámila přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2003.
USNESENÍ č. 12/2: ZO schvaluje výsledek hospodaření za rok 2003.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
3. Rozpočtové opatření č. 1.
Paní Valoušková seznámila přítomné s rozpočtovým
opatřením č. 1 v příjmové a výdajové části ve výši
2.858.900,- Kč.
USNESENÍ č. 12/3: ZO bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 1 v příjmové a výdajové části ve výši
2.858.900,- Kč
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
4. Rozpočtové opatření č. 2
Paní Valoušková seznámila přítomné s rozpočtovým
opatřením č. 2 v příjmové a výdajové části ve výši
89.600,- Kč.
Ing. Horňáček požádal o vysvětlení výdajů na halu.
Starosta odpověděl,že georadarové měření bude stát
asi 90.000,- Kč, zbývající částka je zvažována na vypracování žádosti o dotaci na výstavbu haly.
Dále se Ing. Horňáček dotázal z čeho bude hala financována a jaký je rozpočet a zda se počítá s 5%
nebo 19% DPH.
Starosta odpověděl, že hala bude financována z úvěrů
a z prostředků obce, případně z příspěvků sponzorů.
Rozpočet činí 30 mil. Kč včetně 5% DPH.
Ing. Hromek se dotázal, zda je v částce 30 mil. Kč
zahrnutý vliv poddolování a o kolik by se náklady
ponížily, kdyby georadarem bylo poddolování zjištěno jen částečně. Starosta odpověděl, že vliv poddolování je v rozpočtu zahrnut a ponížení může presentovat až 4 mil. Kč.
Ing. Půček se dotázal, zda nebudou obce s novým
zákonem plátci DPH. Paní Valoušková odpověděla,
že nový zákon se vztahuje na obec, které mají
za čtvrtletí příjem 1 mil. Kč. Naše obec nemá takové
příjmy, proto se plátcem DPH nestane, ale bude to
projednáno s auditorem panem Kadlicem.
Ing. Horňáček se dotázal, kolik je v četě pracovníků.
Starosta odpověděl 10, z toho 3 nastálo. Na všechny
je příspěvek z úřadu práce.

Ing. Hromek se dotázal, v čem spočívá navýšení fondu pracovní doby čety. Starosta odpověděl, že pracovníci nastoupili dříve než v roce 2003, je jich o jednoho více a v roce 2003 byl jeden pracovník
dlouhodobě nemocen.
Ing. Horňáček - v čem spočívá činnost čety?
Starosta odpověděl, že jsou k nahlédnutí denní záznamy a ke konci měsíce je vypracován soupis prací
za celý měsíc. Hlavní akce čety za rok 2004 byly vyjmenovány.
Ing. Horňáček se dále dotázal, jakým způsobem se
podílí Region Podluží na dotacích a zda-li je možnost
čerpání alespoň malých částek.
Starosta odpověděl, že klíčovou akcí vyplývající ze
strategie regionu je oprava vozovky Moravská Nová
Ves - Lanžhot a vozovky Dolní Bojanovice - Josefov.
Dále sdělil, že hala je rovněž v souladu se strategií
rozvoje Regionu Podluží, ale že nelze současně čerpat dotace jak z EU, tak z Regionu Podluží na jednu
akci.
Ing. Horňáček dále podotkl, že by se měl vypracovat
plán akcí, které v regionu proběhnou. Starosta sdělil,
že je připravena anketa pro všechny občany z Lužic
starší 18 let, na základě které bude aktualizována
strategie Regionu Podluží.
Starosta dále informoval o poslední schůzi starostů
Regionu Podluží. Na ní navrhl, aby vzniklo v Lužicích
spádové sportovní středisko › v severní části regionu
by bylo v Lužicích a v jižní části regionu v Lanžhotě.
Také navrhl, aby byla v obcích vytvořena sportovní
střediska, např. v Lužicích fotbal, v Bojanovicích košíková apod. Tyto záměry by měly být součástí komplexní protidrogové prevence.
Ing. Kuchař se dotázal, kdy byl naftový vrt na fotbalovém hřišti, který je předmětem likvidace, převeden
z MND na Obec Lužice. Starosta odpověděl, že vrt
byl bezúplatně převeden na Obec Lužice v roce 1985.
USNESENÍ č. 12/4: ZO schvaluje rozpočtové opatření
č. 2 v příjmové a výdajové části ve výši 89.600,- Kč.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
5. Kontrolní řád FV a KV.
Místostarostka informovala přítomné o dvoudenním
semináři (13. a 14.5.2004) ve Zlíně k dané problematice. Z toho důvodu bude kontrolní řád FV a KV
vypracován až po absolvování tohoto semináře.
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USNESENÍ č. 12/5: ZO bere na vědomí informaci místostarostky, že kontrolní řád FV a KV bude zpracován
na základě odborné konzultace 13. a 14.5.2004
ve Zlíně.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
6. Koupě pozemků a inženýrských sítí › Vinohrádky, Ing. Skoumal
Starosta seznámil přítomné se smlouvami týkajících
se koupě pozemků a inženýrských sítí v oblasti Vinohrádky.
Ing. Horňáček se dotázal, kdo smlouvy vypracoval
a zda-li nemusí být uvedeny nabývací tituly.
Ing. Jaroslav Skoumal odpověděl, že smlouvy vypracovala firma AV KONTAKT a u nabývacích titulů po
roce 1993 není nutné tyto uvádět ve smlouvách.
Ing. Kuchař se dotázal Ing. Skoumala, jaká byla strategie k částem zahrádek, které se nachází na pozemcích, které vykoupil AV KONTAKT.
Ing. Skoumal odpověděl, že původně se měly zahrádky ponechat, tak jak jsou, s tím, že si je příslušní občané později odkoupí.
Ing. Půček upozornil na technické chyby ve smlouvě
› stejné IČ a DIČ jak ve smlouvě AV KONTAKT, tak
ve smlouvě KONCEPTWEST.REG.
Chyby budou opraveny.
Ing. Horňáček se dotázal, kdo bude platit daň
z převodu majetku. Ing. Kuchař konstatoval, že u koupě pozemků je ve smlouvě uvedeno, že předmětnou
daň uhradí prodávající. U koupě inženýrských sítí,
které obec koupila za 1,- Kč, uhradí případnou daň
Obec Lužice. Dle informací finančního úřadu v Hodoníně se z prodeje inženýrských sítí daň neplatí.
Ing. Hromek se dotázal, zda jsou splátky uvedeny stejně, jako byly schváleny na ZO.
Starosta odpověděl, že místo tří splátek jsou splátky
dvě vyplývající z požadavku AV KONTAKT › byl ještě
jeden zájemce na odkoupení, který byl ochoten uhradit celou částku ihned.
Ing. Skoumal sdělil, že pořizovací hodnota inženýrských sítí byla 9,5 mil. Kč, ale úřední cena podle znaleckého posudku je řádově 3 mil. Kč. Dále se Ing.
Skoumal přiklání k Ing. Horňáčkovi, s tím, že se zpoplatňují daní z převodu i stavby nezapsané do katastru nemovitostí a že tuto daň se zavazuje platit kupující.
Ing. Hromek požádal o prověření této otázky na finančním úřadě.
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USNESENÍ č. 12/6a): ZO schvaluje kupní smlouvu
mezi společností AV KONTAKT, a.s. zastupovanou Ing.
Jaroslavem Skoumalem a Obcí Lužice. Předmětem
koupě je kanalizace, středotlaký plynovod, veřejné
osvětlení, televizní kabelové rozvody a komunikace
v lokalitě Vinohrádky. Dohodnutá kupní cena za stavby byla sjednána na 1,- Kč. Případnou daň z převodu
uhradí obec.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
USNESENÍ č. 12/6b): ZO schvaluje kupní smlouvu
mezi společností AV KONTAKT, a.s. zastupovanou Ing.
Jaroslavem Skoumalem a Obcí Lužice. Předmětem
koupě jsou pozemky uvedené v článku I. kupní smlouvy. Dohodnutá kupní cena byla sjednána na
3.000.000,- Kč.
Do 30.06.2004 bude uhrazena 1. splátka ve výši
1.000.000,- a do 30.06.2005 bude uhrazena 2. splátka ve výši 2.000.000,- Kč.
Správní poplatek za provedení zápisu vkladu vlastnického práce se zavazuje v plné výši uhradit kupující a daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
USNESENÍ č. 12/6c): ZO schvaluje kupní smlouvu
mezi společností KONCEPTWEST.REG. s.r.o. zastoupenou Ing. Jaroslavem Skoumalem. Předmětem koupě je vodovod v lokalitě Vinohrádky.
Dohodnutá kupní cena za stavby uvedené článku I.
této smlouvy byla sjednána na 1,- Kč. Případnou daň
z převodu uhradí obec.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
7. Koupě pozemků od pana Ištvánka a paní Stöhrové
Starosta informoval, že pan Ištvánek nabídl k prodeji
ještě další pozemky uvedené ve smlouvě s tím,
že navrhuje odkoupení, neboť obec získá 1800 m2
pozemků, pro případné směny pozemků.
Ing. Hromek se dotázal, zda se bude minulá odsouhlasená smlouva rušit. Dotaz byl zodpovězen, že ne,
protože původní smlouva nebyla uzavřena a bude před
podpisem doplněna.
Starosta dále informoval, že paní Stöhrová navrhla
obci k odprodeji pozemek za cenu 300,- Kč/m2. Starosta vyzval ZO projednat nejvyšší možnou cenu na
odkup, vzhledem ke skutečnosti, že od pana Valčíka
byl pozemek odkoupen za cenu 150,- Kč/m2.

Ing. Půček se dotázal kolik metrů prezentuje předmětný pozemek. Starosta odpověděl 885 m2.
USNESENÍ č. 12/7a): ZO schvaluje
od pana Ištvánka na ulici Havířská
parc. č.
1922
1237 m2
parč. č.
1923
610 m2
parč. č.
1920/3
608 m2

koupi pozemků
30,- Kč/m2
50,- Kč/m2
30,- Kč/m2

Celková cena činí 85.850,- Kč.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
USNESENÍ č. 12/7b): ZO neschvaluje koupi pozemků
od paní Stöhrové za navrhovanou cenu 300,- Kč/m2
a schvaluje případný výkup pozemku do 150,- Kč/m2.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
8. Prodej pozemku manželům Veselým na Strání.
Rada obce navrhuje uskutečnit prodej za 20,-/m2.
Ing. Horňáček se dotázal, v jakém stavu je pozemek?
Starosta odpověděl, že pozemek byl nepovolenou
skládkou a manželé Veselí je zkulturnili.
USNESENÍ č. 12/8: ZO schvaluje prodej pozemku na
Strání, parc. č. 2944, manželům Veselým za cenu
20,-Kč/m2. celková cena činí 3200,- Kč.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
9. Různé
Místostarostka informovala přítomné, že Region Podluží se rozhodl udělat logo regionu. Logo musí dobře
zapamatovatelné, čitelné a jednoduché. Z obcí byly
k dispozici 4 návrhy na loga. Na schůzi starostů
06.04.2004 byl vybrán návrh, který vytvořil ak. malíř
Jaroslav Pecka a Lužicím je věnoval zdarma.
USNESENÍč. 12/9: ZO bere na vědomí informaci starosty o schválení loga Regionu Podluží ve výběrovém řízení. Zvítězil návrh akademického malíře pana
Jaroslava Pecky, rodáka z Lužic.

pouze 2 vinařské oblasti. Morava a Čechy. V rámci
těchto oblastí jsou stanoveny tzv. podoblasti. V Čechách jsou 2 - Mělnická a Litoměřická a na Moravě 4
- Znojmeská, Mikulovská, Velkopavlovická a Moravské Slovácko, kam spadá také naše současná vinařská oblast Podluží. Tímto zákonem tak vinařská oblast Podluží zaniká a již se tento název v rámci
legislativy nebude používat.
10. Diskuse
Paní Bastlová přednesla zprávu o třídění komunálního odpadu. Ing. Hromek navrhl, aby se tato zpráva
uvedla v příštím čísle Zpravodaje.
Jedna z přítomných občanek se dotázala, proč nejsou
v obci kontejnery na papír. Bylo jí zodpovězeno,
že jeden kontejner je ve sběrném dvoře, ale ani ten
není zaplněn.
Dále se dotázala, kam až se vykupují inženýrské sítě
na Vinohrádkách. Starosta odpověděl, že se vykupují
sítě v majetku AV KONTAKT. K problematice budování
dalších sítí uvedl, že náklady budou hradit stavebníci.
Obec je připravena spolupracovat v souvislosti
s výstavbou II. etapy.
Dále se dotázala, jestli v současné době obec nechce odkoupit i další pozemky s inženýrskými sítěmi. Starosta odpověděl, že pokud budou sítě komplexní, včetně vozovek, odkoupí je obec obdobně
jako od AV KONTAKT a zajistí jejich provoz a údržbu.
11. Starosta poděkoval všem přítomným za účast.

Zapsala: Petra Lorencová

HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
Ing. Martin Půček informoval o schůzi finančního
výboru, která proběhla 28.04.2004.
Dále informoval přítomné o tom, že senát projednal
nový zákon o vinohradnictví a vinařství, který zavádí
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Schválený rozpočet pro rok 2004
PŘÍJMY
paragraf položka UZ
1111
1112
1113
1121
1211
1334
1337
1341
1343
1347
1351
1361
1511
4112
4116
13101
4116
29014
4213 90102
1031
3111
3113
3314
3341
3399
3419
3612
3613
3631
3632
3633
3639
3723
3743
3722
6171
6310
PŘÍJMY CELKEM
8115
CELKEM
VÝDAJE
paragraf položka
1014
1019
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UZ

popis
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti
Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů
Daň příjmu práv. osob
Daň z přidané hodnoty
Odnětí zemědělského půdního fondu
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek za psa
Poplatek z veřejného prostranství
Místní poplatek z automatů
6% odvodů výtěžku z automatů
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinvestiční přijaté dotace ze SR
Dotace úřadu práce
Dotace na lesy
Dotace SFŽP
Lesní hospodářství - prodej dřeva
MŠ - školné
ZŠ - školné družina
Knihovna - poplatky
Rozhlas + kabelová TV
Kulturní akce - dobrovolné vstupné
Lužák - nájemné
Bytové hospodářství
Nebytové prostory, zdravotní středisko
Veřejné osvětlení - nájem VEOS
Hřbitov - poplatky
Pronájem plynovodu
Pronájem pozemků
Tříděný odpad - EKO-KOM
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů
Odpadové hospodářství - prodej popelnice
OÚ prodej knih, CD, MC, známky na psa, medaile
Příjmy z úroků a dividend
Prostředky na bankovním účtu

popis
Útulek pro psy
Dotace - Český zahrádkářský svaz
- Český svaz včelařů
- Český svaz chovatelů

částka
3.400.000,2.100.000,200.000,3.600.000,6.000.000,5.000,780.000,23.000,20.000,260.000,100.000,220.000,920.000,517.800,450.000,70.000,470.800,100.000,50.000,12.000,4.000,300.000,10.000,70.000,150.000,113.000,21.000,15.000,16.000,247.000,150.000,700.000,35.000,15.000,400.000,21.544.600,2.260.000,23.804.600,částka
40.000,35.000,20.000,10.000,-

1031
1031
2212
2212
2219
2321
3111
3113
3231
3314
3315
3319
3341
3349
3399

29014

3419

3421
3429
3612
3613
3631
3632
3633
3639 org 3333
org 3333 13101
org 3333

3639
3639
3721
3722
3723
3745
4319
6112
6171

ZJ 026

13101
6310
6320
6402
Výdaje celkem

98290

Lesní hospodářství - výsadba a údržba lesů
Lesní hospodářství - dotace
Komunikace - Havířská
Komunikace - opravy, nové cesty
Chodníky - ul. Velkomoravská, Břeclavská
Kanalizace - čištění, analýza
Mateřská škola
Základní škola
Základní umělecká škola - nástroje
Knihovna - mzda, časopisy, knihy
Muzeum - exponáty
Kronika + kronikářka
Rozhlas + kabelová TV - energie, pop. SELF, údržba
Zpravodaj
Dotace neziskovým organizacím - kostel
Kulturní akce + SPOZ
Sport dotace neziskovým organizacím - TJ Baník
- TJ Sokol
Areál Lužák - šatna nohejbal, bezbariérové WC
Dotace neziskovým organizacím - Brontosaurus
- Junák
Dotace neziskovým organizacím - Slovácký krúžek
Dětský soubor Lužičánek
Bytové hospodářství - kanalizační přípojka, opravy
Nebytové hospodářství + zdravotní středisko - mzda, údržba
Veřejné osvětlení - smlouva VEOS, investice
Hřbitov - chodníky, el. energie, voda, údržba
Inženýrské sítě - údržba
Technické zázemí obce - dokončení stavebních úprav
Četa - mzdy (dotace ÚP)
Četa - mzdy, PHM, ochranné pomůcky, DDHM
Odkoupení pozemků Vinohrádky
Hřiště u MŠ a ul. Břeclavská
Opravy a údržba po obci
Region - dotace
Region - příspěvek
Nebezpečný odpad
Komunální odpad - sběrný dvůr, popelnice
Tříděný odpad - vývoz, pytle, kontejnery
Veřejná zeleň - výsadba, odvoz
Sociální péče - příspěvky, rozvoz obědů
Zastupitelstvo obce + komise - platy
OÚ - platy zaměstnanců a dohody
OÚ - platy (dotaceÚP)
OÚ - provoz, vybavení, energie a projekt radnice
Služby peněžních ústavů, středisko cenných papírů
Pojištění majetku - OÚ, ZŠ, MŠ, ZS, vandal
Vratka - referendum

240.000,70.000,3.400.000,1.149.600,3.400.000,291.500,1.355.600,- *
2.300.000,- **
10.000,80.000,10.000,35.000,425.000,100.000,72.000,60.000,346.400,- ***
180.000,120.000,18.000,13.000,50.000,10.000,150.000,200.000,400.000,189.000,300.000,300.000,408.800,571.200,1.400.000,500.000,80.000,48.800,1.200,100.000,800.000,150.000,100.000,120.000,1.300.000,1.308.700,41.200,1.300.000,80.000,90.000,24.600,23.804.600,15

* MŠ
Na základě kontroly České školní inspekce a k zajištění splnění hygienických norem souvisejících se vstupem
do EU je nutné realizovat zejména
následující opatření:
- hřiště: oprava + doplnění mobiliáře,
rekonstrukce pískovišť, ochranný plot
mezi hřištěm a komunikací pro zásobování
- výměna a doplnění hraček a dětského nábytku
- výměna a doplnění vybavené kuchyně
- oprava pultů a výměna radiátorů
ústředního topení
Činnost

** ZŠ
Stěžejní investicí je zahájení výměny
oken (včetně žaluzií a parapetů) ve
staré budově ZŠ. Celkové náklady
prezentují cca 730.000,- Kč, přičemž
v roce 2004 bude realizována I. etapa ve výši cca 400.000,- Kč.
*** Sport
- TJ BANÍK prezentuje oddíly kopané, volejbalu, tenisu a nohejbalu.
Investice: tenisová cvičná stěna včetně antukového povrchu, odvodnění
kurtu č. 2, antuka, umělohmotné lajny.
Provozní náklady se zvýší se zavedením stočného a zvýšením cen energie.

Kopaná

Sport

50 000

Cestovné

50 000

Volejbal

Tenis

- TJ SOKOL
Investice:
opravy omítek
25.000,- Kč
obklady vstupu
30.000,- Kč
přístřešek - boční vstup 40.000,- Kč
přebroušení
parket sálu
40.000,- Kč
oddíl stolního tenisu 15.000,- Kč
vybavení Sokolovny 30.000,- Kč
Celkem 180.000,- Kč
Vyvěšeno:
06.02.2004
Sňato:
25.02.2004
Schváleno ZO:
26.02.2004
Ing. Jaroslav Kreml
starosta
Nohejbal

Celkem
50 000,-

7 000

57 000,-

20 000

Provoz
Výbava

35 000

Údržba

5 000

Energie

8 500
5 500
60 000

20 000,12 200

3 200

58 900,-

7 000

17 500,60 000,-

Investice

10 000

8 000

57 000

8 000

83 000,-

CELKEM

230 000

22 000

76 200

18 200

346 400,-

Tabulka TJ Baník

JAK SE BUDE CESTOVAT
PO VSTUPU DO EVROPSKÉ UNIE?
Od 1. května 2004 mohou občané použít k cestování
v rámci zemí Evropské unie
všechny typy cestovních
pasů (se strojově čitelnými
údaji i bez strojově čitelných
údajů) pokud jim neskončila
doba platnosti

pokud jim neskončila doba
platnosti. Občanské průkazy
typu identifikační karty jsou vydávány od května 1993.

občanské průkazy České republiky typu identifikační karty (se strojově čitelnými údaji i
bez strojově čitelných údajů)

Občanské průkazy by neměly
mít odstřižený roh z důvodu
změny trvalého pobytu nebo
změny rodinného stavu sňatkem.
Přestože občanský průkaz s od-
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střiženým rohem je podle zákona o občanských průkazech nadále platný, cizí orgány jej mohou
považovat za poškozený nebo
za záměrně znehodnocený.
Občané by neměli zbytečně
žádat o nové doklady, jestliže
mají cestovní pasy nebo občanské průkazy platné.
OÚ

Přinášíme už třetí část statistických údajů ze Sčítání lidu,
domů a bytů, které bylo provedeno v roce 2001. Dnes přinášíme některé údaje o domovním
fondu Lužic a jeho technickém
vybavení.
Upozorňujeme čtenáře těchto statistických čísel, že údaje
pochází roku 2001 a to znamená, že za uplynulé tři roky došlo
u některých čísel k hodnotovým
posunům. Například počet trvale obydlených domů je dnes
v obci vyšší, dosahuje čísla 852.
To znamená, že k posunu došlo i u čísla o průměrném stáří
domů. Nezměněn zůstává fakt,
že 63 rodinných domů je starších než 82 let a že nejvíce
domů bylo postaveno v době po
druhé světové válce.
K určitým změnám za uplynulé tři roky došlo i v technickém vybavení domů. Dnes je

8

2

Lužice z pohledu čísel

1 7

zřejmě vyšší číslo udávající připojení na kanalizační síť a zcela určitě poněkud jiné jsou
údaje o počtu automobilů,
mobilních telefonů a osobních

počítačů. Nové, přesné údaje
nám přinese až další sčítání
v roce 2011.
Redakce

Domovní fond

Vybavení a rekreační možnosti bytových domácností
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V yhodnocení sv ozu směsného komunálního
a tř íděného odpadu v L užicích za I. čtvr tle tí 200 4
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - ODVOZ
I. čtvrtletí r. 2003
104,22 t
I. čtvrtletí r. 2004
122,94 t
Směsného komunálního odpadu bylo odvezeno z naší
obce a uloženo na skládku do Mutěnic v I. čtvrtletí r. 2004
o 18,72 t více než v I. čtvrtletí r. 2003.
VYTŘÍDĚNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - ODVOZ
Druh
I. čtvrt. r. 2003
I. čtvrt. r. 2004
Papír
2,29 t
5,085 t
Sklo
0,7 t
2,029 t
Plast
1,944 t
4,246 t
Nápojový karton
0,206 t
Kovy - železo
9,603 t
3,63 t
Příspěvek z EKO-KOMU
v I. čtvrt. r. 2003
v I. čtvrt. r. 2004

17.540,- Kč
34.760,60 Kč

VÝVOZ PYTLŮ V R. 2004
28.01.2004 25.02.2004 24.03.2004
Žlutý - plast
78 ks
198 ks
266 ks
Modrý - papír
62 ks
118 ks
159 ks
Oranžový - nápoj. obaly 0 ks
30 ks
76 ks
Celkem
140 ks
346 ks
501 ks
CELKEM 140+ 346 + 501 = 987 ks
V pondělí 5.4.2004 proběhl od 15:00 – 17:00 hodin
u OÚ sběr nebezpečného odpadu.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
BYLO ZLIKVIDOVÁNO:
Nádoby od barev ............................................ 649 kg
Akumulátor ...................................................... 925 kg
Pneumatika - malá .......................................... 223 ks
Pneumatika - velká .............................................. 3 ks
Televizor .............................................................. 51 ks
Ostatní elektroodpad ......................................... 41 ks
Lednička .............................................................. 25 ks
Zářivka ................................................................ 36 ks
Olej nebo tuk ....................................................295 kg
Monočlánky .......................................................... 6 kg
Léky ..................................................................... 19 kg
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Z výše uvedených výsledků vyplývá, že nárust směsného komunálního odpadu činí 18%. Na druhé straně je
enormní nárust tříděných druhů, což v příspěvcích EKONOMU pro obec presentuje 100% nárust.
Děkujeme občanům za přístup k třídění domovních odpadů
a doufáme, že se sníží i vývoz odpadků do okolí obce.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
V pondělí 3. května proběhl v ZŠ Lužice sběr starého
papíru.
NEJLEPŠÍ SBĚRAČI:
1. Kokeš M.
2. Nováková L.
3. Motyčka M.
4.-5. Mikulicová H.
Varmužová V.
6. Bílek M.
7. Knapil J.
8.-9. Kučera T.
Zachara P.
10. Líčeník L.
PRŮMĚRNÉ
1. 3.
2. 5.
3. 6.
4. 2.
5. 8.
6. 4.
7. 1.
8. 7.
9. 9.

VÁHY:
třída
třída
třída
třída
třída
třída
třída
třída
třída

3. tř.
3. tř.
6. tř.
5. tř.
5. tř.
8. tř.
8. tř.
3. tř.
5. tř.
2. tř.

1060 kg
839 kg
773 kg
528 kg
528 kg
417 kg
352 kg
336,5 kg
336,5 kg
328 kg

159 kg
149 kg
115 kg
83 kg
79 kg
69 kg
52 kg
33 kg
13 kg

3826,5 kg
4465 kg
3463 kg
3164,5 kg
1891 kg
2222 kg
1031 kg
848 kg
337 kg

Děkujeme žákům, učitelům i rodičům za obětavost
a vítězům blahopřejeme.
Vítězná třída získává od Obce výlet lodí Konstancie
po řece Moravě.
OÚ

Vývoz popelnic a odpadů
od domů 2. pololetí r. 2004
02. 06. 2004
16. 06. 2004
30. 06. 2004
14. 07. 2004
28. 07. 2004
11. 08. 2004
25. 08. 2004
08. 09. 2004
22. 09. 2004
06. 10. 2004
20. 10. 2004
03. 11. 2004
17. 11. 2004
01. 12. 2004
15. 12. 2004
29. 12. 2004

+ pytle
+ pytle
+ pytle
+ pytle
+ pytle
+ pytle
- svátek, vývoz bude upřesněn
+ pytle
+ pytle

PYTLE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD:
ŽLUTÁ BARVA - PET láhve, mikrotenové sáčky, čisté kelímky od jogurtů apod., igelity
MODRÁ BARVA - papír,
ORANŽOVÁ BARVA - čisté nápojové kartony od mléka, džusů, fruka, vína apod.
Pytle jsou vyváženy:
1krát za 4 týdny /každý druhý vývoz popelnic/

POZOR!
Firma TESPRA provádí v naší obci vývozy
již od 4 hod. ráno. Pokud popelnice umístíme před dům později, může se stát, že nebudou vyvezeny.

OZNAMUJEME OBČANŮM,
že kontejner na větve a révu vinnou
budou přistaveny na stanovištích
vždy pouze v měsíci dubnu. Kontejnery na listí budou přistaveny na stejných stanovištích vždy v měsíci říjnu. Mimo tyto měsíce nebudou
kontejnery k dispozici.

UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
Vážení občané!
K nejvíce znečišťovaným lokalitám v katastru naší obce
patří prostranství a lesy, které se nacházejí v blízkosti rekreačních chat, zahrádek a polí.
Je zřejmé , že největšími znečišťovateli v naší obci jsou
zahrádkáři, kteří bezohledně vyvážejí do lesů komunální
odpad, větve, listí a další biologický odpad. Rozsáhlé
skládky, které tímto způsobem vznikly a stále se rozšiřují, hyzdí okolí naší obce a na jejich odstranění vynakládá
obec značné finanční prostředky.
Dle obecně závazné vyhlášky Obce Lužice o dodržování veřejného pořádku č.1/2003 je zakázáno vyvážet komunální odpad, větve, listí a další biologický odpad ze zahrádek na veřejná prostranství a do lesů.
Upozorňujeme, že porušení tohoto zákazu bude obecní úřad postihovat jako přestupek podle zákona
č. 200/1990 Sb. v platném znění o přestupcích pokutou
u právnické osoby do výše 5 000 Kč.
K likvidaci větví a vinné révy jsou přistaveny v jarních
měsících kontejnery, na stanovištích: sběrný dvůr, Kratiny ul. U Vrchnice (za čerpací stranicí) a u Lužáku.
Na těchto místech budou kontejnery umístěny i na podzim pro ukládání listí.
Komunální odpad, papír a železo, je možno BEZPLATNĚ ukládat na sběrný dvůr po celý rok, ve dnech úterý,
čtvrtek a sobota.
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem.
Ing. Jaroslav Kreml
Starosta
P ROVOZ N A S B Ě R N É M DVO Ř E
ZIMNÍ OBDOBÍ
Úterý
14:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek
14:00 - 17:00 hodin
Sobota
8:00 - 11:00 hodin
LETNÍ OBDOBÍ
Úterý
15:00 - 18:00 hodin
Čtvrtek
15:00 - 18:00 hodin
Sobota
8:00 - 11:00 hodin
Železo a papír můžete také zdarma
odevzdat v uvedenou dobu na sběrný dvůr.
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ZPRÁVY•KRÁTKÉ ZPRÁVY•KRÁTKÉ ZPRÁVY•KRÁTKÉ ZPRÁVY•KRÁTKÉ ZPR
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Vzhledem k množícím se případům výskytu lidí vydávajících
se za podomní prodejce, upozorňujeme občany:
 aby na osoby, které nabízí
podomními prodeji různé,
častokrát nekvalitní zboží
upozornili na bezplatnou linku POLICIE č. 158 a poznačili si registrační značku vozidla prodejců
 aby si dávali pozor koho pouští do domu či do svého bytu
 vstupní dveře do domu by
měly být uzamčeny, a to
i když je „domácí“ doma
 aby si všímali podezřelých
osob, jenž se pohybují po obci
či v okolí obydlí a jejich výskyt
oznámili na linku Policie č. 158
 v případě zjištění, že byly podomními prodejci okradeni,
tuto skutečnost neprodleně
oznámili na linku Policie č. 158
Policie ČR

VÝZVA
 Buďme ohleduplní k sobě

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY
OÚ LUŽICE V ÚŘEDNÍ DNY

navzájem.
 Občané neparkujte se svý-

mi automobily na místních
komunikacích a cyklostezkách!
 Cyklisté používejte v zájmu

své vlastní bezpečnosti při
jízdě vybudované cyklostezky!
 Omezujete tím dopravu

Na základě požadavků občanů, dochází k prodloužení pracovní doby v úřední dny, a to
následovně:
pondělí a středa
7:00 -11:30 12.30 -17.00
Současně se obracíme na
občany s žádostí, aby své záležitosti projednávali na obecním úřadě, pokud možno ve
výše uvedených úředních
dnech.

a ohrožujete ostatní účastníky silničního provozu.
Děkujeme

FO
TOSL
UŽBA
FOT
OSLUŽBA
Holek
provozuje nadále svoji
sběrnu fotofilmů
v Lužicích v prodejním
stánku u pana Vítězslava
Louckého. Cena fotek do
1,90 + vyvolání filmů.

HŘBITOV
 V roce 2004 probíhá dle zá-

kona 256/2001 Sb., o pohřebnictví, uzavírání smluv
o nájmu hrobového místa
s každým občanem, jenž má
na lužickém hřbitově hrob
v pronájmu.
 Smlouvy mají být uzavřeny
do 31.12.2004.
 Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode
dne podpisu do 01. 01.
2014.
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PŮJČKY
Y,
PŮJČKY,, ÚVĚR
ÚVĚRY
HYPO
TÉKY
HYPOTÉKY
BEZPLATNÉ
PORADENSTVÍ

INFO:
Stanislava Dobrovolná
723 960 231

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Kouzelná a dlouhá noc v Bradavicích
Zaregistrovali jste v pátek
2. dubna množství dětí se spacáky a batůžky? Slyšeli jste hlášení o charitativní sbírce pro
dětský hospic v Malejovicích?
Všimli jste si, že ještě kolem
půlnoci se ve škole svítilo? Vy,
kdo patříte mezi „naše“ rodiče,
jistě víte. Vy, kdo máte děti ještě nedorostlé nebo přerostlé,
vězte. Naše škola se rozhodla,
že se připojí k celorepublikové
akci Noc s Andersenem. Hlavním úkolem této noci bylo přilákat děti ke knížkám, vytvořit
správný tým, pobavit se a sblížit se s kantory. Všechny úkoly
jsme splnili nad očekávání.
Z knihovny v Uherském Hradišti nám doporučili asi dvacet
dětí, věk do deseti let. My jsme
chtěli být spravedliví a dali jsme
šanci všem. Zájem nás šokoval.
Přes 140 dětí a 15 dospělých
bylo ochotno nocovat ve škole.Myslím, že nikdo z nás nelitoval.
Děti jsme rozdělili do dvanácti skupin po dvanácti členech
s tím, že skupiny budou věkově rozdílné a nebudou spolu
kamarádi. Cílem bylo vytvořit
anonymní skupinu, která má za
úkol získat co nejvyšší počet
bodů. Bodovaly se nejen úkoly, ale i chování dětí k sobě.
Deváťáci se stali prefekty (vedoucí- pro ty, kdo nečetli Harryho Pottera) a měli na starost
všechny členy své koleje. Překvapilo nás (velmi příjemně),

kolik deváťáků se akce zúčastnilo a jak zodpovědně se o své
svěřence starali. My učitelé
jsme tak mohli lépe poznat některé výtečníky v obyčejném životě, kdy nemusí sedět sešněrovaní v lavicích. Dalším šokem
pro mě byla skutečnost, že kromě kantorů se k nám přidala
i řada nadšenců. Mohli jste tu
potkat naše paní kuchařinky,
které nám připravily pizzu (byla
vynikající a mizela bleskurychle), paní školníkovou, paní místostarostku, paní knihovnici
a taky paní Kopřivovou, kronikářku obce.
Měla jsem špatné svědomí,
že místo aby všichni zaslouženě odpočívali, poletují s rozvrhem hodin a chystají si soutěže pro děti. Když jsem viděla
výsledek, mé svědomí vzalo za
své a dostavila se hrdost. Hrdost nad tím, že mám fajn kolegy, fajn lidi a fajn žáky. Místo

polehávání u televize jsme tančili, řešili kvízy, četli si o Andersenovi, chatovali s ostatními
účastníky, vyráběli plakáty
a záložky. Vrcholem se stala
stezka odvahy, kterou absolvovali všichni a dokonce se dostavila strašidla! Tolik křiku
a řevu jsem nezažila. Dokonce
i Pavla z devítky nám vysekla
poklonu, protože sama už nemohla vydržet.
S přesvědčením, že jsme děti
utahali,jsme se uložili po třídách
do spacáků. Ještě jsme četli
a doufali, že děti zaspí. Omyl.
Do rána se někteří vydrželi dívat
na Harryho Pottera,ti menší
v družince přece jenom usnuli.
Po snídani, kterou ve tři ráno
chystaly holky Vavrysovy, nám
děti napsaly své dojmy na balicí papíry. Ohlasy byly úžasné,
všechny byly pozitivní, i když
někteří hlásali, že se běží konečně vyspat.
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Má Váš předškolák
tvrdou ruku?

My jsme si vydechli, když jsme zamávali poslednímu účastníkovi. Byli jsme unavení, ale šťastní,
že se akce vydařila, že se nikdo neztratil, že jsme
přežili…
Musím dodat, že akce se vydařila díky našim
sponzorům, kteří nás zásobili dostatkem jídla. Děkujeme všem,kdo pro nás měli pochopení – Pekárna RAK Lužice, Lužičan pan Vagunda-Drgáč,
Štela, Mikulicovi, Obecní úřad Lužice.
Příští rok se těšíme zas. Nyní nás čekají školní výlety, a tak už zase běháme, telefonujeme
a zařizujeme. A nespíme. Já jsem dva dny před
akcí zavřela oči a pořád mi „šrotovalo“ –Nebelvír, Havraspár, Zmijozel, Mrzimor…NO, nezbláznila jsem se a konstatovala jsem – STÁLO TO
ZA TO! Byla to skutečně kouzelná noc, ale taky
pěkně dlouhá…
A vy nám držte palce, ať nám to všechno
vyjde…
Marcela McGonagallová-Komendová
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Jak postupovat a spolupracovat s učitelkami
MŠ při rozvíjení grafomotorických dovedností
u 5-6 letých dětí v přípravě na psaní v ZŠ.
Když po nástupu do základní školy psaní dítěte neodpovídá normě, problém nemusí být
dysgrafického charakteru. Příčinou může být
právě neuvolněné svalstvo ruky.
Pro zdárný průběh budoucího psaní a prevenci
dysgrafie je třeba, aby dítě mělo uvolněnou celou paži. Proto volíme uvolňování ruky pomocí
kresebných cviků tak, aby byla procvičena celá
hrubá motorika.
V naší MŠ provádíme rozvoj grafomotorických
dovedností nenásilnou formou, hrou a vhodnou
motivací již u nejmenších dětí. Začínáme pohybem horních i dolních končetin, potom procvičujeme zápěstí, dlaně, prsty, tedy celou ruku.
Rok před zahájením školní docházky zjistíme
grafomotorickou úroveň dětí, tj. hrubou, jemnou
motorikou, pohybové, hudební a kreslířské
schopnosti dětí. Pokud zjistíme, že dítě má ještě pořád „tvrdou ruku“, nabídneme rodičům,
aby s dítětem navštěvovali speciální kurz na uvolnění ruky, který probíhá v naší MŠ. Speciálními
kresebnými cviky se horní končetina postupně
uvolňuje od paže až po prsty.
Metodiku nápravy rozdělujeme do 10 lekcí. Rodiče docházejí 1x týdně do MŠ, kde společně provádějí s dětmi a učitelkou uvolňovací cvičení. Zároveň však pracují s dítětem
i doma, kde provádějí zadané cviky až 5x denně po dobu ½ - 1 minuty. Tato pravidelná, domácí příprava je základem úspěchu .
Celá náprava sleduje dosažení společensky
přijatelné úrovně písma bez chyb a předcházení
větším problémům, které by mohly působit potíže při nástupu dítěte do základní školy.
Rodiče spolupracujte s námi.

Děkujeme
učitelky MŠ v Lužicích

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Přátelé přírody!
Příchodem měsíce dubna
začíná nový myslivecký rok.
V honitbách myslivci věnují
i nadále zvýšenou pozornost
především ochraně zvěře a zajišťování klidu, který je nezbytně nutný pro zdárný průběh reprodukčního období, které již
u některých druhů zvěře probíhá,
nebo v brzkém období bude
probíhat. S bouřlivým rozvojem
vegetace, ke kterému dochází
v měsíci květnu, nabývá stále
většího významu ochrana zvěře před důsledky vlivů působení lidské činnosti, jako je např.
kosení pícnin a chemická
ochrana rostlin. Tuto otázku
v současné době řeší myslivci
plašením zvěře v době před
sklizní takových ploch.
V současné době provádějí
myslivci opravu a údržbu mysliveckých zařízení jako jsou krmelce a seníky, které si zvěř
zvykla navštěvovat a kde ji také
myslivci v zimním období aktivně přikrmovali. Dále se opravují
a staví posedy s očekáváním
data 16.5., což je povolená zákonná doba lovu naší nejhojnější trofejové zvěře - srnce.
Chtěli bychom touto cestou
upozornit spoluobčany - kynology na venčení jejich čtyřnohých kamarádů a to zejména
v lokalitách, které nazýváme
honebními pozemky v okolí Lužic, kde dochází ke kladení
mláďat většiny druhů zvěře, které v období dubna až června
probíhá.

V současné době se myslivci věnují snižování stavů škodné zvěře, zákonem povolené,
pro kterou představují mláďata
ostatní zvěře snadnou kořist.
Mezi nejrizikovější lokality patří sady za drahou a pole za silnicí směrem na Dolní Bojanovice a Josefov. Zde je obzvlášť
nutné, aby nedocházelo k volnému venčení pejsků bez kontroly jeho majitele.
Jarní období přineslo jako
každoročně sčítání zvěře
v naší honitbě, kterým byly
získány uspokojivé výsledky,
co se stavů spárkaté zvěře
týče. U stavů drobné zvěře dopadlo sčítání velmi špatně, a to i
přes aktivní přikrmování v celé
honitbě po celou dobu strádání. Úbytek stavů drobné zvěře
v loňském roce připisujeme velmi suchému létu a povinné vakcinaci lišek, která se provádí celorepublikově již několik let,
v našem případě tuto vakcinaci

provádíme sami pověřeni státní
veterinární správou. Tímto způsobem dochází k ozdravení populace a množení stavů lišek.
K tomuto bylo přijato několik
opatření, jako jsou nákup bažantích slepic z umělých chovů
a jejich vypuštění do honitby
a zabezpečení vodních zdrojů
zvěři v letním období a řízené tlumení stavů lišek na únosné míře.
Těžko mohu v několika řádcích
vysvětlit příčiny úbytků stavů zajíce a bažanta, který do naší přírody neodmyslitelně patří,
ale doufám, že nás tedy pochopí majitelé volně pobíhajících
pejsků, když se s nimi v honitbě
potkáme a požádáme je, aby si
svého čtyřnohého miláčka připoutali na vodítko.
Děkujeme za spolupráci
a přejeme mnoho hezkých chvil
v přírodě.
Za HS Mikulčice - Lužice
Štěpán Prygl

UPO
UPO
OZZ O R N Ě N Í U P O
OZZ O R N Ě N ÍÍU
OZZ O R N Ě N Í






Dešťové vpustě veřejné kanalizace jsou určeny pouze pro
odtok dešťové vody, nikoli pro domovní splašky a odpadovou vodu ze septiků.
Vylévání splašků do dešťové kanalizace zvyšuje nebezpečí výskytu hlodavců, infekčních chorob a je příčinou
zápachu, který obtěžuje spoluobčany.
Připomínáme, že každá domácnost musí být napojena
na veřejnou kanalizaci a platit stočné. V problematických
částech obce bude tento problém řešen ve spolupráci
občanů a obecního úřadu.

UPO
UPO
OZZ O R N Ě N Í U P O
OZZ O R N Ě N ÍÍU
OZZ O R N Ě N Í
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INSPIRACE

NABÍZÍME VÁM ČISTOTU A POHODU
OSKORUŠKA
Coby kluk jsem slýchával o „hruškách oskoruškách“. Strom, který jsem
u nás už pořádně neviděl, strom, který jsem si i já, stejně jako spousta lidí
pletl s hruškou „škaredkou“.
Šel čas, nějak jsem dozrál, a mezitím plno starých stromů při intenzifikaci zemědělství zmizelo. Meze bez
nich posmutněly, jen jejich mysticita
zůstala v mém podvědomí.
Od roku 1991 jsem ve spolupráci
s odborníky začal v naší obci mapovat mizející pozůstatky kdysi tak pestré fauny a flóry a zahájil program
postupného navrácení mizejících druhů, které se později zařadil pod Program obnovy venkova.
Tak se v obci i jejím okolí postupně začaly objevovat nejen dříny, moruše, oskoruše, ale i další druhy, zejména ovocných dřevin. V naší obci
většinu stromů na veřejných prostranstvích vysázely děti a jejich prostřednictvím byli vyzváni ke spolupráci jejich příbuzní - rodiče, dědové
i sousedi.
A že se program zdařil, lze se přesvědčit na vlastní oči - první stromy
sázené před léty převážně dětmi
vzrostly tak jako ony a některé přinesly první ovoce. Nejprve dříny. Masité, zpočátku trpké, ale při dozrání
do vínové barvy sladkokyselé plody
zpestřily veřejná prostranství a svěží chutí potěšily mnohé mlsouny. Pak,
v dalších létech, zarodily moruše,
nejprve bílé, později i černé. A oskoruše? Staří znalci prohlašovali,
že jejich plodů se prý oni nedožijí
a kdoví jestli já. Tak i má oskoruška,
zasazená na jaře v roce 1997, asi tří24

letá o výšce cca 120cm postupně
sílila a stala se pro mne tak trochu
stromem posvátným. Při každé návštěvě zahrady jsem neopomněl
zkontrolovat její stav. První rok trochu
stagnovala, ale v dalších letech plně
odpočinek nahradila. Ve třetím roce
po výsadbě k mému překvapení popraskala oskoruše kůra ve svislém
pásu asi metrové délky, jako by ji někdo hluboko pobodal velkým hřebíkem nebo snad zapracoval strakapoud? Nevím, ale rány se zacelily
a já i můj otec, jenž si v tuto dobu již
nádherný, asi třímetrový strom rovněž oblíbil, jsme si oddechli. Oskoruše si vysloužila zvláštní úctu a každé následující jaro jsem netrpělivě
čekal na její rozpuk, na první lístky
nebo snad i okvětí?
Snažil jsem se do jejích bujného
růstu téměř nezasahovat, a tak jsem
jen mírně tvaroval korunu. Říká se,
že oskoruše rodí, až jí odspodu popraská kmen. To se stalo v roce 2002
a opravdu se stal další rok malý zázrak - objevily se 2 květenství o 50 70 květech!
Průběžně jsem sledoval průběh
odkvétání a posléze i tvorbu plodů.
Polovina květů opadla naprázdno
a zbytek, který se měnil na plody, k mé
nelibosti postupně opadával. Zřejmě
se podepsal extrémně horký i suchý
rok 2003. Posledních několik plodů
zmizelo ještě před dozráním někdy
na počátku srpna. Snad letos již šestimetrový strom, majestátný a elegantně vznešený, mé očekávání naplní.

NAŠE SLUŽBY
VÁM VYJDOU VSTŘÍC
Služby - praní a mandlování:
1. Povlak polštáře .................. 8,50
2. Povlak kapna...................... 14,50
3. Prostěradlo obyč.
na 1 postel ..........................10,00
Prostěradlo obyč.
na 2 postele ........................ 11,00
Prostěradlo froté
na 1 postel ..........................14,00
Prostěradlo froté
na 2 postele ........................18,00
4. Ubrus malý .......................... 12,00
Ubrus velký .........................17,00
Osuška malá ....................... 9,00
Osuška velká ...................... 11,00
5. Ručník froté ........................ 8,00
6. Ručník obyčejný ................ 7,00
7. Utěrka ................................... 6,00
8. Deka vlněná tenká ............30,00
9. Deka prošívaná- spacák ...50,00
10. Montérky
- plášť .......15,00
- košile ..... 12,00
- blůza ...... 12,00
- kalhoty ...10,00
11. Záclony a závěsy (3m) ....20,00
12. Autopotah
- autobus ..15,00
- os. auto ..13,00
13. Ubrousek, napron .............. 6,00
14. Prošívaný kabát .................40,00
15. Dres kompletní ...................13,00
16. Tričko bílé ............................10,00
K O N TA K T:
Kozumplíková Alena
Tel.: 721 303 212


ZP Mikulčice a.s.
Mikulčice 164
696 19 Mikulčice


IČO: 25573306
DIČ: 309-25573306
Miroslav Kovářík

Víte že …

Občanské aktivit y
VČELAŘSKÁ ORGANIZACE Hodonín
byla ustavena 14. března 1920 pod názvem
„Včelařský spolek pro Hodonín a okolí“
V současné době základní organizace Českého svazu včelařů Hodonín sdružuje včelaře Hodonína a obcí Lužice, Mikulčice, Prušánky, Dolní Bojanovice, Mutěnice, Josefov, Starý a Nový
Poddvorov.
Přibližně 1000 včelstev chová 75 včelařů
těchto obcí.
Tato včelstva zajišťují opylování kulturních zemědělských i volně rostoucích rostlin našeho
regionu a zásobují včelími produkty - zejména
medem - zájemce s řad občanů a med nabízejí
také výkupcům pro obchodní síť.
Z téměř 85 let činnosti ve prospěch včelařství na hodonínsku se v organizaci vystřídali již
čtyři generace včelařů. Členové včelařské organizace se snaží, aby pro tuto ušlechtilou činnost, která společnosti přináší nenahraditelné
hodnoty i v oblasti životního prostředí, získali pokračovatele.
Přivítají mezi sebou každého, kdo má rád
přírodu a chce se včelařství věnovat. Každému zájemci o včelařství ochotně poskytneme všestrannou pomoc.
Základní organice
Českého včelařského svazu
Hodonín

Víte že ...

Víte že v naší obci pracuje zájmový kroužek
Mladých včelařů?
Svoji klubovnu, kterou budou slavnostně otvírat při příležitosti MDD 5. června, mají v malém
domku naproti továrně Groz-Beckert Czech.
Pro děti jej opravila pracovní četa OÚ.
Sourozenci Tereza a Matěj Ištvánkovi se jako
první lužičtí odvážlivci zúčastnili krajského kola
soutěže Zlatá včela, které se konalo 24.dubna
v Archlebově. V silné konkurenci obstáli a vybojovali:
Tereza v kategorii 6.-9. třída 7.místo a Matěj
v kategorii mladších žáků – 2.místo !
Blahopřejeme jim k úspěchu !

Matěj Ištvánek
se raduje z 2. místa
v krajské soutěži
Zlatá včela.

Máte chuť poznávat život včel a naučit se
o ně pečovat? Přihlásit do kroužku se můžete
na obecním úřadě nebo na ředitelství ZŠ. Noví
členové jsou vítáni!
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Znáte svoji obec?
Zapojte se do soutěže!
V minulém čísle Zpravodaje jsme uveřejnili
první tři otázky mikro-soutěže z historie i současnosti naší obce. Z 54 správných odpovědí byli
vylosováni tito výherci, kteří získávají sladkou
odměnu:
1. Ondřej Pazdera, Vinohrádky 42
2. Tereza Králová, Záhumenní 605
3. Ryšánková Eva, Havířská 16
Blahopřejeme
Dnes pokračujeme dalšími soutěžními
otázkami.
Zní takto:
1.Kdy projel Lužicemi první osobní vlak na železniční trati Přerov - Břeclav?
2.Ve kterém roce byl postaven lužický kostel?
3.Na fotografii je významný lužický rodák. Napovíme, že byl umučen v roce 1942 v Mauthausenu. Napište jeho jméno.
Přejeme hodně zdaru!
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SVAZ CHOVATELŮ
INFORMUJE
7. února 2004 se konala v místní restauraci
SEVA výroční schůze ČSCH, kterou zahájil předseda pan Kučera. Ve své zprávě o činnosti ZO
přednesl zhodnocení uplynulého roku.
V loňském roce vybudovali členové svazu
nový výstavní areál v prostoru Baníku Lužice.
Byla zakoupena skladová buňka, kterou zaplatil OÚ a do které byl přemístěn všechen výstavní materiál. Současně byla provedena inventura, výsledek zapsán a předán hospodáři panu
Soustružníkovi.
V roce 2003 se členové naší ZO účastnili výstav, které se konaly v našem okrese. V listopadu
loňského roku se uskutečnil zájezd na výstavu
v Nitře, kde naši členové mohli porovnat své výsledky se slovenskými kolegy.
Bylo natetováno 56 králíků a okroužkováno 30
holubů. Také bylo provedeno očkování králíků
nejen členům, ale ostatním občanům naší obce
Lužice.
Byla přednesena zpráva ohledně výstavy, které se bude konat 18. a 19. září 2004. Poté se
slova ujal pokladník organizace pan Pleva, který
přednesl zprávu o stavu pokladny. Revizní komise tuto zprávu potvrdila a neshledala žádné rozdíly ani nedostatky.
Schůze se zúčastnila místostarostka paní
Ambrožová, která přislíbila další spolupráci
a pomoc obecního úřadu naší organizaci.
Po projednání hlavních bodů, proběhla diskuse a poté pohoštění v podobě teplé večeře.
Naši členové přispěli svými výrobky studené kuchyně.
Český svaz chovatelů
Lužice

Hnutí BRONT OS AURUS
SKAUTI
Pár slov k registraci:
V tomto roce se ve středisku
Mikulčice zaregistrovalo celkem 104 členů (o 17 více než
minulý rok). Jde o skauty z obcí
Mikulčice, Lužice, Prušánky.
V Lužicích bylo v loňském roce
zaregistrováno celkem 23 členů. Letos počet lužických skautíků stoupl na 35 členů. Jsme
velice rádi, že se naší organizaci v Lužicích tak daří a doufáme, že i přestože se už nevejdeme do klubovny nás bude
stále víc a víc.
Děkujeme za podporu, které se nám ve vaší obci dostalo.
Několik akcí, jenž proběhly
v posledních třech měsících:
1) Puzzliáda – se konala dne
18. 1. 2004 účast dětí byla
z důvodů špatného počasí
malá, ale ti co přišli, zajisté nelitovali. Radůz měl připraven
výběr různých puzzle obrázků,
které se skládaly na čas.
VÍTĚZI BYLI:
Mladší kategorie:
Rosy (Ivanka Lacková)
Starší kategorie:
Iveta Lekavá (1. místo), Had
(Anita Hadašová – 2. místo),
Cvrček (Veronika Lekavá)
2) Jarní táboření – akce konaná jen pro členy oddílu. Skautíci se o jarních prázdninách
vydali až na dalekou Šumavu,

aby si tam (většinou poprvé)
zkusili své tábornické dovednosti. Celý týden padal sníh,
takže program částečně nahradily radovánky na sněhu. Etapová hra Zlatá horečka však
měla také velký úspěch a poslední den, kdy zlatá horečka
vrcholila byli všichni napjati, kdo
že bude ten nejúspěšnější zlatokop, který nalezne nejvíce
zlata. Závěr hry však potěšil
každého, protože i nejméně
úspěšní zlatokopové si za své
zlato mohli vybrat drobnou odměnu na památku. Ve čtvrtek
se už však většina dětí těšila

domů a na své rodiče, od kter ých byli odloučeni celých
5 dnů.
V dalším čtvrtletí připravujeme:
PRO VEŘEJNOST
Karneval pod širým nebem –
30. června 2004
Pro členy oddílu:
1) Jarní výpravu do ZOO Hodonín
2) Jarní brigádu – úklid okolí
klubovny a vysazení skalky
v blízkosti klubovny
3) Jednodenní výpravu pro Tygříky (zatím je tajemstvím kam)
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JARNÍ SLAVNOSTI
V sobotu 3. dubna mohli rodiče
a děti v Lužicích navštívit na zahradě
před jídelnou 8 tvořivých stanovišť
a vyrobit si zde k Velikonocům stojánek na vajíčka, do něj namalovat vajíčko, pro maminku do vázy vytvořit
krokus a pro tatínka kuřátko nebo zajíčka z vlny. Jedním ze stanovišť byl
také poznávací kvíz jarních kytek. Ti,
kteří poznali téměř všechny kytičky
získali kromě bonbonu také uznání na
památku. Během dvou hodin se přišlo podívat přibližně 35 návštěvníků,
především dětí a i přes nepříjemný vítr,
který neustále všechno sfoukával ze
stolů, si každý domů odnášel hned
několik výrobků. Doufáme, že příští rok
se nám počasí vydaří lépe a Jarní slavnosti navštíví ještě více rodičů a dětí.

REGION

í
ž
u
l
d
o
P
Region Podluží - svazek
obcí (dle §49 až 53 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích), vznikl počátkem roku 1999 s hlavním cílem navázat a rozvíjet
spolupráci mezi obcemi na
Podluží, která povede k zachování a zkvalitnění života v obcích
této oblasti na jihu Moravy.
V současné době svazek sdružuje 13 obcí s celkovou rozlohou 21577 ha, na které žije
23402 obyvatel. Více informací na www.podluzi.cz.
Projekt INP: Projekt Regionu Podluží s oficiálním názvem
„Internet na Podluží“ (INP), je
jedním z prvních svého typu. Ze
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NABÍDKA PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET
závěrů Strategie rozvoje Regionu Podluží, která byla zpracována dotazníkovým šetřením
a komunikací s obyvateli v roce
2000, vyplynula jednoznačná
potřeba zlepšení informovanosti
v obcích a vybudování kvalitní
informační struktury regionu.
Ve spolupráci s firmou NEOS
v.o.s. Dolní Bojanovice, je postupně vyvíjen kvalitní a cenově
výhodný systém připojení domácností a firem k mezinárodní
komunikační a informační síti INTERNET. Pro vytvoření bezpečné a kvalitní datové sítě byla vybrána bezdrátová technologie
v pásmu 2,4 GHz, s páteřní sítí
v pásmu 5,8 GHz. Hlavní myšlenkou realizace celého systému je jeho nekomerční charak-

ter, kdy veškerý případný zisk
z provozu bude zpětně investován do rozvoje obcí na Podluží.
Věříme proto, že i vy budete
s námi sdílet tuto myšlenku
a v nejbližších měsících využijete naší nabídky k připojení,
která bude v krátké době obohacena o další doplňkové služby obcí pro své občany.
Pro další informace a v případě
zájmu se kontaktujte na:
Tel: 777 328 052,
nebo na e-mail:
smetana@podluzi.cz
Za realizační tým
se na spolupráci těší
Ing. Josef Smetana
manažer regionu

VOLBY

MÁTE ZAŠLÝ NÁHROBNÍ KÁMEN
A CHCETE SE PODÍVAT, JAK VYPADAL, KDYŽ BYL NOVÝ ?

DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU

Volejte 608 767 395 a využijte bezplatnou
a nezávaznou ukázku právě na Vašem povrchu.

 Volby do Evropského
parlamentu se uskuteční
11. června 2004
od 14.00 do 22.00 hod.

UNEČNICE
„FIRMA
SLUNEČNICE
UNEČNICE“
FIRMA SL
Náš způsob čištění nabízí řešení …..
Vám vyčistí náhrobní kámen do původního stavu:
 ekologickým prostředkem
 s ochranným nátěrem proti usazování nečistot
a pro snadnou údržbu
 za bezkonkurenční ceny

12. června 2004
od 8.00 do 14.00 hod.
 MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v Základní škole v Lužicích – učebna ZUŠ
pro voliče – příjmení začínající písm. A - K
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Základní škole v Lužicích – učebna ZŠ
pro voliče – příjmení začínající písm. L – Ž
 Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky).
 Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den
voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

NABÍDKA

Poradenství a odborné konzultace
v oblasti sociálně právní,
psychologie a finančnictví.

MÁTE PROBLÉMY:
- v zaměstnání, dostali jste výpověď
- jste úzkostní, nevíte si rady s problémy,
máte strach z budoucnosti a pocit, že jste selhali
- nestačíte na své děti
- rozvádíte se, jste osamělí
- trápí vás nedostatek peněz, potřebujete půjčku
- nemůžete žít bez drog či alkoholu
Jsme zde pro Vás, abychom Vám odborně,
diskrétně poradili a podali pomocnou ruku!
Tel. kontakt: 606 143 735
Mgr. Dagmar Konrádová, psychoterapeut

KREJČ
O V S T VÍ
KREJČO
MA
GDOLENO
VÁ
MAGDOLENO
GDOLENOV

Lužice
Dvorní 66

Zakázk
ov é šití,
ko
o p r av y o d ě v ů , v š í vá n í z i p ů …
Pracovní doba:

Po, st, pá 8:00 - 15:00
Út, čt
8:00 - 18:00

Tel.:

518 357 955
605 751 996
29

KULTURNÍ OKÉNKO
LUŽICKÉ KULTURNÍ JARO
Navštívili jste některý z pořadů Lužického kulturního jara?
Velikonoční krojová zábava nejen zaujala milovníky lidových tradic a dechové hudby,
ale i ty, kteří rádi ochutnají dobré víno. Lužičtí vinaři opět nezklamali.Věnovali kvalitní vzorky
svých vín a nenechali nás na
pochybách, že to s vínem umějí. Samozřejmě nechyběla ani
písnička u cimbálu. Takže kdo
letos zaváhal, příští rok by to
měl napravit!
Jarní koncert vážné hudby
v podání Komorního orchestru
Jana Noska z Hodonína byl
opravdovým uměleckým zážitkem a všichni, kteří si návštěvu
koncertu plánovali, ale nakonec dali přednost televizní obrazovce, mohou litovat.
A co tak vypravit se do pohádky za piráty? Tuto nabídku

přivítaly děti i rodiče jako zpestření dubnového odpoledne. Umělci z Havlíčkova Brodu připravili
divákům hodně legrace i napětí.
Krásné odpoledne připravili
žáci ZUŠ pod vedením p.uč.
Havránkové a děti národopisného kroužku Lužičánek pod vedením p. Šovičkové maminkám
a babičkám ke Dni matek.
Je vidět, že soustavná práce,
píle, zájem rodičů i obětavost vedoucích přinášejí své ovoce.
Návštěvu kronikářů regionu Podluží obohatil svým zpěvem a milým průvodním slovem
ženský pěvecký sbor při SPOZ
a výzdobu zajistily a pohoštění
připravily členky muzejní a letopisecké komise.Díky nim se
u nás návštěvě opravdu líbilo.
Dík všem organizátorům kulturních společenských akcí! Dík
všem divákům za návštěvu !
J. Ambrožová

TJ Baník Lužice
a OÚ Lužice
ZVOU VŠECHNY DĚTI NA

DEN DĚTÍ
KDY:
5. června 2004
v 10:00 hodin
KDE:
Areál Baníku Lužice
V PROGRAMU:
- Sportovní hry a soutěže
- Dovednostní disciplíny
- Skákací hrad
Občerstvení je zajištěno.
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Z literární tvorby
občanů

Slovácký krúžek Lužice
Vás srdečně zve na tradiční

CYRILSKÉ HODY

HLEDÁNÍ

„pod zeleným“

Hladím jen třáseň roucha poezie
vidím jen okraj pramene
jedno jsem pochopil a vím to jistě,
že živá voda v hloubce je.
Ne nechci míchat slova jako alchymista
stoupat k ohni na vyšlapané místa
a stále říkat: „Poezie to je panna čistá“.
Chci pít jak ona, pramenitou vodu z dlaní
té kráse se klanět, co ona se skloní.
Stále si říkám na tom nezáleží
píšeš si jenom pro sebe
druhý hlas se ve mně o oktávu zvedá
což najít žebřík do nebe.
Hledačů je, bylo a ještě bude
kteří na prvním příčeli
zůstali stát opuštění a sami
do svých veršů zasnění.
Pavel Popovský st.

ve dnech
3. - 6. července 2004
hraje DH Rozmařilka
SOB
OTA 3. ČER
VENCE 200
4
SOBO
ČERVENCE
2004
Předhodová beseda u cimbálu
Začátek ve 20:00 hodin vystoupí:
Dětský národopisný soubor Lužičánek
Mužský a ženský sbor z Lužic
Sólisté z Lužic a další hosté
NEDĚLE 4. ČER
VENCE 200
4
ČERVENCE
2004
Cyrilské hody
Začátek v 15:00 hodin, zahájeny
průvodem obcí
PONDĚLÍ 5. ČER
VENCE 200
4
ČERVENCE
2004
Cyrilské hody
Začátek v 16:00 hodin, zahájeny
průvodem obcí
4
ÚTER
Ý 6. ČER
ÚTERÝ
ČERVENCE
2004
VENCE 200
Úterní hodová zábava
Začátek v 19:00 hodin

A ještě malý dovětek.
V dopise redakční radě nám pan Popovský píše:
„………. Ve zpravodajích Bořetic, Rakvic, Velkých Bílovic jsou básně hlavně od žáků ZŠ.
Nešlo by to i ve Zpravodaji Lužickém?“

Hody se uskuteční na prostranství
„Pod zeleným“ u Sokolovny, v případě
nepřízně počasí v sále Sokolovny
v Lužicích.

Co vy na to školáci?
Redakce
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Z HISTORIE
K 85. výročí založení Místní knihovny v Lužicích
Během 1. světové války (1914
- 1918) byla činnost kroužku
omezena. V roce 1912 byla vymazána z registru.
1919 Počátek knihovnické
činnosti byl zahájen v roce
1919. knihy byly uloženy na
obecním úřadě. Prvním knihovníkem byl ustanoven učitel Jaroslav Dobrovolský.

Novák Matěj 1943 - 1945,
1901-17. 2., 1957
Knihovník v období 2 světové války zachránil mnoho knih. Tajně je půjčoval
občanům.

VÝROKY SLAVNÝCH:
- Kniha je jako zahrada, kterou
nosíš v kapse.
- Je pouto mezi lidmi,
kteří četli stejnou knihu.
- Kniha přítel člověka.
- Řekni mně co čteš,
já ti řeknu, kdo jsi.
- Za vše, co je ve mně
dobrého vděčím knize.
(zápisy z kronik)
2.8.1892 Byl v Lužicích založen Čtenářsko - pěvecký kroužek. Vedoucími byli především
učitelé. Členové byli hlavně ze
zemědělských a dělnických rodin. Půjčovali si a četli knihy, nacvičovali písně a hráli divadla.
Bylo podporováno české národní cítění. V archivních pramenech nacházíme jména 1909
Cyril Komosný, 1910 Metoděj
Komosný, 1913 Metoděj Barvík.
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26.3.1921 zahájila svou
činnost obecní knihovna. Umístěna byla ve sborovně obecné
školy. Knihy byly půjčovány jedenkrát týdně.
Obecní knihovna obsahovala přes 500 knih většinou úplně nových, koupených za obnos 8.000,- Kč. Přichází
k oblibě mezi lidmi.
28.5.1924 L e t o p i s e c k á
komise (obnovená v roce
1923) se přihlásila od 1. ledna
za zakládajícího člena Masarykova muzea v Hodoníně a chce
míti také podíl na rozšíření sbírek tohoto muzea.
1926 Po odchodu Jaroslava Dobrovolského byl zvolen
knihovníkem Jan Králík - sklář.
1927 Obecní knihovna čítá
652 knih (472 zábavných a 180
poučných). Knihovna je umístěna stále ve škole.
1928 Obecní knihovna slouží plně ke kulturnímu obohace-

ní občanstva. Knihovna čítá již
přes 700 knih. Za rok 1928
bylo půjčeno 173 čtenářům
přes 1262 knih. Půjčuje se
vždy v neděli za poplatek 20
haléřů za knihu. Nejčtenějšímu
spisovateli jsou: Jirásek, V. Třebízský, Sienkiewicz, B. Němcová, J. Sv. Machar
1929 - 1930 Studenti
a muži členové Sokola chodí
předčítat ženám a děvčatům při
vyšívání sokolského praporu.
Rozvinut byl v roce 1930. (z vyprávění pamětníků)
1933 Celkem 2954 knih si
vypůjčilo 156 osob. V knihovně
je 1066 svazků (835 zábavných, 188 naučných, 43 časopisů). Na nákup přispěla obec
350,- Kč. Za půjčení se platí
20 haléřů na 14 dnů. Zisk z půjčování byl za 516,- Kč.
1935 Obecní knihovník Jan
Králík odjel z Lužic za prací do
Káhiry, knihovníkem byl zvolen
Matěj Novák (člen obecní rady)
- dělník.
1939 Knihovna měla 1150
svazků.
Po příchodu Němců musely
být vyřazeny knihy legionářské,
s protiněmeckou tendencí,
knihy spisovatelů ruských,
amerických, anglických, francouzských. Mnoho knih bylo
zachráněno tehdejším knihov-

níkem Matějem Novákem (pradědeček Martina Nováka z 9.
třídy). Vyřadil jen malou část,
ostatní uschoval a přes válku
také tajně půjčoval. Knihovna
musela být doplněna literaturou
vyhovujícímu fašistickému režimu. O četbě těchto knih musel
knihovník falšovat zprávy. Funkci knihovníka vykonával Matěj
Novák až do roku 1945.
1945 Při přechodu fronty
byla knihovna z větší části zničena. Odcizeno a zničeno bylo
540 knih. Skříně knihovny byly
rozbity. Zbylé knihy byly přeneseny do nynější školní dílny.
1948 Knihovníkem se stal
František Babák - učitel.
V knihovně bylo 1007 svazků
(678 zábavných, 269 naučných, 60 pro mládež), 105 čtenářů si vypůjčilo 1331 svazků.
Byly uspořádány 2 výstavky.
Knihovna byla umístěna nevhodně v bývalé šatně školy.
Asi 1925-1948 byly u dětí
v oblibě knihy např. Kája Mařík
(Háj F.), Gabra a Málinka (Kutinová), Příběhy Rychlých šípů
a další knihy spisovatele Foglara, Broučci (Karafiát).

Rok
Počet čtenářů
Z toho do 15 let
Počet návštěvníků

1992

1993

136

141

148

78

83

90

78

83

550 1058

1199

1276

1601

83
1134

Počet půjčených svazků 5278 2809

1994 1995
151

1997

2003

152

155

5412 5873 7537 10802

Celkem svazků

9831

Po roce 1948 - byly méně
uznávané a neprodávané.
Propagovány byly knihy sovětských autorů, knihy se socialistickou a komunistickou tématikou. Ve školách, organizacích
Československého svazu mládeže se plnil Fučíkův odznak.
Mládež musela přečíst knihy povinné řady a řady výběrové. Kromě knih s politickým podtextem
tam však byly i knihy A. Jiráska,
B. Němcové, M. Majerové, J.
Nerudy, J. Wolkera a další. Před
komisí děvčata a chlapci obhajovali znalosti z četby, aby odznak získali.
Postupem let se setkáváme
s dalšími jmény knihovníků:
Ludvík Žáček, Stanislava
Maňáková, Irena Körösiová,
Ludmila Formanová, Milada
Hlaváčová, Ivana Huberová, Iva
Kornfeilová.
Knihovna byla často stěhována.

Od roku 1995 přispívá OÚ
Lužice 10.000 - 15.000,- Kč
na zakoupení nových knih
a 10.000,- Kč na časopisy.
1993 - 2003 Práci knihovny řídila Okresní knihovna
v Hodoníně. Vedoucí knihovny
byla Ludmila Vavříková.
V roce 1997 zakoupil OÚ do
knihovny osobní počítač. Program nabízí informace z oblastí
vědy, pro děti pohádky, hry.
2003 Knihovna přechází
pod správu OÚ Lužice.
Knihovnicí je pí. Jitka Nováková. Půjčuje se dvakrát v týdnu. V blízké budoucnosti se
plánuje v knihovně s instalací
internetu.
M. Kopřivová
kronikářka

ČZS Lužice
nabízí pronájem sálu
včetně vybavení kuchyně
na svatby, výročí, schůze
a jiné oslavy.
Tel.: 731 202 720, 604 662 582
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Před 55 lety vznikl v Lužicích závod IGLA
(Vzpomínka na počátky výroby)
Název IGLA n. p. České Budějovice, závod 04 Lužice nesl
podnik až od 1.10.1950. Jeho
předchůdcem byl v roce 1949
Svit n. p. Gottwaldov a o něco
později Závody přesného strojírenství n. p. Gottwaldov, závod Lužice. Sídlem závodu se
stal objekt bývalých lužických
skláren.
Ráda vzpomínám na dětská
léta, na schovávanou a honění
ve starých vyhaslých pecích
a objektech chátrajících skláren. Ani komín, dominanta huti
neušel pozornosti našich her.
Starší občané Lužic s povzdechem pozorovali rozpadající se
sklárny, které byly kdysi jejich
mládím i ztracenou obživou.
Proto po válce chtěli, komu ležel na srdci osud skláren, aby
ještě z jejich zbytků měli občané užitek. Tehdejší MNV nabí-
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zel prostory k „znovuzrození“
a po několika nabídkách uspěl.
V roce 1948 začíná n. p. Baťa
nevyhovující budovy bourat
(i komín), ale část budov zůstává a renovuje se.
Dne 20.7.1949 se stěhují
starší stroje spolu s 21 zaměstnanci do zrozené fabričky ze
Zlína. Při zahájení, na kterém
promluvil tehdejší předseda
MNV Martin Parák mimo jiné
řekl: „Ludé sa v hrobě obracajů, že sa do Lužic vrátila práca“. Tenkrát jako osmnáctiletá
děvčica jsem ani nechápala to
jejich nadšení. No, to bylo jenom slavnostní zahájení.
Třináct děvčat převedených
z výroby bot mělo náhle v rukách
malé, tenké, miniaturní plechové součástky o síle a délce několik setin milimetru. Nad prací
náročnou na přesnost, cit, zruč-

nost a zrak nám z pocitu bezradnosti nad plíšky (tak jsme jim
z počátku říkaly) ukápla i slzička. Musely jsme se naučit pracovat na více strojích, abychom
při malém počtu zaměstnanců
a více operačních postupů výrobek dokončily. Dělalo se tenkrát 40.000 ks platin týdně
a byl to mnohdy úkol nad naše
síly i možnosti. Jak se ukázalo,
starší nespolehlivé stroje na
přesnost výroby nestačily. Tehdejší a první vedoucí Stanislav
Balun se všemožně snažil a byl
také jeden z nejlepších zlepšovatelů.
Když se po letech zamýšlím
nad začátky, říkám si, že to bylo
jak za doby Marie Terezie.
Omílalo se ve zvonech (míchačky). Do petrolínu se daly plíšky
a po několikahodinovém vrtění
byl ve zvonu jenom hustý černý a smradlavý šmír. Vybíralo se
to za chodu magnetem a po
chvilce jsme byli jak komináři.
Voda tekla jenom studená,
umývaly jsme se ve škaredých
hrantech mazlavým mýdlem
smíchaným s pilinami, abychom jsme to z rukou alespoň
trochu umyly (ostatní špína až
doma). Topilo se v pilinových
kamnech a každý týden dvě
a dvě děvčata pěchovaly piliny
do nábojů, aby mohli vrátní brzo
ráno zatopit. Byla jen jedna dílna s jedním podlažím.
Vedoucí Balun chtěl, abychom vnikly do tajů jehlařiny co
nespíše, a proto pomohl usku-

tečnit exkurzi do Karl-MarxStadtu v NDR, kde se jehlařilo
už 100 roků. Myslel si, že nám
předají své zkušenosti, abychom se dostaly rychleji ke
splnění úkolů. Ale efekt nebyl
zdaleka takový, jak se očekávalo. Němci nám toho moc neukázali a tak jsme zápasily dál.
Během dvou let se výroba
rozrostla o ražené jehle, závod
měl už 140 zaměstnanců, většinou mladých žen a matek.
Aby podnik nepřišel o zapracované síly, postaral se vedoucí
Balun s MNV o rychlé vybudování mateřské školky. Školka se
zřídila v adaptovaném domu bývalého inženýra Jahna (dnes
pekařství RAK). Naše děti se do
školky umístnily přednostně,
mnohdy i s plenkami jako čtrnáctiměsíční. Na slavnostním
otevření školky vystoupil i nově
založený čtyřčlenný pěvecký
soubor ze závodu IGLA, který
vedl Luboš Líčeník.
Pěvecký soubor, který byl
později dvanáctičlenný dosáhl
mnohé úspěchy v soutěžích
(např. na Strážnických slavnostech v červnu 1952 se písněmi Fanoše Mikuleckého umístil na 3. místě) a zapsal se do
povědomí nejen osazenstva závodu, ale i Lužic. Slovácké písničky našich děvčat provázely
veškeré dění v závodě od roku
1951 do roku 1991. Soubor
zpíval při narození dětí našich
maminek, na závodních estrádách, při oslavách splnění plánu, při kulatých výročích všech
zaměstnanců, kteří si to přáli,
při odchodu do důchodu, no
a také při skonu na poslední
cestě.

Závod si vytvořil vlastní kulturu. Mimo pěveckého souboru
byl na závodě i divadelní kroužek, který nacvičil i několik operetek. Závod měl i svoji kapelu,
která hrála na podnikových plesích. Na přípravě kulturních akcí
se podílel celý závod i s vedením
a na akce se těšili i občané Lužic. Později měla IGLA i fotbalovou jedenáctku, turistický kroužek a jiné.
Myslím si, že lidé v továrně se
většinou měli rádi, s úsměvem
a pozdravením se potkávali,
i když bývaly i doby kritické a nemilé. Celkově si vzpomínám
ráda na všechno a na všechny.
Na závěr mého vzpomínání
bych chtěla poděkovat všem,
co se v roce 1949 zasloužili
o vybudování všeho shora zmíněného. Klaním se jejich památce, protože už většina není
mezi námi. Konstatuji, že mně
naše továrna přirostla k srdci.

Když jedu dnes kolem a vidím
ty pěkné vystavené budovy
s moderním sociálním zařízením a vzpomenu si na naše začátky v roce 1949 - je mi smutno. S povzdechem vzpomínám
na ty naše dřívější sklárny, kde
i my jsme nechali svoje mládí.

Aloisie Víchová
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SPORT
O d d í l ž a č e k TJ S o ko l
V pondělí a ve čtvr tek si
chodí zacvičit přes 25 žaček
pod vedením sestry Rutarové,
Šabartové, Damborské a Pindové.
V úterý v oddíle aerobiku,
pohyb při hudbě, cvičívá někdy
i 20 žaček pod vedením sestry
Šuralové Jitky a Dity.
V roce 2003 se žačky znovu zúčastnily všech župních
soutěží.
Župní švihadlový víceboj
a soutěž ve šplhu proběhl 25.
ledna v Hodoníně za účasti 17ti
žaček, z toho z Lužic soutěžilo 9.
Při vyhodnocení ve 4. kategorii žačky obsadily první místa
a ve 3. kategorii druhé místo.
26. dubna byla župní soutěž
ve sportovní gymnastice
a šplhu. Z účasti 19 žaček bylo
6 z Lužic. Ve 2. a 4. kategorii obsadily žačky Lužic 1. a 2. místo.

Soutěžilo se v akrobat. gymnastice, cvičení sestav na kladině a lavičce, sestavy na hrazdě
a přeskok přes kozu a bednu.
Gymnastické sestavy byly
pro žačky dosti náročné a daly
pernou přípravu.
Každé župní soutěži předcházela vyřazovací soutěž v Lužicích.
17. května jsme se zúčastnili
župního přeboru všestrannosti v atletice a plavání.
Závodilo se v běhu, hodu kriketovým míčkem a skoku dalekém.
Z účasti 29 žaček soutěžilo
z Lužic 10 žaček, kde jsme získali jedno 2. a dvě třetí místa.
V plavání jedno 1. a jedno 3.
místo.
Každé vyhodnocení všech soutěží, jak v Lužicích, tak na župě
bylo odměněno diplomy a účast
malou sladkou odměnou.

7. června jsme se zúčastnili
soutěže v zálesáckém závodě zdatnosti na srazu žactva
v přírodě v Břeclavě na Pohansku. Z účasti 26 závodníků bylo 14 z Lužic.
Žačky oddílu aerobiku zacvičily v únoru své sestavy na společenském večeru Sokola v Lužicích. V listopadu předvedly
cvičení aerobiku při hudbě na
oslavě 95. výročí Sokola Lužice.
Žačky aerobiku rovněž cvičily na sokolském sletu pod Ještědem v Liberci, mimo zkoušek
a hlavního nedělního vystoupení navštívily ZOO v Liberci a vyjely lanovkou na Ještěd. Byly
velmi ukázněné, jak při cvičení, tak na výletech.
Odvážely si pěkné zážitky ze
cvičení, výletů a hlavně noclehu
ve spacáku.
Odjížděli jsme autobusem po
vystoupení v neděli v podvečer.
Místo, aby unavené žačky v autobuse klímaly, celou cestu až
do půlnoci zpívaly. Jedna ze
skládaných jejich písniček končila: „Měly jsme se báječně - cvičily jsme výtečně“. To bylo jejich opravdu pěkné hodnocení.
Všem cvičitelkám za obětavou práci při vedení nácviku žaček velké díky a věříme,
že i nadále budou naše žačky pod jejich vedením ve velkém počtu sklízet úspěchy.
Náčelnice TJ Sokol
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Zpráva k činnosti oddílu
„Stolního tenisu Lužice“ v roce 2004

Ani v roce 2004 oddíl žaček ve své bohaté
činnosti nepolevil. Na výsledkové listině ze soutěže žactva ve švihadlovém víceboji čteme:
Žákyně I.

1. Bravencová Tereza - Lužice
5. Vavrysová Nikola
- Lužice
6. Makuderová Eliška - Lužice

Žákyně II. 1. Doležalová Nikola
3.-4. Homolová Bára
3.-4. Blažková Veronika
6. Lekavá Veronika
7. Lekavá Iveta

- Lužice
- Dubňany
- Lužice
- Lužice
- Lužice

Žákyně III.

- Lužice
- Lužice
- Lužice
- Lužice
- Lužice

1. Bílíková Jana
2. Landsmínová Zuzana
4.-5. Varmužová Petra
4.-5. Rajčáková Denisa
10. Chalupová Martina

Při vyřazovacích závodech v gymnastice předvedly žačky nelehké sestavy na hrazdě, kladině, lavičce, koberci a přeskok přes kozu. Nejlepší cvičenky postoupí do župní soutěže.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci TJ Sokol i naší obce.Vedoucím děkujeme za obětavou práci.
Redakce

Víte že …..
V podzimní části soutěže ve volejbale
neregistrovaných sportovců získalo smíšené
družstvo „Dřeváci“ TJ Sokola Lužice 2.místo
z devíti soutěžících družstev.
Družstvo děkuje TJ Sokol za zakoupení
míčů a dresů.

V pokračujícím soutěžním ročníku 2003 - 2004 (podzim - jaro) stolního tenisu v našem okrese, probíhá druhá
polovina, která bude ukončena v dubnu tohoto roku.
V současném průběhu hrají jednotlivé soutěže 4 družstva
oddílu. „A mužstvo“ - hraje Okresní ligu, „B“ a „C“ mužstvo
Okresní přebor a „D“ mužstvo Okresní soutěž, skupiny A.
Soupisky jednotlivých mužstev hráčů, které nastupují
nejčastěji v základních sestavách: „A“ - J. Česal, Ed. Oláh,
Št. Vašek, R. Nešpor. „B“ - Fr. Ráb, Mil. Komosný, P. Zelinka a Igor Lukáč. „C“ - Jar. Kudrna, Dr. Bílík, Fr. Parák,
Mil. Jánoš. „D“ - Mir. Hřebíček, Lud. Palčák, Ant. Viktorin,
R. Příkazský, I. Vošická, M. Ráb, M. Žembery.
Umístění v žebříčku v současné době jednotlivých Okresních soutěží: mužstvo „B“ a „D“ umístěna na 3 místě,
u mužstev „A“ a „C“ je tom bohužel naopak a budou bojovat o udržení ve svých soutěží. Po ukončení jednotlivých
soutěží Okresní ligy a přeboru stolního tenisu je vydán žebříček výkonnosti hráčů a následují, pokud se dotknou našich mužstev, kvalifikace a to jak o postup, tak i o udržení
v soutěži. Kladným hodnocením hráčů je uspořádání 2x
ročně turnaje., a to po skončení ročníku (duben) a na závěr roku, v současných hracích prostorách Sokolovny Lužice. Věříme, že tak jako v předcházejícím období probíhaly turnaje velmi uspokojivé, bude tomu i nadále. V letním
období mají hráči stanoven individuální program, který slouží jednotlivým hráčům ke zlepšení fyzické kondice (míčové hry, švihadla atd.).
Při zahájení nového ročníku Okresních soutěží na podzim tohoto roku předpokládáme účast opět 4 družstev
ve stejných hracích prostorách Sokolovny Lužice. Hrací
dny - úterý a čtvrtek, mistrovské zápasy - sobota, neděle.
Individuální operativní přístup řešen dle momentální situace a okolností - přeložení zápasů, nemocnost, pracovní zaneprázdněnost, pořádání plesů v Sokolovně apod.
Na závěr je třeba zdůraznit velmi kladný přístup při
zajištění finančních prostředků ze strany vedení OÚ Lužice, ale i využívané hrací prostory v Sokolovně. Bez této
podpory vy v takovém rozsahu nebyl možný rozvoj oddílu stolního tenisu v Lužicích. Svým aktivním přístupem,
houževnatostí a bojovností hráči tohoto oddílu děkují
vedení OÚ Lužice a Sokolu Lužice za podporu rozvoje
tohoto sportu v naší obci.
S pozdravem „Sportu Zdar“
Oddíl stolního tenisu
Sokol Lužice
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společenská kronika
Jubilanti
V MINULÉM ROCE OSLAVILI
SVÉ JUBILEUM:
Listopad - prosinec
Paní Vojtíšková Josefa - 80 let
Suchánková Marie
- 80 let
Blahová Anděla
- 80 let
Geierová Otilie
- 85 let
V LETOŠNÍM ROCE OSLAVILI
SVÉ JUBILEUM:
Leden - duben
Vavrysová Josefa
- 80 let
Mikušová Zdeňka
- 80 let
Kurková Marie
- 94 let
Janů Jarmila
- 91 let
Sečkařová Anna
- 80 let
Benadová Marie
- 80 let
Hřebačková Věra
- 80 let
Vymyslický František - 92 let

Poznáváte místo na fotografii ?
Mladí řeknou „Lužák“, my dříve narození „Cihelna“.
A nám se také vybaví vzpomínka na toho, kdo k tomuto místu svou obětavou prací, aktivi-

tou patřil Fréda Cupal - sportovec, organizátor, trenér, rozhodčí …
Letos 10. června by se dožil
75 let.

Blahopřejeme
24. ledna 2004 byl v Galerii
výtvarného umění v Hodoníně
absolventský koncert Základní
umělecké školy.
Jednou z absolventek byla
i bývalá žáčka ZŠ v Lužicích
BARBORA ŠABARTOVÁ.
Její koncer tní vystoupení
(housle) za klavírního doprovodu doc. MgA. Blanky Juhaňákové, ArtD. Bylo velmi úspěšné a přineslo radost i jejímu
učiteli panu F. Plhalovi.
K blahopřání se připojuje
i ředitel školy a OÚ v Lužicích.
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VELKÁ POCHVALA
Jistě každý neví, že v neděli 4. dubna 2004
se konal už 22. ročník soutěže o věneček z rozmarýnku Fanoše Mikuleckého. Tentokrát reprezentovaly obec Lužice 4 děvčata základní školy
- všechny v sólovém zpěvu.
Ve 2. kategorii soutěžila Melanie Šohajová
a Kamila Šošovičková, žačky 1. třídy. Ve 3. kategorii Helena Oláhová, žačka 4. třídy a ve 4.
kategorii Petra Šupová, žákyně 5. třídy.
Ani jedna z děvčat sice nevyhrála, vždy je porazí zpěvnější kluci, ale úspěchem je už to, že
se děvčata dostala do výběru 43 soutěžících.
Konkurence je opravdu veliká. Samotná soutěž je pak krásným zážitkem. Děti doprovázela
cimbálová muzika Slovácko ml. s primášem P.
Maradou z Mikulčic a skvělou úpravu všem písním dal Jan Kosík.
A co na závěr?
Ať jim to dál tak krásně zpívá, protože není
vždy důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
J.Š.

Napsali nám...
Vážené paní starostky, páni starostové,
vážení občané, vstupem do EU je možné začít
žádat o dotace s operačních programů, které
evropské společenství finančně podporuje. Jedná se zejména o operační program MMR na
podporu malého a středního podnikání (SROP).
Tento program umožňuje již zavedeným a života
schopným podnikatelům čerpat v případě
jejich rozvoje 48% uznatelných nákladů ze zdrojů EU. Jednou z hlavních podmínek je vytvoření
nejméně 2 nových pracovních míst. Pokud se
ve vašich vesnicích, městech nachází podnikatelé, kteří by měli o tuto dotaci zájem mohou se
obrátit na naši kancelář, kde jím sdělíme podrobnější informace jak finanční pomoci dosáhnout.
Věříme, že podpora těmto drobným podnikatelům přispěje ke snižování nezaměstnanosti v našich postižených regionech.
Ing. Vladimír Mackrle
ředitel kanceláře vládního zmocněnce
pro Jihomoravský kraj
Štefánikova 28
695 01 Hodonín

Napsali o nás...
Z Rovnosti ze dne 10. května 2004
Kronikáři z celého Podluží měli
v Lužicích své první setkání
Obecní úřad v Lužicích uspořádal první setkání
kronikářů třinácti obcí regionu Podluží. Důvodem
svolání této akce bylo navázání spolupráce, součástí byla též ukázka obecních kronik.
Premiérové setkání zahájila místostarostka Lužic Jana Ambrožová, která vyzdvihla důležitost
kronik a kronikářů v historii regionu. „Chtěli bychom tímto založit jistou tradici a zahájit tím užší
spolupráci kronikářů. Našim cílem je zmapovat
historii celého regionu s tím, že by na základě
těchto setkání do budoucna mohla vzniknout
i knižní publikace“, vysvětlila důvod uspořádání
této akce Ambrožová.
39

V úvodu vystoupil ženský pěvecký sbor při sboru pro občanské záležitosti v Lužicích, které přítomné potěšil několika
písněmi, ale i proslovem,
v němž se členky sboru zamýšlely nad pomíjivostí času a potřebě zaznamenávat důležité
okamžiky našeho života.
Poté jednotlivý kronikáři
z obcí Josefov, Lužice, Tvrdonice, Moravský Žižkov, Starý
Poddvorov, Moravská Nová
Ves, Kostice, Hrušky, Dolní
Bojanovice, Prušánky, Lanžhot
a Týnec představili svoji osobu,
způsob práce, ale i obec, ve
které působí. Rovněž zde zazněly i zajímavosti z historie
obcí a prameny, ze kterých kronikáři čerpají.

„Teď je to mnohem těžší, dříve se získávaly informace mnohem líp. Podniky pravidelně
podávaly zprávy, dnes je musíme těžce shánět“, povzdechla
si kronikářka Lužic Miluše Kopřivová. Stejný názor měl i Josef
Martuška z Tvrdonic: „Dostat
informaci je dnes opravdu těžké. Když někoho oslovíte, obvykle nemá čas“. V dalších okamžicích přítomní debatovali
o svých zkušenostech s vedením kronik. „Nápad uspořádat
sraz kronikářů je dobrý, člověk
se zde může dozvědět něco
nového“, ocenil myšlenku pravidelných setkávání Martuška.
Marek Dobeš

Bervýn, 2.dubna 2004
Milí Jarku a Alenko
Předem Vás zdravíme a děkujeme za zajímavou zásilku. Je
vidět velký pokrok od té doby,
co jsme odjeli. Pravda, to už je
hromada roků.Lužický zpravodaj je moc zajímavý a podle
toho si připomínám ještě jména některých ulic.Starosta Kreml je asi vnuk stařečka Kremla, kterého jsem znal. Když
jsem jezdil do Hodonína do
Měšťanky do škole, jak se napojovala silnice do Bojanovic,byla kaplička a možná že ta,
co je obrázek v tom zpravodaji. Lužák, my jsme tomu říkali
Cihelna, tam jsem se naučil plavat, když jsem měl 7 roků…
Strýc Cyril
a tetička Blanka
Tolik úryvek z dopisu, který
nám zapůjčili manželé Hájkovi.
Zdravíme všechny rodáky,
kterým se náš zpravodaj dostane do ruky, potěší je, přiměje
ke vzpomínkám. Budeme rádi,
když nám napíší a podělí se
s námi o vzpomínky a své životní osudy. Rádi je zveřejníme.
Redakce
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