SLOVO REDAKCE
Zpravodaj Obecního úřadu
…začíná podzim. Nic překvapivého. Školákům vláčejícím aktovky i nám ostatním,
chystajícím se na burčák,
plískanice a mlhy se jen švitořivě vysmívají vlaštovky,
které se na svou jižní dovolenou teprve chystají. Až se nás
podzim zeptá, co jsme my,
Lužičané, dělali v létě a co
chystáme na podzim, otevřeme náš zpravodaj a budeme
číst…….

LOUČENÍ
Křehké zvonky modrých
svlačců
voní zrána podzimem.
V myšlenkách je jedno přání,
vlaštovičko, neodlétej,
zůstaň ještě mezi námi.
Nemáš snad ani zdání,
jak těžké je odlétání.
Podzim by nám křídla sevřel,
cestu domů navždy zavřel.
Tak jak slunce patří létu
naše křídla zase letu.
Zanedlouho stromy listy svými
vystelou výmoky pěšin a cest.
Nemůžeme otálet.
Vlaštovičko, šťastnou cestu
a vrať se nám zase zpět!
J. Švajdová

Zprávy z radnice
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Vážení spoluobčané.
Vzhledem ke skutečnosti,
že v tomto roce chceme realizovat hodně záměrů dotýkajících se
bezprostředně téměř všech občanů Lužic, je na místě, abych vás
seznámil s těmi nejpodstatnějšími.
Svým významem i finančním
objemem nejdůležitější akcí
v roce 2004 je další etapa výstavby chodníků a cyklostezek
v rámci komplexní rekonstrukce
ulice Velkomoravská. Vzhledem
k danému výškovému profilu stávající vozovky, je v některých případech nutné, operativně řešit
napojení vstupů a vjezdů do

Lužice vychází 4x ročně.

jednotlivých domů tak, aby
voda odtékala směrem na vozovku. Současně musí být řešen odvod dešťových vod napojením na kanalizaci nebo
vsakováním v předzahrádkách,
aby v zimním období nedocházelo k tvorbě náledí. Z rozpočtu
obce jsou hrazeny pouze náklady na výstavbu chodníku, cyklostezky a práce bezprostředně
související. Odvedení dešťových
vod, případně vydláždění vjezdů
a vstupů novou dlažbou, si hradí
jednotliví majitelé příslušných nemovitostí ze svých prostředků.

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

obec@luziceuhodonina.cz
www.luziceuhodonina.cz
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Každý problém je průběžně řešen přímo s dotčenými občany a při kontrolních dnech za účasti investora, dodavatele a projektanta. Vzhledem
k zájmu o konstruktivní řešení problému všech zúčastněných stran a vstřícnosti občanů, je reálný
předpoklad ukončení stavby před ulicí U Lidového
domu k 31. říjnu 2004.
Zahájeny byly i opravy činžovního domu na ulici
Velkomoravská č. 237/344. Zbývá dokončit
kanalizační přípojku a realizovat plynofikaci tří
bytů. Záměrem je ukončit vyvážení septiku, odvést dešťové vody spolu s vodami odpadními do
kanalizace a tím omezit vlhnutí zdiva. Plynofikací budou odstaveny nevyhovující komíny.
V oblasti sportu a péče o mládež zbývá dokončit park a dětské hřiště u bývalé spořitelny na ul.
Břeclavská. Do konce roku proběhne výstavba
volejbalového hřiště v areálu TJ Sokol Lužice.
V areálu mateřské školy proběhne rekonstrukce dětského hřiště. Finanční prostředky ve výši
150.000,- Kč poskytne obec a 150.000,- Kč
poskytnou formou grantového sponzoringu Moravské naftové doly a. s. Hodonín. Bude provedena rekonstrukce odpadů dětských toalet
z titulu dodržení hygienických předpisů. Od nového školního roku probíhá v MŠ výuka ve třech
třídách různého zaměření, ale bez rozdílu věku
dětí v jednotlivých třídách. Tuto podstatnou změnu průběžně sledujeme a jsme připravení pomoci jak po stránce legislativní organizační, tak
zejména finanční. Ke změně dochází i na poli
personálním, a to v souvislosti s odchodem ředitelky pí. Jany Kordulíkové do důchodu. Do
konce roku bude realizováno v souladu s platnou
legislativou výběrové řízení na post ředitelky MŠ.
Na základní škole máme po stránce technické hlavní akci, výměnu oken, úspěšně za sebou. Nutno dodat, že oproti původnímu předpokladu vyměnit v roce 2004 pouze polovinu
oken, byly na základě návrhu ředitele školy Mgr.
Miroslava Hunči provedeny změny v rozpočtu ZŠ
a OÚ a výměna oken byla realizována nákladem
733.000,- Kč v plném rozsahu. V souladu
s protidrogovým programem dochází ke změnám
v procesu výuky a mimoškolních aktivit žáků.
V novém školním roce byla zahájena výuka
v povinně volitelných předmětech, v rozsahu 2
hodiny týdně. Cílem je poskytnout žákům nad
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rámec standardní výuky prostor pro zájmovou
činnost, a to zejména v oblasti sportu. Kromě
zimního lyžařského výcvikového kurzu, připravuje vedení ZŠ a rada obce výcvikový plavecký
kurz a týdenní pobyt žáků ve škole v přírodě.
Pro výuku žáků základní umělecké školy se
připravují potřebné prostory takovém rozsahu, aby
žáci nemuseli dojíždět do Dolních Bojanovic.
Zásadní změnou je řešení ekonomických činností obce prostřednictvím obchodní společnosti. Zastupitelstvo obce Lužice projednalo na XIV.
Veřejném zasedání dne 26. srpna 2004 záměr
založit obchodní společnost s ručením omezeným
a uložilo radě a finančnímu výboru vypracovat podnikatelský záměr. Důvody vedoucí k založení společnosti s ručením omezeným jsou následující.
Rozsah služeb prostřednictvím pracovní čety je
značně omezen stávající právní úpravou účetnictví, a to především DPH, živnostenského podnikání a dalších možných činností. Oproti tomu narůstá rozsah činností, které musí obec běžně zajišťovat
a činností souvisejících s rozvojovými programy.
Společnost bude zdrojem finančních prostředků
pro rozpočet obce. Do konce roku 2004 bude
vypracován zmíněný podnikatelský záměr a na základě jeho schválení proběhne výběrové řízení na
ředitele, ekonoma a založení společnosti.
V důsledku úmrtí pana Milana Ištvánka proběhne výběrové řízení na provozovatele Restaurace
na Lužáku. Záměrem zastupitelstva obce je rekonstrukce restaurace, včetně vybudování zahradní
restaurace, a to v souladu s celkovou koncepcí výstavby rekreačního centra obce v areálu Lužáku.
Vlastní rekonstrukce restaurace bude financována
budoucím provozovatelem a obec tyto prostředky
uhradí postupně zápočtem, přes platby nájemného. Předmětem rekonstrukce je oprava toalet, vybudování nekuřáckých restauračních prostor, kuchyně a bezbariérových přístupů. Předpokládaný
termín zahájení provozu je duben 2005.
Výše uvedené skutečnosti presentují základní informace pro občany o záměrech a činnosti
obce. Současně však budou probíhat i další
drobné akce, včetně komplexní činnosti OÚ
v oblasti legislativní, kulturní a společenské.
Ing. Jaroslav KREML
Starosta obce Lužice

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE
ZE DNE 24. ČERVNA 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 Ing. Martin Půček. ZO je tím usnášeníschopné.
– Starosta navrhl doplnit program v bodě Různé:
 Smlouva s VaK o provozování vodovodu
 Dopis aktivistů o zachování budovy „Starý kvartýr“
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
– program jednání byl schválen jednomyslně včetně doplněného bodu
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
– zapisovatelkou byla určena Aneta Skripalová, ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Josef Kuchař, Ing. Milan
Horňáček
– byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda: Ing. Štěpán Hubačka
členové: p. Josef Staněk, p. Pavel Marada
HLASOVÁNÍ:
Ing. Štěpán Hubačka 13 - 1 - 0
p. Josef Staněk
13 - 1 - 0
p. Pavel Marada
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 29.04.2004 nevyplynuly žádné úkoly.
USNESENÍ č. 13/1: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého ZO.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0

2. Závěrečný účet obce
Pí. Valoušková přečetla závěrečný účet obce s konstatováním, že při veřejnosprávní kontrole hospodaření obce ověřovatelem Ing. Bohumilem Kadlicem byly
zjištěny pouze drobné nedostatky, ale nebylo zjištěno
porušení rozpočtové kázně, ani neúplnost a neprůkaznost v účetnictví.
USNESENÍ č. 13/2:
ZO bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření
Obce Lužice za rok 2003 a schvaluje závěrečný účet obce.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
3. Schválení hospodářského výsledku příspěvkových organizací
(MŠ, ZŠ)
Starosta předal slovo pí. Valouškové, která přednesla
zprávu o hospodářském výsledku příspěvkových organizací MŠ a ZŠ.
USNESENÍ č. 13/3 a): ZO schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Lužice, okr. Hodonín, příspěvkové organizace ve výši 265.460, 05 Kč. Tato částka
bude převedena do rezervního fondu PO a použita na
zhodnocení jejího majetku.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
USNESENÍ č. 13/3 b): ZO schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Lužice, okr. Hodonín, příspěvkové organizace ve výši 31.099,31 Kč. Tato částka
bude převedena do rezervního fondu PO a použita na
zhodnocení jejího majetku.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
4. Rozpočtové opatření č. 3
– Pí. Valoušková přednesla zprávu o rozpočtovém opatření
č. 3 v příjmové a výdajové části ve výši 3.348.000,- Kč.
– Ing. Horňáček se dotázal na včelařský kroužek, kdo je
majitelem včelínku, jaká je výše a doba nájemného.
– Starosta sdělil, že nájemné bylo ošetřeno smlouvou formou úhrady nákladů na provoz a údržbu (el. energie, opravy) na dobu neurčitou.
– Ing. Domanský se dotázal na navýšení likvidace mezideponie o 166.000,- Kč.
3

– Starosta odpověděl, že navýšení celkové částky bylo
způsobeno tím, že bylo podrceno a vytříděno o cca
1000 t více oproti původnímu předpokladu a nárustem DPH o 14%. Dále sdělil, že část recyklátu bude
použita na výstavbu vozovek a na výměnu zásypu
„REHAS“, použitého na zásyp kanalizace v ul. Velkomoravská.
– Ing. Kuchař se dotázal, z kterých prostředků budou
hrazeny nájezdy k domům občanů. Starosta odpověděl, že o této otázce se dále jedná.
– P. Staněk se dotázal, proč došlo k ponížení 105.000,- Kč
u výstavby chodníků na ul. Velkomoravská a Břeclavská.
– Starosta vysvětlil, že finanční prostředky byly přesunuty v rámci rozpočtu.
USNESENÍ č. 13/4: ZO schvaluje rozpočtové opatření
č. 3 v příjmové a výdajové části ve výši 3.348.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
5. Prodej akcií Obce Lužice
– Starosta seznámil přítomné se záměrem odprodat akcie Obce Lužice.
Informoval o akciích, které obec vlastní:
– Česká spořitelna; JMP, a.s.; VaK Hodonín › tyto akcie
jsou neprodejné
– JME, a.s. › představenstvo rozhodlo nevyplácet dividendy.
– Starosta nechal vypracovat odborný posudek firmou
Efekta Consulting, a.s., která doporučuje prodat akcie
JMP a.s. a JME a.s. Tento posudek obdrželi zastupitelé k prostudování.
– Ing. Hubačka uvedl, že z předmětného posudku vyplývá, že akcie JMP jsou hodnotné a zda by nebylo lépe
tyto akcie zatím neprodávat.
– Starosta odpověděl, že pro obec jsou vhodnější prostředky získané za prodej akcií, s kterými lze investovat a žádat o dotace, prostřednictvím kterých se prostředky vrátí v určitém procentu zpět do rozpočtu obce.
– Ing. Horňáček navrhuje, aby finanční prostředky byly
použity pouze na financování investičních akcií a ne
na provozní výdaje.
USNESENÍ č. 13/5:
ZO schvaluje prodej akcií společností Jihomoravská
energetika, a.s. se sídlem v Brně, Lidická 36 a Jihomoravská plynárenská, a.s. se sídlem v Brně, Plynárenská 499/1 dle doporučení Stanoviska k prodeji akcií
JME a JMP firmy Efekta Consulting, a.s. z 01.06.2004.
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Tyto prostředky budou sloužit pro financování hlavních investičních akcí.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
6. Dodatek č. 2 ke směrnici o účetnictví
– Pí. Valoušková přednesla dodatek č. 2 ke směrnici
č. 1/2001 o účetnictví týkající se vystavování objednávek. Směrnice stanoví, že písemná objednávka musí
být u nákupu služeb a materiálu v hodnotě nad 10.000,Kč.
– Ing. Domanský, Ing. Horňáček a p. Marada se dotázali, zda je určena i horní hranice částky, u které je objednávka nutná.
– Bylo odpovězeno, že horní hranice není určena a u všech
výdajů se postupuje v souladu s předpisy hospodaření
veřejných rozpočtů.
USNESENÍ č. 13/6: ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke směrnici o účetnictví týkající se vystavování objednávek.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
7. Zřízení revolvingového úvěru u KB
– Starosta informoval přítomné o zřízení revolvingového úvěru u KB.
– Ing. Horňáček se dotázal, jaká bude výše poplatků
z úvěru.
– Starosta odpověděl, že výše poplatků bude 0,5 % z 3
mil. ročně bez ohledu na čerpání úvěru a 3,7% z výše
čerpaného úvěru.
– Ing. Kuchař a Ing. Horňáček konstatovali výhody úvěru, vzhledem k možnosti realizace investic průběžně
po celý rok.
– Mgr. Líčeníková se dotázala na výši úvěru a na jakém
základě byla stanovena.
– Starosta odpověděl, že výše úvěru odpovídá potřebám
obce a byla stanovena do maximální částky 3 mil. Kč.
USNESENÍ č. 13/7: ZO schvaluje zřízení revolvingového úvěru u KB do výše 3 mil. Kč.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
8. Přeložka inženýrských sítí
– Starosta informoval o přeložce inženýrských sítí na
křižovatce před OÚ. Rekonstrukci přeložky provedla
firma JME, a.s. na své náklady a současně provedla
rekonstrukci obecního rozhlasu a veřejného osvětlení
na náklady obce.

USNESENÍ č. 13/8: ZO bere na vědomí informaci starosty o přeložce inženýrských sítí
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
9. Informace o realizaci ul. Havířská
– Starosta informoval, že výstavba rekonstrukce zpevněných ploch ul. Havířská byla dokončena v červnu. Dále
dodal, že došlo ve většině případů k vyhovění žádostí
obyvatel ul. Havířská › např. rozšíření parkoviště; vybudování vozovky (2m) pro případný průjezd vozidel větších rozměrů (sanitka); úprava prostorů před garážemi.
– Celkové náklady činily 4.470.000,- Kč
– Ing. Hromek se dotázal, zda odkoupené pozemky od
p. Ištvánka budou určeny na výstavbu garáží.
– Starosta odpověděl, že výstavba garáží v dané lokalitě se nezvažuje.
USNESENÍ č. 13/9: ZO bere na vědomí informaci starosty o realizaci ul. Havířská
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
10.Informace předsedů výborů a komisí o jejich činnosti v prvním
pololetí, zhodnocení jejich činnosti
– Místostarostka požádala předsedy komisí, aby seznámili přítomné s činností komisí v prvním pololetí.
Informaci o komisích podali:
Pí. Sasinková - sociální komise
Pí. Hromková - kulturní a školská komise
PhDr. Rošková CSc. - muzejní a letopisecká komise
Mgr. Hromek - sportovní komise
Pí. Maradová - sbor pro občanské záležitosti
Ing. Hasoň - stavební komise
– Místostarostka zhodnotila práci jednotlivých komisí
a ocenila jejich pomoc při správě obce. Sdělila, že rada
obce doporučuje udělit předsedům komisí odměnu za
první pololetí v plné výši, dle usnesení ZO z 27.02.2004,
u zemědělsko-ekologické komise krácenou na polovinu.
– Ing. Horňáček se dotázal na činnost zemědělsko - ekologické komise.
– Starosta konstatoval, že se komise sešla 2x a je potřeba, aby OÚ pomohl komisi zaktivizovat její činnost.
– Mgr. Líčeníková přednesla zprávu kontrolního výboru
o činnosti. Kontrolní výbor se sešel 22.06.2004, kontroloval plnění usnesení a zápisy rady a zastupitelstva
obce. Nejasnosti a dotazy vysvětlil starosta, který byl
na schůzi přítomen. Kontrolní výbor nemá připomínky.

USNESENÍ č. 13/10: ZO bere na vědomí informace předsedů výborů a komisí o jejich činnosti v prvním pololetí,
bere na vědomí hodnocení jejich činnosti. Schvaluje
udělení odměny předsedům komisí za jejich práci ve
výši dle usnesení ZO ze dne 27.02.2004 v plné výši,
u zemědělsko-ekologické komise krácenou na polovinu.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
11.Odměny zastupitelům dle nařízení vlády č. 337/2004 Sb.
– Pí. Valoušková seznámila přítomné s nařízením vlády
č. 337/2004 Sb. o odměnách zastupitelům. Došlo
ke změně zaokrouhlování.
– Člen zastupitelstva 390,- Kč; předseda výboru nebo
komise 980,- Kč; člen rady 1.140,- Kč.
USNESENÍ č. 13/11: ZO schvaluje odměny členům ZO,
předsedům výborů a komisí ve výši dle nařízení vlády
č.337/2004 Sb. s účinností od 01.07.2004
HLASOVÁNÍ: 12 - 2 - 0
12.Schválení smlouvy o bezúplatném převodu bytového domu
č.p. 254 na Obec Lužice
– Starosta seznámil přítomné se smlouvou o převedení
bytového domu č. p. 254 do vlastnictví obce.
– Ing. Kuchař se dotázal na placení nájmu obyvatel tohoto domu. Pí. Valoušková odpověděla, že obyvatelé výše
uvedeného domu platí nájemné Úřadu pro zastupování
státu, který je v současné době majitelem nemovitosti.
Po předání tohoto domu bude nájemné vybíráno obcí.
– Starosta doplnil informace o výstavbě chodníku před
domem.
USNESENÍ č. 13/12: ZO schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí bytového domu č. p. 254
včetně garáží, chodníků a příslušných pozemků
z Úřadu pro zastupování státu na Obec Lužice.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
13.Prodej pozemků
a) Prodej pozemků p. Hančíkovi
– Starosta uvedl, že se případem zabývala stavební komise, část chatky a plotu je na obecním pozemku. Stavební komise doporučila pozemky p. Hančíkovi prodat.
– Ing. Hromek se dotázal na dopis k žádosti p. Hančíka,
zda mu bylo odpovězeno, protože o tomto pozemku
se jednalo v minulosti na zastupitelstvu a prodej nebyl schválen.
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– Starosta odpověděl, že stavební komise navštívila lokalitu a konstatovala, že odprodejem pozemku nedojde k narušení stávající linie zástavby.

2. Uzavřít smlouvu s VaK Hodonín, a. s. o provozování kanalizace v Lužicích na dobu určitou, do 31.12.2004.
Od 01.01.2005 bude provozovat kanalizaci Obec Lužice.

USNESENÍ č. 13/13 a): ZO schvaluje prodej pozemků
parc. č. 2441/4 o výměře 4 m2 a parc. č. 2441/5
o výměře 37 m2 za cenu 30,- Kč/m2 p. Hančíkovi. Pan
Hančík byl vyzván k zajištění geometrického plánu na
své náklady, aby bylo možné realizovat prodej.
HLASOVÁNÍ: 10 - 4 - 0

USNESENÍ 13/14 a):ZO schvaluje odsouhlasení kanalizačního řádu, který vypracoval VaK Hodonín, a.s., „Rohatec - Hodonín - Lužice“.
ZO schvaluje uzavření smlouvy s provozováním kanal.
sítě Lužice.
Provozovatelem je VaK na dobu určitou do 31.12.2004
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0

b) Prodej pozemků p. Novákovi
– Starosta uvedl, že se jedná o stejný případ jako u pozemku p. Hančíka. Stavební komise doporučuje i tento pozemek odprodat.
USNESENÍ č. 13/13 b): ZO schvaluje prodej pozemků
p.č.2441/7 o výměře 35 m 2 za cenu 30,- Kč/m 2
p. Novákovi.
HLASOVÁNÍ: 10 - 4 - 0
c) Prodej pozemků p. Šetinovi
USNESENÍ č. 13/13 c): ZO schvaluje prodej pozemků
parc. č. 676 o celkové výměře 133 m2 p. Šetinovi za
cenu 300,- Kč/m2.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
d) Směna a prodej pozemků ( p. Příkazský, manželé Říhákovi, pí. Šindarová)
USNESENÍ č. 13/13 d): ZO schvaluje směnu a prodej
pozemků mezi Obcí Lužice a p. Příkazským a manželi
Říhákovými dle skutečného zaměření stávajícího oplocení a komunikací.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
14.Různé
a) Smlouva s VaK o provozování vodovodu
– Starosta informoval, že návrh obce prodat 50% kanalizační sítě a 50% vložit do majetku VaK formou akcií
nebyl na zasedání představenstva VaK a.s. dne
22.06.2004 schválen. VaK navrhuje vložit celou hodnotu kanalizační sítě do majetku VaK. Na základě výše
uvedených skutečností navrhl starosta následující
postup
1. Schválit kanalizační řád „ROHATEC, HODONÍN, LUŽICE“
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b) Dopis aktivistů o zachování budovy „Starý kvartýr“
– Pí. Maradová vysvětlila přítomným problém okolo „Starého
kvartýru“. Sdělila, že objekt, který má 2 místnosti je vhodný
pro muzeum, vyhovuje i nádvoří. Místní občané mají o muzeum také zájem, proto by bylo vhodné jej opravit.
– Starosta uvedl, že v přiložené petici je podepsáno 171
občanů pro zachování objektu. Realizace muzea
v objektu „Starý kvartýr“ byla v zastupitelstvu detailně řešena se závěrem, že objekt bude předmětem demolice. Po realizaci výstavby nové radnice bude pro
muzeum vhodná budova stávající radnice. Obec zajišťuje vhodné prostory pro uložení exponátů. Do doby
realizace muzea doporučuje tématické výstavy exponátů u příležitosti významných akcí obce (otevření
kopule kostela v roce 2004) v restauraci SEVA.
– Demolice objetků nespěchá. Lhůtu 1 roku na zajištění
PD a finančních prostředků je možné akceptovat.
– Ing. Hasoň uvedl, že místo se mu líbí, ale objekt není
v dobrém stavu, schvaluje lhůtu 1 roku
– P. Marada souhlasí s muzeem a s rozpočtem na opravu
– Ing. Hubačka také muzeum schvaluje, prostředky ale
nejsou, dává iniciátorům prostor
– P. Staněk souhlasí s Ing. Hubačkou, lze vměstnat 300
exponátů? Souhlasí se lhůtou 1 rok.
– Ing. Horňáček - dotázal se pí. Maradové na provoz
– Pí. Maradová odpověděla, že provozní doba by byla
určena. Muzeum by prezentovala obec pro turisty.
– Starosta sdělil, že je muzeum pro obec nutné, ale „Starý
kvartýr“ je velmi malý, nevyhovuje pro výstavy. Opakuje, že náklady na opravu jsou velké.
– Pí. Maradová nesouhlasí, aby muzeum bylo v 1. patře
radnice. Těžký přístup pro starší občany.
– Místarostka vrací debatu k původní žádosti, tzn. schválit požadovanou lhůtu 1 roku. Upozornila, že se všichni občané měli možnost vyjádřit v anketě.

– Ing. Kuchař dodal, že v rozpočtu nejsou peníze na demolici. Objasnit větu o financích a zodpovědnosti,
v uvedených materiálech pí. Maradové a p. Havlíka
– Pí. Maradová spoléhá a věří p. Havlíkovi.
– Starosta vrací diskusi na bod o projednání lhůty.
– Ing. Horňáček má obavy ze ztrát při realizaci. Souhlasí také se lhůtou a očekává plány.
USNESENÍ 13/14 b): ZO souhlasí s žádostí pí. Maradové a p. Havlíka poskytnout lhůtu 1 roku na získání

finančních prostředků na rekonstrukci budovy „Starý
kvartýr“, včetně projektu.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
15.Diskuse
– Pí. Bohunská - mohou projíždět auta do Uličky? Cesta
se brzo zničí.
– Starosta odpověděl, že návrh ZO projedná a zajistí řešení.
Zapsala: Aneta Skripalová

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE
ZE DNE 26. SRPNA 2004
Přítomni: viz prezenční listina
Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML
v 18 hod. s konstatováním následujících skutečností:
– jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno
– při zahájení jednání bylo přítomno 12 členů. Předem
se řádně omluvil p. Pavel Marada a p. Josef Staněk,
Ing. Hasoň se dostavil v průběhu jednání ZO. ZO je
tím usnášeníschopné.
– Starosta navrhl doplnit program v bodě Různé:
– Provozování areálu Lužák
– Založení společnosti s ručením omezeným
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
– program jednání byl schválen jednomyslně včetně
doplněného bodu
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
– zapisovatelkou byla určena Petra Lorencová ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Stanislav Vavrys a Ing. Pavel
Hromek
– byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda: Mgr. Jana Ambrožová
členové: Mgr. Jana Líčeníková, pí. Drahomíra Sasinková
HLASOVÁNÍ:
Mgr. Jana Ambrožová
12 - 1 - 0
Mgr. Jana Líčeníková
12 - 1 - 0
Pí. Drahomíra Sasinková
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 usnesení minulého
zasedání ZO ze dne 29.04.2004 nevyplynuly žádné
úkoly.
USNESENÍ č. 14/1: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
2. Organizační a jednací řád KV a FV
– Místostarostka seznámila přítomné s návrhem Organizačního a jednacího řádu KV a FV. Návrh vychází ze
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a byl konzultován
s předsedy obou výborů .
– Ing. Domanský navrhl, aby byla z org. řádu FV vyňata
část věty čl. 3 odst.2 „pokud je překročena hranice
1 mil.Kč.“ Ing. Půček jeho připomínku podpořil a věta
z textu byla vyškrtnuta. Text po úpravě tedy zní: „FV
se vyjadřuje k poskytování a přijetí půjčky, vzdání se
práva a prominutí pohledávky a zastavení obecního
majetku.“
USNESENÍ č. 14/2: ZO schvaluje Organizační a jednací
řád KV a FV.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
3. Plnění rozpočtu
– Starosta předal slovo pí. Valouškové, která přednesla
zprávu o plnění rozpočtu za 1. pol. r. 2004.
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– Čerpání je v souladu s rozpočtem a činí k 30.06.2004:
příjmy
19.229.002,94 Kč
výdaje
17.395.773,79 Kč
financování
223.379,- Kč
zůstatek na běžném účtu
1.609.850,15 Kč
– Ing. Hornáček konstatoval, že není spokojen s růstem
výdajů 200.000,- Kč na pracovní četu a žádá, aby
kontrolní výbor prověřil výdaje spojené s pracovní
četou a efektivnost jejich využití.
– Starosta odpověděl, že činnosti pracovní čety se zaznamenávají v měsíčních výkazech, vede se kniha docházky
a denní náplň práce pracovní čety. To vše je k nahlédnutí.
– Starosta dále dodal, že rozsah činnosti čety se stále
zvyšuje v oblasti likvidace odpadů v obci i mimo obec,
a zejména při sečení travnatých ploch, občané požadují sečení obecních ploch, které v minulosti udržovali svépomocí.
– Ing. Kuchař také tuto skutečnost potvrdil.
– Ing. Horňáček dále konstatoval, že není dobré sekat
stále víc travnatých ploch občanům před jejich domy.
Měli by si je sekat sami.
– Starosta odpověděl, že se budou sekat pouze určené
obecní plochy a na žádost plochy před domy starých
a nemocných občanů.
– Ing. Horňáček se dále dotázal, jak dopadl výkup spořitelny.
– Starosta odpověděl, že s majitelem Ing. Šimákem byla
dohodnuta cena 1,3 mil. Kč s tím, že Ing. ŠIMÁK předloží doklady, že nemá nedoplatky na finančním úřadě,
pojistném a penále na veřejném zdravotním pojištění
a sociálním zabezpečení. P. Šimák nakonec od prodeje nemovitosti odstoupil. V současné době není jasné,
co bude s budovou dál.
– Ing. Horňáček se dále dotázal, jestli je dobré začít budovat dětské hřiště v okolí bývalé spořitelny, když není
jasné, co v ní do budoucna bude.
– Starosta odpověděl, že se jedná o rekonstrukci původního
parku u bývalé spořitelny, což je v souladu s investičním
záměrem obce vybudovat pro děti v obci plochy vhodné
pro hry. Dále sdělil, že vybudované dětské hřiště bude chráněno živým plotem, aby děti nevběhly na silnici.
– Ing. Kuchař dále dodal, že v případě odkupu budovy
se musí brát ohled na to, že do budovy se budou muset ještě investovat peníze na její opravu.
– Ing. Hasoň se dotázal, zda k budově patří ještě nějaký
pozemek.
– Starosta odpověděl, že parkoviště.
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– Ing. Půček dodal, že pokud bude budova dále chátrat,
její cena se sníží.
USNESENÍ č. 14/3: ZO bere na vědomí plnění rozpočtu za 1. pol. r. 2004 a ukládá kontrolnímu výboru prověřit výdaje spojené s pracovní četou a efektivnost
jejich využití.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
4. Rozpočtové opatření č. 4
– Pí. Valoušková přednesla zprávu o rozpočtovém opatření
č. 4 v příjmové a výdajové části ve výši 1.699.200,- Kč.
– Ing. Horňáček se dotázal, kdo zařídil dotace pro ZŠ.
– Pí. Valoušková odpověděla, že dotace pro ZŠ chodí průběžně od státu prostřednictvím Krajského úřadu Brno.
– Plastová okna na ZŠ jsou v současné době již hotová
a byla zaplacena z rozpočtu ZŠ a OÚ.
– Ing. Horňáček se dále dotázal na zaplacení elektrické
energie p. Ištvánkem v restauraci Na Lužáku.
– Pí. Valoušková odpověděla, že s pí. Dvořáčkovou byla
sepsána smlouva o uznání závazku ve výši 108.800,40
Kč za rok 2003 a částka bude zaplacena do konce
listopadu 2004.
– Ing. Půček se dotázal, jak byla stanovena v rozpočtu
částka odvod daně z přímu právnických osob.
– Pí. Valoušková odpověděla, že v loňském roce byla
daň nízká, proto se do schváleného rozpočtu r. 2004
nerozpočtovala. Až po výpočtu daně r. 2003 Ing. Kadlicem byla upravena rozpočtovým opatřením.
– Starosta dodal, že finanční prostředky ze státního rozpočtu
přicházejí se zpožděním. Díky změně DPH, která proběhla
01.05.2004. Pí. Valoušková dodala, že v měsíci červnu
nepřišly žádné finanční prostředky, v červenci 124.008,- Kč
a v srpnu 711.953,- Kč. Obec zatím nedostala ani 10%
dotací ze SFŽP. Proto byl zřízen revolvingový úvěr.
– Ing. Hubačka požádal o vysvětlení § 3639 Služba
pro obec - rozdělení pozemků.
– Starosta odpověděl, že s kolaudací cyklostezek na ul.
Velkomoravská musely být zaměřeny a vypracovány
geometrické plány pro příslušné obecní pozemky.
– Ing. Půček se dotázal kolik stál 1 metr pozemku od
p. Skoumala.
– Starosta odpověděl, že 53,-Kč/m2.
USNESENÍ č. 14/4: ZO schvaluje rozpočtové opatření
č. 4 v příjmové a výdajové části ve výši 1.669.200,- Kč.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0

5. Smlouva s EFEKTA CONSULTING, a. s.
– Starosta seznámil přítomné se smlouvou s EFEKTA
CONSULTING, a. s., o prodeji cenných papírů obce.
– Ing. Domanský se dotázal, jestli 5% ze zisku, které si
firma účtuje, je cena obvyklá.
– Starosta odpověděl, že je to obvyklá cena a jsou v ní
zahrnuty veškeré náklady spojené s prodejem akcií.
– Smlouva nikoho nezplnomocňuje. V příloze je určena
hodnota akcie.
– Ing. Domanský se dále dotázal, zda-li je cena akcií
dohodnutá. Starosta odpověděl, že ano.
– Ing. Půček se dotázal, jestli může být cena vyšší.
– Starosta odpověděl, že cena může být vyšší.
– Ing. Kuchař konstatoval, že cena bude narůstat, protože dividendy začínají být nezajímavé.
– Pí. Valoušková dodala, že v letošním roce byly zaplaceny dividendy JMP a.s. 186.932,- Kč, České spořitelny a.s. 81.600,- Kč, VaK Hodonín a.s. 17.913,- Kč, celkem 286.445,- Kč. rozpočet ve výši 370.000,- nebude
pravděpodobně naplněn.
– Ing. Hubačka se dotázal, zda se schvaluje smlouva
nebo pokyn?
– Odpovězeno, že se schvaluje smlouva.
– Ing. Půček se dotázal na to, zda-li se bude muset pokyn schvalovat znovu, když se neschvaluje teď.
– Starosta odpověděl, že pokyn se bude schvalovat jen pokud
by se měly akcie prodávat za cenu nižší, než je limit ceny.
USNESENÍ č. 14/5: ZO schvaluje komisionářskou
smlouvu s EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Erbenova 312/1, Brno 302 00, o prodeji cenných papírů
obce, včetně limitu ceny. Pokud dojde k jejímu snížení, je nutno schválit ZO.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
6. Smlouva o partnerství a spolupráci s francouzskou obcí ISDES
– Místostarostka seznámila přítomné s návrhem smlouvy
o partnerství a spolupráci s francouzskou obcí ISDES.
Uvedla, že starosta obce ISDES RnDr. Zdeněk Johan je
rodilý Čech a navštěvuje také Lužice (p. Pecku). Spolupráce umožní vzájemnou výměnu zkušeností, přispěje
k poznávání života , kulturních tradic a přispěje
k propagaci naší obce i regionu v zahraničí. Informovala
ZO o zkušenostech z Ratiškovic, které mají s organizací
mezinárodní spolupráce dlouholetou tradici.

USNESENÍ č. 14/6: ZO schvaluje smlouvu o partnerství a spolupráci s francouzskou obcí ISDES.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
7. Zpráva o činnosti KV a FV
– Mgr. Jana Líčeníková uvedla, že z minulého zasedání ZO
nevyplynuly žádné úkoly komise se od té doby nesešla.
– Ing. Půček seznámil zastupitele se zprávami finančního výboruje dne 10.06.2004 a 25.08.2004.
USNESENÍ č. 14/7: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti KV a FV.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
8. Splácení pohledávky firmou VODO - TOPO - PLYN HRDINA
– Starosta informoval přítomné, že se podařilo s p. Hrdinou domluvit na tom, aby dluh splácel prací dle potřeb
obce. Jeho první prací bylo vybudování a rekonstrukce kanalizace na pavlačovém činžovním domu
č. p. 237, kde byla do současné doby na jedné části
domu kanalizace a na druhé septik.
Dluh činí dle vč. úroků a pokuty 237.000,- Kč.
– Ing. Kuchař se vyjádřil, že by p. Hrdina měl splatit celou částku včetně úroků a pokut.
– Ing. Horňáček se dotázal, zda-li je žaloba stažena. Starosta odpověděl ano.
– Ing. Půček se dotázal, kolik práce je již na pavlačovém
domě uděláno. Starosta sdělil, že zbývá dodělat tři revizní šachty a odpad pro rodinu MALÍKOVOU. Dále navrhl, aby byla odpracována pouze skutečně dlužná částka, bez úroků a pokut, aby byl případ co nejdříve uzavřen.
– Ing. Domanský se dotázal, jakým způsobem se částka odečítá?
– Starosta odpověděl, dle ceníku práce a materiálu.
– Ing. Domanský uvedl, že by bylo dobré nechat kontrolovat odpracované částky FV a nezávislou osobou. Starosta uvedl, že se ceníky nechají posoudit stavebním
dozorem a budou k dispozici.
USNESENÍ č. 14/8: ZO schvaluje splácení dluhu firmy
VODO - TOPO - PLYN HRDINA formou provedení prací.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
9. Různé
a) Žádost p. Luďka Benady o finanční příspěvek
– Pí. Ambrožová seznámila přítomné se žádostí p. Luďka Benady o finanční příspěvek na náklady spojené
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se sportovním plaváním tělesně postižených ve výši
30.000 Kč. P. Benada je úspěšným reprezentantem,
který na mistrovství ČR získal čtyři bronzové a jednu
stříbrnou medaili.
USNESENÍ č. 14/9 a): ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
b) Inženýrské sítě na ul. Kratiny
– Starosta sdělil, že v současné době jsou v lokalitě již
4 stavby, kanalizace je zde vybudovaná, je nutné vybudovat plyn v hodnotě 528.000,- Kč. JMP uhradí 50%
a obec také 50 %.Přípojky si provedou na své náklady
stavebníci.
– Vodovodní přípojka bude řešena až v roce 2005. Obec
zažádá o dotaci.
– Stavební povolení se připravuje, projekt je vypracován a realizace se zvažuje v roce 2005.
– Elektrickou energii financuje 60% žadatel a 40% JME.
– Dále uvedl, že je v této oblasti asi 15 zahrádkářů, kteří
by se popř. také na sítě napojili.
– Nic se nemění na uhrazení nákladů v adekvátní výši
stavebníky.
– Ing. Kuchař se dotázal, kolik se bude dělat tento rok,
kde bychom vzali finance a kdo by práce prováděl.
– Starosta odpověděl, že by se uskutečnil plyn, který by
dělali plynaři na základě výběrového řízení.
– Dále na vodu se musí zpracovat projekt.
– Do plánované akce se zatím nezahrnuje vozovka.
– Musí se zkontrolovat pozemky, některé přilehlé jsou
obecní, vše je poddolované.
USNESENÍ č. 14/9 b): ZO schvaluje realizaci inženýrských sítí (voda, plyn, el. energie) na ul. Kratiny.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
c) Problematika zdravotně postižených občanů
– Starosta seznámil přítomné s dopisem týkající se zdravotně postižených občanů, který je všem k dispozici.
V naší obci je 94 zdravotně postižených občanů, kteří
dojíždí do Hodonína, kde se pro ně konají různé společenské akce, výlety apod. Město přispívá ročně 70.000,Kč na všechny občany stejně tzn. pro Lužice, Hodonín
atd. To však začíná být nad rámec jeho možností.
– Bylo by dobré, kdyby se v Lužicích skupina zdravotně
postižených občanů osamostatnila a obcí přispívané
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finance by byli jen pro ně. V Lužicích jsou 4 zdravotně
postižené ženy, které se problematikou zdravotně postižených občanů zabývají, a je zřejmé, že je to nemálo práce.
– V rozpočtu na příští rok by se mělo uvažovat s fin.
částkou i pro zdravotně postižené, doposud jim bylo
přispěno pouze 1.800,- Kč na výlet.
USNESENÍ č. 14/9 c): ZO schvaluje finanční přispívání na činnost zdravotně postižených občanů Lužic.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
d) Provozování restaurace Na Lužáku
– Starosta sdělil, že je nutné projednat další postup
s provozováním restaurace Na Lužáku. Rada obce
předkládá zastupitelstvu následující řešení.
– Ve stávajícím stavu není restaurace schopná provozu,
hlavně z hygienických důdodů. Je nutná rekonstrukce, aby se stala restaurace vyhledávanou. Měla by se
vybudovat místnost pro nekuřáky, kuchyně, WC
a vstup pro vozíčkáře.
– Uskuteční se výběrové řízení na provozovatele, který
stanoví, co chce dále v místě realizovat a kolik může
investovat.
– Restauraci by bylo dobré otevřít na jaře 2005, proto je
nutné začít co nejdříve a také zkulturnit okolí. Restaurace by se měla stát základem pro rekreační areál,
vč. přístupu do vody a měla jako dříve sloužit občanům.
– Ing. Kuchař podotkl, že alternativa je správná, ale musí
se zajistit důvěryhodná osoba.
– Ing. Horňáček se dotázal, zda-li je majetkoprávně
všechno vyřízené.
– Bude uskutečněna inventura a dále sepsán předávací
protokol mezi synem p. Ištvánka a obcí.
– Ing. Horňáček dále podotkl, že na realizaci bude potřebovat hodně financí.
– Starosta odpověděl, že je nutné vypracovat projektantem projektovou dokumentaci stávajícího stavu, pro
uchazeče o rekonstrukci. Součástí nabídky bude PD
rekonstrukce včetně rozpočtu.
– Ing. Hromek podotkl, že než nová výstavba by bylo objekt lepší srovnat se zemí a postavit nový a že z pohledu
restaurační činnosti záleží pouze na sezóně.
– Starosta nesouhlasí s tím, že jde pouze o sezónu. Restauraci budou navštěvovat občané z blízkého okolí,
kteří doposud jezdí do restaurací v Hodoníně, neboť
nemají jinou možnost.

– Je nutné vypracovat kompletní projekt a ten postupně
realizovat.
– Ing. Domanský také dodal, že bude dobré počkat na
projekt a počkat na návrhy zájemců.
– Ing. Kuchař dále sdělil, že budovu srovnat se zemí není
vhodné, protože jsou tak získány finance za nájem.
– Ing. Horňáček dodal, že kvalita provozu záleží na provozovateli, proto se musí vybírat pečlivě. Měl by předložit reference a zkušenosti a také výpis z obchodního rejstříku.
– Je nutné co nejrychleji vypsat výběrové řízení.
USNESENÍ č. 14/9 d): ZO schvaluje vypsání výběrového řízení na provozovatele restaurace Na Lužáku.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
e) Založení společnosti s ručením omezeným
– Starosta vysvětlil přítomným, proč je nutné s. r. o. založit.
– Po změně DPH na 19% se prodražily všechny akce,
které nedělá obec.
– Provozování kanalizace obcí - s každým občanem
smlouva.
– Není možné provádět služby za úplatu.
– Rozsah činnosti prezentuje inv. náklady.
– Četa je určena na úklid a údržbu.
– Společnost s ručením omezeným vyžaduje dobré personální obsazení - ředitel, ekonom, ti by se měli vybrat
na základě výběrového řízení.
– Ing. Horňáček se dotázal, zda chceme firmu pro obec,
která bude vydělávat a která zlegalizuje současnou
činnost a zda společnost funguje v ostatních obcích.
– Starosta odpověděl, že jsme jedni z posledních, kteří
s.r.o. nemají. S.r.o. musí být zdrojem příjmů pro obec.
– S.r.o. bude přijímat pracovníky také z úřadu práce na
veřejně prospěšné práce.
– Ing. Půček dodal, že ve Velkých Bílovicích je s.r.o. zřízené a přes sezónu pracuje 25 lidí, kteří když nepracují pro obec, pracují pro občany.
– Ing. Kuchař podotkl, že je nutné sehnat vedoucí, kteří
budou společnost dobře vést a dále se informovat
v jiných obcích.
– Starosta dodal, že je nutné stanovit název společnosti. Na dalším zasedání ZO bude předložen zpracovaný
záměr, který bude řešit problematiku legislativy. Byl
požádán Ing. Kadlic, aby vypracoval kompletní podklady i se záměrem. Ing. Kadlic už vypracovával tyto
podklady i v jiných obcích.

– Ing. Horňáček upozornil, že záleží na lidech a dále na
možnost krachu společnosti. V současné době zaniká
hodně malých firem.
– Starosta dále dodal, že společnost bude mít všechny
zakázky obce, proto bude práce dostatek.
– Ing. Půček dodal, že je to velká služba pro občany,
protože na malé práce se těžce hledají firmy.
USNESENÍ č. 14/9 e): ZO bere na vědomí informaci
starosty o záměru založit sdružení s ručením omezeným. Ukládá radě obce a finančnímu výboru vypracovat podnikatelský záměr.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
10.Diskuze
– Ing. Půček uvedl následující informaci:
– Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí
a zemědělství jako věcně a místě příslušný orgán povolil na základě žádosti zaslané Svazem vinařů České
republiky lov špačka obecného (Strunus vulgaris)
v honitbách katastru obce Lužice v lovecké sezoně
2004-2005. Doba lovu byla stanovena od 25. 8. 2004
– 30. 10. 2004, při dodržení všech zákonem stanovených podmínek lovu zvěře dle zákona o myslivosti
č.449/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho
prováděcí legislativy. Hlášení o odlovu je nutno zaslat
v termínech dle rozhodnutí č.j. ŽP/WAYK/03CE ze dne
16. 4. 2003. Lov byl povolen na základě odůvodnění
vážnými škodami na vinicích a dále malou účinností
a nevhodností, resp. vysokými náklady jiných metod
ochrany.
– Místostarostka zve tímto všechny přítomné na Lužické vinobraní, které se uskuteční 18. září 2004.
– Ing. Horňáček se dotázal, zda-li má obec přestupkovou komisi.
– Starosta odpověděl, že nemá, všechny problémy s ní
související se řeší v Hodoníně.
11.Závěr
– Starosta poděkoval všem přítomným za pozornost.

Zapsala: Petra Lorencová
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4
PŘÍJMY:
Paragraf položka
1122
4111
4116
4116
4122
1031
2310
2321
2324
3113
2132
3419
2324
3421
2321
3613
2324
3613
2324
3633
2324
3723
2324
3722
2112
6171
2210

UZ

org

98348
29014
29015
33353

3519
3313

Daň z příjmu právnických osob za obec
Dotace na volby do Parlamentu EU
Dotace na lesy
Dotace na vyklizování a likvidaci klestu v lese
Neinvestiční dotace na školství - JMK Brno
Lesní hospodářství-prodej dřeva
Kanalizace-splátky faktur,vratky el.energie
ZŠ - nájem nebytových prostor
Lužák-el. energie
Dar na mobiliář dětského hřiště
Náklady za rok 2003-ZS
Náklady za rok 2003 budova kina
Splátka pohledávky
Tříděný odpad EKO-KOM,staré železo
Odpadové hospodářství-prodej popelnic
Pokuta

Příjmy celkem

386300,—
- 18600,—
75700,—
13700,—
744000,—
25000,—
15000,—
21600,—
108800,—
9000,—
47000,—
10000,—
118700,—
90000,—
20000,—
3000,—
1669200,—

VÝDAJE:
1031
1031
2212
2219
2310
2321
2321
2321
2321
3111
3113
3399
3399
3412
3419
3419
3419
3419
3419
3421
3613
3613
3613
3613
3631
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5169
5169
6121
5171
6121
5166
5169
5171
6121
5331
5331
5194
5169
6121
5137
5171
5194
6121
5166
5137
5139
5139
5151
5171
6121

29014
29015

33353
33353

3519
3313
3313

Lesní hospodářství-dotace
Lesní hospodářství-dotace
Komunikace ul. Vinohrádky
Oprava chodníku v parku u spořitelny
Vodovod na ul. Vinohrádky
Kanalizace-ocenění sítí
Kanalizace-služby převod
Kanalizace-údržba
Kanalizace převod z investic
Mateřská škola-dotace JMK Brno
Základní škola-dotace JMK Brno
Nájemné-skákací hrad,nácvik na hody
Služby-doprava,tisk plakátů,ozvučení akcí
Sportovní zařízení-převod na VO
Mobilní buňka na stadioně
Úprava vchodových dveří na Lužáku
Nepeněžní dar na tenisový turnaj-poháry
Lužák ponížení investic-převod na opravy
Hala-převod na VO
Mobiliář dětského hřiště u spořitelny
Nebytové hospodářství ZS mateiál
Budova kina-materiál
Nebytové prostory -vodné
Budova kina-opravy
Veřejné osvětlení-rekonstrukce Velkomoravská

75700,—
13700,—
48000,—
201300,—
18700,—
25000,—
- 25000,—
67400,—
- 67400,—
185000,—
559000,—
6700,—
50000,—
- 80000,—
6400,—
31300,—
3000,—
- 31300,—
- 76000,—
9000,—
2700,—
2300,—
- 1000,—
7500,—
156000,—

3632
3632
3632
3632
3633
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3722
3723
3723
3723
3723
6117
6117
6117
6117
6117
6117
6117
6117
6171
6171
6399

5021
5031
5137
6121
6121
5131
5139
5154
5156
5171
5169
6121
5138
5137
5139
5171
5194
5901
5019
5021
5039
5137
5139
5169
5175
5021
5031
5362

3333
3333
3333
3333
3333

98348
98348
98348
98348
98348
98348
98348
98348

Hřbitov-mzdové náklady
Hřbitov-odvod soc. pojištění
Hřbitov-DDHM vývěska
Hřbitov-převod na DDHM
Inženýrské sítě-ponížení
Četa-pitný režim
Četa-materiál na údržbu po obci
Četa-el.energie
Četa-PHM
Četa-oprava TK,PIC-UP,výměna pneu
Služby pro obec-rozdělení pozemků
Rekonstrukce budovy pro včelařský kroužek
Nákup popelnic
Tříděný odpad nákup zvonů
Tříděný odpad nákup pytlů
Tříděný odpad oprava zvonu
Tříděný odpad-dárky dětem za třídění
Náklady na volby do Evropského parlamentu
Refundace odměny člena komise
Odměny členům komisí
Refundace pojistného člena komise
DDHM na volby
Materiál na volby
Služby-příprava volebních seznamů
Občerstvení členů komisí
OÚ dohody-převod na hřbitov
OÚ odvody převod na hřbitov
Odvod daně právnických osob za obec

Výdaje celkem

36000,—
9500,—
15500,—
-15500,—
-195000,—
5000,—
50000,—
20000,—
40000,—
20000,—
35100,—
40000,—
23400,—
17500,—
49300,—
4200,—
4000,—
-52000,—
1100,—
18300,—
400,—
6100,—
2000,—
3900,—
1600,—
- 36000,—
- 9500,—
386300,—
1669200,—

Zpracovala: Valoušková
V Lužicích dne 5.8.2004

Ing. Jaroslav Kreml
Starosta

ČESKO – FRANCOUZSKÁ

SPOLUPRÁCE
Zastupitelstvo naší obce
schválilo smlouvu o partnerství a spolupráci s francouzskou obcí Isdes /ÍD/.
V loňském roce se starosta
a místostarostka setkali se starostou francouzské obce Isdes
RNDr. Zdeňkem Johanem,
DrSc., který je rodákem z Čech
a s manželkou již několikrát
navštívili Lužice. Při vzájemné
výměně zkušeností vznikl ná-

pad na vzájemnou spolupráci
obcí. Smlouvu, kterou schválilo zastupitelstvo, podepíší starostové na podzim.
 Obecní úřad hledá zájemce, kteří by se chtěli podílet

na organizování česko - francouzkých partnerských vztahů. Pokud máte chuť spolupracovat, přihlaste se na OÚ.
Znalost francouzštiny je výhodou, ale není podmínkou!
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Navštívila jsem ISDES
Znáte ve Francii, turisticky velmi navštěvované,zámky na řece Loiret /Loaře/? Oblíbené místo francouzských filmařů,
kde rádi natáčí historické, romantické filmy? Jistě si vzpomenete na herce jako byli Jerarde Philipe, nebo
Jean Marais, kteří v nich hráli.
Je to kraj rovinatý, s rozsáhlými
lesy, rybníky a vinicemi. V této části
Francie se nachází i městečko ISDES
/Íd/. Je kousek od Orleans, kde byla
upálena Johanka z Arku a má postavený pomník na náměstí. Ve městě je
i katedrála, historická radnice a umělecká galerie. Každým rokem se v den
upálení konají slavnosti. Velká tržnice
nabízí množství sýrů, zeleniny, čerstvých ryb a dalších darů moře, typických pro francouzskou kuchyni.
Střediskem kantonu je město Sully, kde je na břehu řeky Loiret romantický zámek. Jeden z mnoha
v této krajině.
V Isdes je stará radnice, postavená ve francouzském stylu a památkově cenný historický kostelíček.
V samotném okolí městečka vinice
nejsou. Pan starosta, který je velký
milovník dobrého vína, zná vinice
i vinné sklepy v okruhu Orleans i celého kantonu. Ve Francii se pořádají soutěže v květinové výzdobě měst,
které se zúčastňují i zahrádkáři
z Isdes. V období dušiček jsem
sama viděla ulice krásně a originálně vyzdobené chrisantenami různých druhů a barev. Velmi mile na
mě zapůsobilo, že při procházce
městem mě lidé zdravili, jako bych
tam patřila. A ještě jedna věc se mi
líbila, že na 1. máje dávali muži ženám, jako pozornost nebo z lásky,
14

www.isdes.fr

konvalinky. V ten den se prodávají
konvalinky všude ve Francii.
Cesta do Isdes není složitá. Jede
se přes Německo, okrajem Paříže na
Orleans. Zastavení a prohlídka Paříže nedělá žádný problém. Budete-li
chtít jet individuálně, jezdí každý týden autobus z Prahy Florenz do Orle-

ans přes Paříž. Mezinárodní linka
EUROLINES.
Věřím, že se Vám tam bude líbit,
vzájemně si porozumíte, i přes počáteční neznalost jazyka. Francouzi
jsou velmi přátelští a společenští.
Lída Pecková

HODNOCENÍ KOMISÍ RADY

VÝSLEDKY VOLEB

ZA 1. POL. 2004

DO EP KONANÉ VE DNECH 11. A 12. ČERVNA 2004

Při radě obce pracují v současné době
následující komise:
Stavební
- předseda Ing. Marek Hasoň
Sportovní
- předseda Mgr. Jaroslav Hromek
Zemědělsko - ekologická
- předseda Ing. Leo Balun
Kulturní a školská
- předsedkyně Tatiana Hromková
Muzejní a letopisecká
- předsedkyně PhDr. Miroslava Rošková CSc.
a SPOZ
- předsedkyně Milada Maradová
Rada obce se na svém zasedání 15. 06. 2004 zabývala hodnocením práce komisí rady, jednotlivých předsedů a konstatovala, že komise i SPOZ se scházejí
pravidelně, svou činností významně pomáhají OÚ při
řešení problematiky, na kterou se specializují a výsledky jejich práce jsou patrné jak v oblasti kultury, historie, sportu, tak při správě obce, vydávání LUŽICKÉHO
ZPRAVODAJE apod. Předsedové úzce spolupracují se
starostou a místostarostkou, kteří se jejich schůzi pravidelně účastní. Pouze u komise zemědělsko - ekologické je potřeba zintenzívnit činnost a svolávat schůze častěji.
Rada obce si váží obětavosti a nezištnosti předsedů i
členů všech komisí a SPOZ, děkuje jim za práci pro obec.
Při této příležitosti rada vyjadřuje poděkování také členům výborů ZO za jejich kompetentní a zodpovědný přístup k činnosti.
Jana Ambrožová

Umístění
Kandidáti:
Počet hlasů
1. Občanská demokratická strana
178
2. Komunistická strana Čech a Moravy
159
3. Křesťanská a demokratická unie
- Československá strana lidová
90
4. Česká strana sociálně demokratická
61
5. NEZÁVISLÍ
49
6. SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté 45
7. Strana zelených
17
8. Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě
12
9. „Sdružení nestraníků“
10
10. Strana venkova - spojené občanské síly
9
11. Unie liberálních demokratů
3
11. Republikáni Miroslava Sládka
3
12. Humanistická aliance
2
12. Balbínova poetická strana
2
12. Pravý blok - strana za ODVOLATELNOST politiků,
REFERENDA a PŘÍMOU demokracii
WWW.CIBULKA.NET
2
12. Strana zdravého rozumu
2
12. Nezávislá iniciativa (NEI)
2
12. SVOBODNÍ
2
13. Koruna Česká
1
13. Konzervativní strana
1
13. Strana za životní jistoty
1
13. „Viktor Kožený - Občanská federální demokracie“ 1
14. Helax - Ostrava se baví
0
14. Strana pro otevřenou společnost
0
14. Strana demokratického socialismu
0
14. Strana občanů republiky České
0
14. Všeobecná občanská strana
0
14. Dělnická strana
0
14. Strana práce
0

VYHLÁŠENÍ VOLEB
DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
A VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech
č. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46,
49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, v nichž podle
Ústavy České republiky a zákona o volbách do Parlamentu
České republiky uplyne volební období zvolených členů
Senátu Parlamentu České republiky, se stanoví dny jejich
konání na pátek a sobotu 5. a 6. listopadu 2004.
Do zastupitelstev krajů se stanoví dny konání voleb také
na pátek a sobotu 5. a 6. listopadu 2004.
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Vyhodnocení svozu směsného komunálního
a tříděného odpadu v Lužicích za II. čtvrtletí 2004
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ
ODPAD - ODVOZ

ČÍM MÉNĚ SE ODPADY TŘÍDÍ, TÍM MÉNĚ
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z EKO-KOMU !!!

II. čtvrtletí r. 2003 - 183,21 t
II. čtvrtletí r. 2004 - 250,54 t

Vývoz pytlů v r. 2004 21. 04. 2004 19. 05. 2004 16. 06. 2004
Žlutý - plast
315 ks
309 ks
327 ks
Modrý - papír
176 ks
161 ks
190 ks
Oranžový - nápojové obaly
71 ks
70 ks
93 ks
Celkem
562 ks
540 ks
610 ks
CELKEM - 562 + 540 + 610 = 1.712 ks

Směsného komunálního odpadu bylo odvezeno z naší
obce a uloženo na skládku do
Mutěnic v II. čtvrtletí r. 2004
o 67,33 t více než v II. čtvrtletí
r. 2003.
VYTŘÍDĚNÝ KOMUNÁLNÍ
ODPAD - ODVOZ
Druh II. čtvrt. r. 2003 II. čtvrt. r. 2004
Papír
17,110 t
7,636 t
Sklo
1,020 t
0,924 t
Plast
2,520 t
8,208 t
Nápojový
karton
-0,515 t
Kovy
- železo 22,970 t
5,850 t

SBĚR

PŘÍSPĚVEK Z EKO-KOMU
v II. čtvrt. r. 2003 - 38.436,- Kč
v II. čtvrt. r. 2004 - 80.307,05 Kč

NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

Ve středu 20. října 2004 od
15:00–17:00 hodin proběhne u OÚ
sběr nebezpečného odpadu. Občané mohou zdarma odevzdat televizory, ledničky, elektrotechniku –
radia, apod., zářivky, nádoby od
barev, akumulátory, vyjetý olej, monočlánky, léky, pneumatiky.
Dále se může odevzdat do přistaveného kontejneru starý textil,
koberce, linolea a boty.
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Do současnosti bylo vydáno
občanům 11.000 ks pytlů, odevzdáno s tříděným odpadem
bylo pouze 4.082 ks pytlů
a v domácnostech občanů zbývá 6.918 ks pytlů.
Z výše uvedených výsledků
vyplývá, že nárust směsného
komunálního odpadu činí 37%.

Na druhé straně je enormní
nárust tříděných druhů, což
v příspěvcích EKOKOMU pro
obec prezentuje 109% nárust.
Děkujeme občanům za přístup k třídění domovních odpadů a doufáme, že se sníží i vývoz odpadků do okolí obce.

Domovní odpad
Upozorňujeme občany, aby
do pytlů na tříděný odpad dávali
jen odpady, které jsou k tomu
určeny, tzn.: do žlutých pytlů plastové láhve, vymyté kelímky
od jogurtů, sáčky, apod.. Do
modrých pytlů - papír, kartony
z krabic. Do oranžových pytlů
- nápojové kartony od mléka,
džusů, fruk, vín a dalších.
V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU PYTLE ODVÁŽENY!!!
Podle smlouvy s TESPROU
Hodonín je možno domovní
odpad dávat pouze do popelnic 110litrů, 120litrů a 240litrů.
Domovní odpad můžete dát
do černých pytlů a uložit do
kontejnerů ve sběrném dvoře.

Za II. čtvrtletí 2004 došlo
k nárůstu vyvážení stavební suti
do sběrného dvora. Protože se
nejedná o komunální odpad,
není možné hradit náklady na
vyvážení stavební suti z prostředků vybraných na likvidaci
komunálního odpadu. Na stavební suť bude vyčleněn zvlášť
jeden kontejner. Množství vyvezené suti nesmí přesahovat
1 vozík (dvoukolák) týdně pro
rodinu. Větší množství a stavební suť od firem nebude ve sběrném dvoře přijímána.
Stále jsou v naší obci občané, kteří neuhradili poplatek za
domovní odpad! Je jich necelá
stovka. Kam myslíte, že odpad
vyváží?

Neustále jim jsou zasílány
upomínky, na které někteří vůbec nereagují.
V případě, že poplatek neuhradí obec jej může zvýšit
dle Obecně závazné vyhlášky
obce L užice č. 1/2004
o místních poplatcích popla-

tek až na trojnásobek, tedy na
840,- Kč na osobu za rok.
Pokud ani poté nebude uhrazen bude zahájeno exekuční
řízení, přičemž veškeré náklady (mohou dosáhnout až několika tisíc korun) budou hrazeny dlužníky.

Tento postup je v souladu se
zákonem č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků,
a Obecně závaznou vyhláškou
Obce Lužice č. 1/2004 ze dne
26. 02. 2004 o místních poplatcích.

ZPRÁVY•KRÁTKÉ ZPRÁVY•KRÁTKÉ ZPRÁVY•KRÁTKÉ ZPRÁVY•KRÁTKÉ ZPR
 V důsledku častého poško-

 Víte, co bylo zobrazeno na ti-

zování obecního majetku
a rušení nočního klidu,
zajišťuje obec monitorování
prostoru před OÚ pomocí
kamer a dodržování nočního
klidu bezpečnostní službou
SECURITY CONSULTING,
s.r.o. ve spolupráci s městskou policií v Hodoníně.

tulní stránkce minulého LUŽICKÉHO ZPRAVODAJE 2/
2004? Jedná se o mobilní
technologický celek, který
drtí a třídí stavební suť, beton
a inertní odpad stavební činnosti. Touto technologií bylo
vytříděno 2562 tun materiálu
za 365.854,- Kč. vznikly tři

frakce drtě a zvášť byla vytříděna zemina. Tento materiál
bude použit při výstavbě obce
(cesty, chodníky, plochy).
 Víte, že …….

Na střeše ZŠ je umístěno telekomunikační zařízení pro
přenos signálu veřejné sítě
(Oskar) mobilních telefonů
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a také telekomunikační zařízení pro přenos bezdrátového internetu.
Roční nájem činí 40.000,Kč a bude výhradně použit
pro potřeby žáků.
 Oznamujeme všem uživate-

lům kabelové televize, že rakouská televize ORF 2 změnila vysílací kanál. Pro naše
uživatele to znamená, že přeladěním na jiný kanál by byl
příjem stanice ORF 2 velmi
nekvalitní. Na stávajícím kanálu nyní vysílá privátní vídeňský
městský kanál ATV PLUS.
 Víte, kolik psů má naše obec

a kteří jsou nejčastěji přihlašováni?
– V současné době je v naší
obci přihlášených 471 psů.
– Z toho je nejvíce:
kříženců
118
německých ovčáků
60
jezevčíků
52
kníračů
18
kokršpanělů
18
labradorských retrívrů 11
pudlů
10
a ostatní rasy v množství pohybující do 10 psů, nebo psů
hlášených, ale neregistrovaných podle plemen.
– Každý pes má mít na krku
identifikační známku, být pravidelně očkován, a nemá volně pobíhat po ulici…… Jak
je to s Vaším mazlíčkem,
obranářem či hlídačem?
 Vážení občané!
– V naší obci byly ke konci srpna odcizeny 3 kusy poklopů
a rošty veřejné kanalizace
a v Dolních Bojanovicích do18

konce 8 kusů.Kromě vysokých nákladů, které musí
obec vynaložit na jejich zakoupení (1 ks stojí od 3000
do 5400 Kč), hrozí velké nebezpečí úrazu nám všem.
– Z tohoto důvodu se na Vás
obracíme s žádostí o pomoc.
Pokud se stanete svědky takového činu, ohlaste, prosím, tuto skutečnost na OÚ
nebo na policii ČR. Důležité
je napsat si alespoň poznávací značku auta. Děkujeme

– Další modernizace knihovnických služeb bude probíhat na podzim. Knihovnický
systém Clavius umožní evidenci čtenářů a knih pomocí čárového kódu. Na tuto
službu jsme získali dotaci MK
ve výši 40 000,- Kč.

ODPADY
 Do 30.09.2004 má být uhra-

zena druhá polovina poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

KNIHOVNA
– V naší místní knihovně je
nově zřízen veřejný internet,
který můžete navštívit.
– Internet byl zaveden díky
grantu Ministerstva kultury,
který nám umožní 3 roky poskytovat čtenářům služby veřejného internetu zdarma.
Z prostředků obce byl pro
tuto službu zakoupen počítač.

-

-

-

POKYNY PRO PRÁCI
S INTERNETEM:
internet je k dispozici v půjčovních hodinách knihovny
děti do 12 let mají přístup pouze v doprovodu dospělé osoby
uživatelé musí dbát pokynů
pracovníka knihovny
uživatelé neznalí práce s internetem mají možnost požádat o odbornou pomoc
základní doba užívání je 15
min., tuto dobu je možno na
požádání prodloužit
informace získané na internetu lze za poplatek vytisknout
POPLATEK ČINÍ:
první 3 stránky ...... zdarma
každá další stránka ... 2,- Kč

HŘBITOV
 V tomto roce probíhá dle záko-

na 256/2001 Sb., o pohřebnictví, uzavírání smluv o nájmu
hrobového místa s každým občanem, jenž má na lužickém
hřbitově hrob v pronájmu.
Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode
dne podpisu do 01. 01.
2014. Smlouvy mají být
uzavřeny do 30. listopadu
2004.Během měsíce října
obdrží všichni pronajímatelé
hrobových míst, kteří nemají
dosud uzavřenou smlouvu
o pronájmu, návrh smlouvy na
svoji adresu . S ní se pak dostaví na OÚ k podpisu a zaplacení poplatku, který činí:
 PLATBY ZA HROB A SLUŽBY

–
–
–
–
–
–

CELKEM NA 10 LET:
Urnový hrob + služby 500,- Kč/10 let
1 hrob + služby 500,- Kč/10 let
2 hrob + služby 1000,- Kč/10 let
3 hrob + služby 1500,- Kč/10 let
4 hrob + služby 2000,- Kč/10 let
5 hrob + služby 2500,- Kč/10 let

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Organizace Základní školy v Lužicích
školní rok 2004/2005
TŘÍDA CELKEM
I.
16
II.
20
III.
24
IV.
24
V.
32
VI.
26
VII.
30
VIII.
25
IX.
24
celkem 221

CHLAPCI DÍVKY
6
10
4
16
13
11
10
14
15
17
14
12
15
15
10
15
11
13
98 123

ŠD

TŘÍDNÍ UČÍTEL
Mgr. Danuše Vojkovská
Mgr. Jaromíra Malá
Jitka Krhovská
Mgr. Dagmar Kubišová
Mgr. Marcela Zabloudilová
Mgr. Věra Kučí
Mgr. Lenka Ryšánková
Mgr. Marcela Komendová
Tatiana Hromková
Gabriela Podivínská

učitelé bez třídnictví: Mgr.Pavel Kotlařík
výchovná poradkyně: Mgr. Jana Líčeníková
zástupkyně ředitele: Mgr. Ludmila Kotlaříková
ředitel školy: Mgr. Miroslav Hunča
školník: Stanislav Vavrys
uklízečky: Ludmila Maršálková, Dana Neplechová,
Miloslava Vavrysová
vedoucí školní jídelny: Soňa Zimková
kuchařky: Lenka Janulíková, Jitka Lorencová
PRÁZDNINY:
podzimní
vánoční
pololetní
jarní

27. – 29. 10. 2004
23. 12. – 2. 1. 2005
3. 1. 2005
14. 3. –20. 3. 2005

A ještě stručně k úspěchům našich žáků
v minulém školním roce. V září zahájili mladší žáci
druhým místem na štafetovém běhu B. Zháňala
v Hruškách. Radost měli nejenom z umístění,
ale i se setkání se světovým rekordmanem Janem Železným. Již tradičně jsme se prosadili na
okresních soutěžích v NJ /Tereza Ištvánková 3.
místo, Bára Nesvadbová 2. místo/, recitaci
/postup až do krajského kola/ a mluveném projevu /vždy Bára Nesvadbová/. Úspěch zaznamenali i nejmladší žáci v okresním kole poháru
v malé kopané McDonald´s Cup, kde se probojovali až do finále. 3. místo získali mladší žáci
i v dopravní soutěži mladých cyklistů.
To byli úspěšní reprezentanti školy, ale myslím si, že dobře reprezentovali lužickou školu i ti
žáci, kteří připravovali projekt o zemích EU nebo
se podíleli na sběru starého papíru /za rok to
bylo přes 30 tun a nejlepším sběračem se stal
dvakrát po sobě Mirek Kokeš/ nebo si zasoutěžili v Noci s Andersenem.
Školní rok zakončili nejlepší žáci a reprezentanti školy slavnostním přijetím u pana starosty.
M. Hunča

LUŽICKÁ ŠKOLA
„Vy máte pěknou školu. Ta škola vypadá, jako
byste dělali novou fasádu,“ tak taková slova slyší v těchto dnech pracovníci lužické školy od
svých spoluobčanů.
Ano, lužická škola přes prázdniny zkrásněla!
Vyměnila se totiž všechna okna v původní části
školní budovy, celkem 43 oken. Již několik let
okna netěsnila, vždyť sloužila od roku 1965. měla

už svoje za sebou. Nezůstalo pouze u výměny
oken, i když vedle této akce zůstávají další úpravy
ve školní budově v jejím stínu. Zakoupily se dveře
do učeben, zabudovalo se nové obložení podél
schodiště a vymalovaly se třídy. (Pane Šimku,
původní zábradlí ve škole ještě máme.)
A kdo to všechno platí? Obec Lužice. O přidělení
peněz škole rozhodlo naše zastupitelstvo. Je nutno
19

PÉČE O ŽIVOTNÍ
ÁNÍ
PROSTŘEDÍ
SETK

uznale pokyvovat hlavou. U zvolených zástupců občanů zvítězilo tentokrát zajištění důstojných podmínek pro vzdělávání před ostatními, jistě také potřebnými věcmi v obci. Máme štěstí na zvolená obecní
zastupitelstva. Zatím jsme vždy našli porozumění pro
zajištění potřeb školy. Velmi si toho vážíme! Teď jsme
na řadě my, pracovníci školy, naši žáci. Je na nás,
aby z této pěkné moderní školy vycházeli (většinou)
slušní, vzdělaní a sebevědomí mladí lidé, kteří by se
uplatnili v dnešní společnosti.
A cože to máme nového na střeše školy? Oskara. Tak ať máte co nejlepší signál!
Ředitelství školy
a všichni spolupracovníci

U NÁS V MŠ
Na letošní školní rok 2004/2005 bylo zapsáno 75
dětí, v loňském roce 74. Z toho, jak dnes již víme, bude
mít 10 dětí nepravidelnou docházku /5 dní v měsíci/,
65 dětí pravidelnou docházku.
Nový školní rok byl zahájen ve středu 1. září ve všech
třídách s tím, že oproti minulým letem jsou děti rozděleny do tříd ne podle věku, ale jsou zastoupeny všechny
věkové skupiny, což by mělo přinést dobré výsledky ve
výchovně-vzdělávací práci › přirozená výchova dětí.
Vybavení tříd jsme přizpůsobili se zaměřením na činnosti (výtvarná, hudební, logopedie). Byly dokoupeny
hračky a pomůcky k hracím koutům, prostory v MŠ byly
připraveny co se týká čistoty, hygieny, pořádku.
Společně prožíváme první dny se vzájemným poznáváním a věříme, že ve spolupráci s rodiči vytvoříme
spokojené a radostné prostředí pro děti.
Učitelky v MŠ
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Navečer jsem za sebou zabouchla vrata a vydala se do přírody. Proti mně jde paní. Zdravíme
se a obě se zastavujeme. „Jsi to ty?“ „Věrko,
nebo snad ty?“ Ano, i když nás těch dlouhých
50 let perfektně vylepšilo – až zamaskovalo,
poznáváme se. Vždyť naše společně prožitá
doba bylo dětství. A tak již jdeme spolu - vyhlížíme a vzpomínáme.
„Viděla jsem ten parčík u mateřské školy - tenkrát před Kujovým, Andersovým - opět patří dětským hrám, trochu jiným než jsme hrávaly my. Hře
semel by jistě trochu trávník vadil a děti nemají pusy
černé od moruší, tak jak jsme mívaly my, když jsme
je trhaly u vašich stařečků Janečků.
Když jsem vysedala z vlaku, lekla jsem se,
že nejsem v Lužicích. Nástupiště - přechod, přechod s výtahem …… a pak další překvapení upravené chodníky, cyklostezky. Z budovy starého hospodářského družstva se stalo parkoviště
u moderní továrny. A naproti - Kadalových domeček jistě patří dětem - jak prozradil obrázek
včelky Máji.“ „Ano, patří dětem, které se zajímají o včelařství.“ „Pytle žluté, oranžové, modré vy dokonce třídíte odpad?“ „Snažíme se.“
„Ale víš, co se mně stalo?
Když jsem šla kolem hřbitova na procházku
našla jsem kabelu, pak druhou a třetí ……, myslela jsem,že je někdo ztratil, ale bohužel šlo odhozené odpadky. Ve větrolamu - ze stromečků,
které rostly zároveň s námi ležely, dokonce hromady odpadů.“ „Víš, obec to nestačí hlídat. Jsou
občané, kteří dbají na pořádek, zametají před
svými domy, sečou trávníky, cítí to jako samozřejmost a svoji povinnost. Ale jiní přímo žádají
obec, aby to za ně dělala. Nepořádníci bez citu
k přírodě se zbavují odpadu vyhozením právě
tam.“ „A proč?“ „Protože např. nezaplatili za
odvoz odpadu.“
Jdeme , jdeme a u Lužáku (našeho rybníku
Cihelny )si sedáme mezi nově vysázené stromečky vzpomínáme na staré vrby. Jejich větve nad
hladinou byly pro nás houpačkou. Tady jsme se
učily plavat.

Vzpomínáme, vyprávíme.
„Milko, co se to táhne za dým
a ten děsný puch?“ „No to asi
opět někdo pálí plasty, odpad.“
Smutně odcházíme, není to
právě nejlepší rozloučení …
A tak si tedy alespoň vzájemně popřejeme, aby lidé byli rozumnější, měli pochopení jeden pro druhého, a aby byla
naše obec stále hezčí.
M. K.

Občanské aktivit y
JUNÁK
KARNEVAL POD ŠIRÝM
NEBEM
Dne 30. června se v podvečerní čas sešly děti u Lidového
domu, aby společně a co nejveseleji přivítaly prázdniny. Téměř
všichni přišli převlečeni do nádherných masek, mezi nimiž vynikaly zejména víly, námořníci,
muchomůrky, tanečnice, šašci
a princezny. Po úvodním představení se dali všichni do tance,

aby se v maskách co nejlépe
předvedli té nejpřísnější porotě
– všem rodičům. Rodiče měli za
úkol vybrat nejkrásnější, nejoriginálnější, nejroztomilejší a nejlépe tancující masku. Byl to úkol
opravdu náročný, protože mezi
tolika pěknými maskami se jen
těžko vybíralo. Po dlouhé řadě
tanečků, několika hrách a soutěžích však rodiče rozhodli:
Nejoriginálnější masky byly
masky Nikolky Vavrysové, Honzíka Karase a Terezky Nové.

Nejlépe tancující masky byly
Adélka Gážiová, Dominika Fojtů a Šimon Blažej.
Nejroztomilejšími maskami
se stali Lucinka Vagundová, Kateřina Knápková a Eliška Makuderová.
Když jsme vítězům předali
diplomy a malá ocenění daly se
děti do tance i se svými rodiči
a večer se rozcházeli domů
vstříc dalším prázdninovým zážitkům.
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JUNÁCKÝ TÁBOR POLNIČKA
Letos se opět konal náš
skautský tábor na obvyklém tábořišti u obce Polnička. Oddíl
Káňata jel na celý tábor (celkem
18 dnů). Hlavním programem
byla honba za ježkem v kleci.
Chytit Širokka nebylo vůbec
jednoduché a našim táborníkům mnohokrát unikl. Na konci tábora však skautíci ježka
v kleci získali. Uvnitř ježka sice
nebyl návod na létající kolo,
ale díky němu se Káňata dostala ke krásnému pokladu o který se spravedlivě rozdělila.
Velmi vítaným zpestřením tábora byla také návštěva Western city Šiklův mlýn. Ukázky
života kovbojů a lovců se líbily
snad úplně všem. Ne všichni
však byli nadšeni z dlouhé pěší
cesty zpátky na vlak.

V tomto roce skládalo hodně
skautíků na táboře slib. Pro děti
byla velká pocta, když si poprvé na své kroje připnuly slibový
odznak, který už teď budou nosit stále dokud jej nevymění za
skautskou lilii.
Poslední večer na táboře patřil již tradičně táboráku, pak už

jen sbalit kufry a hurá domů. Na
své rodiče se po 18 dnech těšili
úplně všichni, i když byli i takoví,
kteří by na táboře klidně ještě
zůstali. Doufám, že příští rok nás
pojede z Lužic ještě více.
Jana Rechová

NÁVŠTĚVA TÁBORA
Jak se asi daří našim skautům
na táboře v Polničce? Položili
jsme si se starostou otázku
a rozhodli se, že je zajedeme navštívit.A tak se i stalo. Za malebnou vesničkou Polnička u Žďáru nad Sázavou, schováni na
louce uprostřed lesů, stály plátěné stany, z polní kuchyně právě začínal vonět oběd. Malý Vítek, který statečně se staršími
děvčaty „krúžlal“ brambory na
polévku (viz. foto na obálce),
překvapeně pozdravil a usilovně pokračoval v práci.
Oddíloví vedoucí nás provedli
táborem, který přes skromné,
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typicky skautské vybavení, splňuje všechny požadavky zdravotní, hygienické a bezpečnostní. Vlastní zdroj pitné vody,
ekologická, chemická WC, sprchy, velký stan s kamny - azyl pro
všechny, v případě špatného
počasí. Všude čistota a pořádek
(i když bez maminky je to pro
některé chlapce moc těžké).
„V příštím roce bude tábor potřebovat nové dřezy do kuchyně.
Pomoc bychom potřebovali i při
jednání s odborem životního prostředí, aby nám umožnil provozovat tábor i v budoucnu. Přivítali bychom i finanční pomoc,

i když si přivyděláváme brigádami,“ svěřují se nám vedoucí.
Konstatujeme, že by bylo škoda, aby naše děti i jejich vedoucí
ztratily možnost prožívat prázdniny v tak kouzelném prostředí.
Proto OÚ v příštím roce Junáku
jejich problémy pomůže řešit.
A naše děti? Ty neměly čas na
stýskání , ani na návštěvy, protože
pro ně jejich vedoucí stále něco
nového, zajímavého vymýšlejí.
Rozloučili jsme se s pocitem,
že je o děti dobře postaráno.
Děkujeme.
J. Ambrožová

Skautský oddíl Káňata připravuje
na školní rok 2004/2005
v Lužicích pro děti tyto družinky:
Sojky - pro děvčátka a chlapečky z 1. třídy
- schůzky vždy v úterý
od 16 do 18 hodin
- první schůzka 7. září 2004
Tygříci - pro kluky i holky z 2. – 4. třídy
- schůzky vždy ve středu
od 16 do 18 hodin
- první schůzka 8. září 2004
Medvědi - pro dívky a chlapce od 4. třídy
- schůzky vždy v pátek
od 15:30 do 18 hodin
- první schůzka 10. září 2004
Všechny družinky mají své schůzky v klubovně na zdravotním středisku (hlavní vchod od MUDr. Potůčka,
za hlavními dveřmi do levé chodby).

Vyhodnocení celoročního snažení
našich malých skautíků
Celý rok jsme pečlivě zapisovali docházku a body malých
skautíků na oddílovkách. Během roku se oceňovala snaha,
bystrost, pracovitost, čestné
chování, rychlost při hrách.
Nejúspěšnějšími Tygříky byli:
V DOCHÁZCE
– Zrzka (Kateřina Živná), Papoušek (Karolína Kornfeilová) a Andrejka Kummerová.
V BODOVÁNÍ
– Papoušek (772 bodů), Kitu
(Jitk a Pecůchová, 631
bodů) a Laki (Kateřina Lacková, 549 bodů).
Všem těmto vítězům blahopřejeme a doufáme, že v příštím roce se opět umístní na
prvních místech.

Hnutí

BRONT OS AURUS

LÉTO PLNÉ
DOBRODRUŽSTVÍ
Ano, léto plné dobrodružných
her, nových zážitků i zkušeností
a spousty nových kamarádství
jsme slibovali před prázdninami
dětem i mládežníkům.
Ti, kteří s námi pak vyjeli
na některý z táborů, vše slibované prožívali na vlastní kůži. Táborů Brontosauři organizovali
ve spolupráci s hodonínským
Ekocentrem několik.
Jako první se dočkali starší děti z druhého stupně, pro
které byl připraven tábor
Soumrak říše aneb stezky
dávných dobrodruhů.
Účastníci si mohli zažít dobu
po pádu Římské říše a vžít se
do role jednoho z kmenů usilujících o vládu nad božským
stolcem a ovládnutí Evropy.
Z dětí v oddílech se tak stali
praví Hunové, Vikingové, Keltové a Slované. Své táborové
vesničky vyzdobili dle své kmenové příslušnosti, postavili vikingskou loď, keltské menhiry,
slovanskou svatyni, či hunskou
ohradu i s koněm a jali se
moudrostí i bojem usilovat
o prosazení svého kmene. Určitě jsem si historii občas
v mnohém přikrášlili, ale přesto se děti určitě nejen dobře
zabavily, ale též poučily.
Druhý tábor byl prožitkový
akreditovaný vzdělávací kurz
Cestičky určený pro začínající vedoucí dětských oddílů.
Byl plně nabyt jak vzdělávacími

bloky, tak aktivitami k utváření
kolektivu, sebepoznání a nakonec i důkladnému odreagování.
Poslední tábor Ostrov pokladů byl určen dětem prvního stupně a jistě jim splnil jejich
sny o dobrodružném putování
z Evropy přes Turecko, Persii,
Indii, Čínu, Japonsko a další místa až k zapomenutému ostrůvku
v Tichomoří, kde se skrýval bohatý pirátský poklad…
Krom spoust y her se na
všech táborech děti učily též
poznávat a chránit přírodu, tvořily si, vyjížděly na výlety atd.
I když občas bylo některým
trošku smutno po domově, nakonec vždy při odjezdu se domů
nechtělo skoro nikomu. Kdo by
také chtěl opouštět super partu
kamarádů a krásnou přírodu.
Cody
I přes rok
se můžete zapojit!!!
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NABÍDKA NAŠICH ODDÍLŮ
ODDÍL VYDRY
 kluci ze 4.-6. tř.
 těšit se můžete na hry a soutěže,
poznávání a ochranu přírody, dobrodružné výpravy …
 schůzky asi ve středu od 16.00
v klubovně na zdravotním středisku
 vedoucí: Ondřej „Damba“ Damborský (tel. 776 825 270), Martin Kadala, Jiří Domanský, Jakub Filip
 těšíme se že spolu zažijeme spoustu zajímavých a zábavných chvil
Nevyhovuje-li Vám oddíl Vydry
můžete zkusit některý z našich oddílů v Mikulčicích.

ŽABIČKY
 pro holky a kluky od 3. do 6. třídy
 čekají Vás tvořivé a dovádivé hry,
poznávání přírody, výpravy …všehochuť
 schůzky v úterý od 16.00 u klubovny Mikulčice
 vedoucí: Alena Mičianová, Tomáš
„IQ“ Prát (tel. 606 893 361)

JESTŘÁBI
 pro holky a kluky od 1. do 2. třídy
 čekají Vás hry a soutěže, zálesácké
dovednosti, poznávání přírody, výpravy …všehochuť
 schůzky ve středu od 16.00 u klubovny Mikulčice, první je 8.9.2004
 vedoucí: Pavel „Kunýsek“ Kuneš
(tel. 721 748 941)

VLKANI
 pro kluky z 7. do 9. tř.
 připravuje se zajímavá celoroční hra
Expedice Small Prince
 schůzky v úterý v 16.00 v klubovně,
první je 7.9.2004
24

 vedoucí: Dalimil „CODY“ Toman, tel.
518 321 502, Ondřej Marada (tel.
607 715 751)

KROUŽKY
MODELÁŘSKÝ KROUŽEK
 děti od 2. do 9. tř.
 modelování papírových modelů a též
plastikových modelů
 schůzky v pondělí v 16.00 v klubovně
 vedoucí: Radovan Bílek (tel.
728 031 249)

KLUBY
HERNÍ KLUB BRONTOSAURA
 mládež, dospělí i děti…
 moderní deskové a stolní hry, které Vás pestrostí a zábavností určitě překvapí.
 každý pátek asi od 16.00 do noci.
 vedoucí: Martin „Mata“ Uhrovič
(tel. 732 770 968)

CAMPE DIEM
- KLUB PRO MLÁDEŽ
 15 až … let
 zaměření: zábavné a poučné „nejen
večery“ jako například cestovatelské
besedy či přírodě milé brigády, dobrodružné akce, které jinde těžko hledat.
 vedoucí: Iva Uhrová tel. 777 101
350 email: ivauhrova@seznam.cz,
Miroslav Zimek, tel. 518 358 105

Tábor Brontosaura
2004
Soumrak říše aneb stezky
dávných dobrodruhů
Několik fajn lidiček se sešlo na táboře Brontosaura pod velením Dalimila „Codyho“ Tomana.
Známí i méně známí kamarádi
či kamarádky prožili tenhle tábor s poučením i zábavou. Úkol čtyř skupinek
národů, Vikingů, Hunů, Keltů a Slovanů byl jediný, dostat se k božskému
stolci a ovládnout co největší území.
Vzpomenu několik hrdinů, bez kterých bych si nedokázal tábor ani
představit: např.: Radim „Kotůč“ Ctibůrek a jeho smysl pro humor spojený s vymýšlením scének k táboráku,
nebo Jiří Knapil, věrný Radimův pobočník a nemohu zapomenout na
svůj oddíl Vikingů a mnoho jiných.
Za nejlepší bojovou hru považuji Komandos - šiškovou válku. Účelem Komandosu není jen porazit všechny nepřátele ze všech ostatních tří skupin,
ale i odcizit jim vlajku u nepřátelské kóty.
Za body jsou i mapy, které jsou namalovány podle území na kterém se hraje
a v nich jsou dopsány polohy nepřátelských kót. Hra se obešla bez zranění
s vítězstvím na straně Vikingů (nás).
Mně se tento tábor moc líbil a to
díky celotáborovým hrám, které byly
skvěle propracované.
Rostislav Rutar - Vlkani

VÝLET LUŽIČÁNKU
Každý z nás je někdy rád za
něco odměněn.
Oplatek, čokoláda, kytka, ...
ale co tak, jako odměna výlet!!!
To víte, děti z Lužičánku byly
hned pro někam „vyrazit“.
No, nápadů bylo různých,
a tak jsme nechali nakonec hlasovat. Vyhrál ten plán, který se
pak opravdu uskutečnil, a to: výlet do aquaparku v UHERSKÉM
BRODU.
Tak jsme to hned všichni společně plánovali, kdy a v kolik,
a hlavně, aby to všem pasovalo. Všichni jsme se těšili!!
Vypadalo to, že fakt pojedeme všichni, ale tu onemocněla
Martinka Kokešová, pak zase
Lenička Zálešáková a bylo jich
víc. Takže v den 28.05.2004,
byl to pátek, se nás sešlo
opravdu tak akorát. Odjezd byl
v 15:00 hodin autobusovou do-

pravou p. Fialy z Mikulčic. Někdo si vzal sestru, někdo bráchu a někdo zas mamku.
Zpívali jsme, nálada byla výborná. Ale to už jsme byli na místě,
tak honem tašky s plavkami
a hurá do vody. Strávili jsem tak
hodinu a půl v zábavném bazénu, tobogánu, v parní sauně,

NEJLEPŠÍ ŽÁCI ZŠ, KTEŘÍ BYLI KONCEM ŠKOLNÍHO
ROKU 2003 - 2004PŘIJATI STAROSTOU OBCE
P. Baláš
M. Kokeš
H. Mikulicová
M. Březina
T. Ištvánková
H. Kokešová
B. Tomanová
P. Dvořáček
M. Gožďál
B. Nesvadbová
K. Krchnivá
J. Ondřejka
J. Knapil

– 2. tř. – reprezentace školy v kopané
– 3. tř. – nejlepší ve sběru papíru, sport
– 5. tř. – vzorné chování, pomoc spolužákům
– 5. tř. – výborný prospěch a chování
– 7. tř. – reprezentace školy v soutěžích NJ a včelařství
– 7. tř. – organizace školních soutěží
– 7. tř. – organizace školních soutěží
– 7. tř. – reprezentace školy ve sportu
– 7. tř. – reprezentace školy ve sportu
– 9. tř. – reprezentace školy v soutěžích
– 9. tř. – výborný prospěch a reprezentace školy v soutěžích
– 9. tř. – výborný prospěch a chování
– 9. tř. – výborný prospěch a moderování akademie

v divoké řece, … Bylo to velmi
příjemné odpoledne.
A děti? Nad míru spokojené
a velice poslušné.
Tak jsme se vrátili před 20:00
hodinou domů krásně vyčachtaní, někdo si stihl i zdřímnout
a mě těší, že účel byl splněn.
J. Š.

LUŽIČÁNEK
MILÉ DĚTI!!!
KROUŽEK, KDE SE
MŮŽETE NAUČIT LIDOVÉ
PÍSNIČKY, HRY, ZVYKY
A TANEČKY, ALE KDE SE
ZAŽIJE I SPOUSTA
LEGRACE ZASE ZAČÍNÁ.
KAŽDÉ ÚTERÝ
V 16:00 HODIN V BUDOVĚ
ŠKOLNÍ DRUŽINY
BUDETE VÍTÁNI.
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L U Ž I C K Ý K U LT U R N Í P O D Z I M 2 0 0 4
12. 9.
18. 9.
18. 9.–19. 9.
18. 9.
21. 10.
28. 10.

Vítání občánků – OÚ
Tradiční lužické vinobraní – Slovácký krúžek,ČZS,OÚ
Regionální výstava „Belgických obrů“ a místní výstava drobného zvířectva Svaz chovatelů
Barevné odpoledne pro děti – EKO-KOM, Junák
Divadelní představení pro děti „Kocour v botách“ – OÚ
Zahájení výstavy LUŽICE NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ „Při příležitosti 130. výročí
vysvěcení lužického kostela“ – OÚ, Muzejní komise a spolek
Listopad Beseda pro důchodce s občerstvením - spojená s oslavou 30. výročí
pěveckého sboru žen – OÚ, Pěvecký sbor žen

Ekocentrum Hodonín
Email: ekocentrum.hodonin@seznam.cz, Tel. 518 321 502
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
– kroužky, dílny –
DESKOVÉ A STOLNÍ HRY
- pro děti od 3. do 9. tř. ZŠ
- dokud si nezahrajete, nepochopíte, jak je pestré a lákavé kouzlo světa deskovek
a jak rozvíjí vaše myšlení i postřeh
- termín schůzek bude sdělen
při zápisu

RPG HRY
- pro středoškoláky a starší
- specifické fanty hry
- termín schůzek při zápisu
KERAMICKÉ TVOŘIVO
- pro středoškoláky a dospělé
- formou keramické dílny (letos snad i k. kruh)
- první schůzka ve středu 29.
září v 18.00

KLUB DESKOVÝCH HER
- pro starší děti, středoškoláky a dospělé
- fantastický svět desítek zajímavých deskových i jiných
v příjemném prostředí klubu…
- každý pátek od 17.00

OTEVŘENÁ KERAMICKÁ DÍLNA
- pro děti, rodiče s dětmi i dospělé
- otevřená dílna – tvoření, glazování
- první schůzka v úterý 14.9.
od 14.00 do 18.00 hod.,
další týden otevřena ve
středu od 14.00 do 18.00

SVĚT FANTASY HER
- pro děti 2. stupně ZŠ a starší
- hry na hrdiny ve světě Vaší
fantasie, DrD
- schůzky v pondělí od 18.00,
první bude 4.10.

TVOŘÍME S PŘÍRODOU
- pro děti od 3. do 8. tř. ZŠ
- výtvarné tvoření nejrůznějšími technikami z přírodních
a jiných materiálů
- termín schůzek bude sdělen
při zápisu
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PŘÍRODOVĚDNÝ
- pro děti od 2. do 7. tř. ZŠ
- pozorování přírody, projekty,
pokusy, soutěže, exkurze,
dobrodružné výpravy…
- pr vní schůzka v pondělí
20.9. v 16.00 – další dle dohody
FOTOKROUŽEK
- kurz základů fotografie děti,
mládež i dospělé
- první schůzka v úterý 12.10.
v 17.00, dále dle dohody
HODONÍNSKÝ HERNÍ KLUB
ELYSIUM
- každý pátek od 17.00

BESEDY
 Listopad – březen Cestovatelské besedy – připravujeme
další cyklus cestovatelkých
besed – Irán, Patagonie, Chile a další. Vždy ve středu od
18.00.
 5.10.2004 v 18.00 Základ-

ní směr v existenci bytí člověka – MUDr. Branislav Súkeník, vstupné 30 Kč.
AKCE
 2.10.2004 Ukolébavka
podzimu za naši přírodu– výprava pro děti do přírodního
parku Mikulčický luh spojená s úklidem v rezer vaci,
opravou vývěsek a budováním berliček pro káňata.
 24.10. 2004 Slavnost padajícího listí – akce děti i rodiče se
srdcem otevřeným přírodní hravosti, dovednostem a tvořivosti… střelba z luku, medicínské
váčky, tepání do kůže, přírodní
šperky, indiánské malování, lanoaktivity, tee-pee, Seatonův hrnec…atd.
 28.-31.10.2004 Mezi dravci podzimní tábor pro děti na Stanici pro záchranu hadicapovancýh živočichů v Bartošovicích
(dosud nepotvrzeno)
 19.-21.11. 2004 Melancholické obrazy krajiny – víkend
pro mladé lidi na chatce

v lužním lese - k tvoření, rozjímání a sebepoznávání…
HODONÍNSKÝ HERNÍ KLUB
ELYSIUM
Každý pátek si můžete do libosti zahrát moderní deskové hry
pro děti, mládež a dospělé. Začátek vždy v pátek od 15.00
 24.9. ve 20.00 Turnaj
v Osadnících z Katanu
 28. 5. 2004 ve 20.00 Týmový turnaj
 5.11.2004 v 17.00 Deskovky overnight
VÝUKOVÉ PROGRAMY
Jde o jednorázové tematicky
zaměřené dopolední programy
pro kolektivy dětí z MŠ a ZŠ.
Programy si kladou za cíl seznámit děti z přírodou, její
ochranou a další problematikou. Obsahují herní a výtvarné
aktivity, používají netradiční formy výuky.
PROGRAMY V PROSTORÁCH
EKOCENTRA:
- Papírování (pro MŠ, 1.-5.tř.)

- Stezka skřítka Mecháčka
(pro MŠ, 1.-3. tř. )
- Pavouk (pro MŠ a 1.-3. třídu)
- Smutek v pohádkovém lese
(pro MŠ a 1.-3. třídu)
- Vodní kapka na cestách (pro
MŠ a 1.-3. třídu)
- Keramická dílna (pro MŠ a 1.9. třídu)
- Strom, stromeček, strom
(s výrobou recyklovaného papíru, pro 2.-5. třídu)
- Mravenčí království (pro MŠ,
1.-3. tř. )
- Podzimníček provádí děti
podzimním královstvím (pro
MŠ a 1.-3. třídu)
- Jak se podzim raduje (pro MŠ)
TERÉNNÍ PROGRAMY:
- Naše luhy (přírodní park Mikulčický luh, pro 4.-8. třídu)
- Jihomoravské stepi a meandry řeky Moravy (národní přírodní rezervace Váté písky
a přírodní rezervace Osypané břehy, pro 4.-8. třídu)
- Příroda Hodonínské Dúbravy (pro 2.-8. třídu)

MUZEJNÍ SPOLEK
V roce 2000 při příležitosti
750ti let první písemné zmínky
uspořádala obec Lužice v rámci oslav výstavu v prostorách
základní školy. Představena
byla nejen současnost, ale především bohatá historie a tradice obce. Zajímavá expozice se
setkala s obrovským ohlasem
u občanů Lužic i návštěvníků
obce. Byla to velká výzva pořadatelům, aby ve své činnosti

neustali a pokračovali dál ve
shromažďovaní muzejních sbírek, a velký podnět k myšlence
založit v Lužicích muzeum, aby
se občané a návštěvníci obce
mohli s historií Lužic setkávat
pravidelně. Z pořadatelů se
s podporou obecního úřadu
ustanovila Muzejní a letopisecká komise jako poradní orgán
lužické obecní rady, která si
tuto činnost vytkla za svůj cíl.

Počet členů Muzejní a letopisecké komise je však jako
poradního orgánu obecní rady
omezený. Proto v roce 2003
vznikl Muzejní spolek v Lužicích, aby se základna nadšenců historie a tradic mohla co
nejvíce rozšířit. Muzejní spolek
navíc jako občanské sdružení
může svou činnost daleko více
rozšířit. Nejednalo se tedy nikdy o dva protichůdné subjek27

ty. Navzájem se doplňují a jsou velmi těsně propojeny.
Členové Muzejního spolku v Lužicích se rozhodli vyřešit smutnou situaci, kdy i po čtyřech
letech je muzeum v nedohlednu. Za nejideálnější místo pro umístění muzea považují dům nacházející se v centru obce na jedné straně návsi
v bezprostřední blízkosti hlavní komunikace i budoucích cyklostezek procházejících obcí. Jedná
se o stavení č.p.116 známé jako „Starý kvartýr“.
Samo umístění objektu, vžité pojmenování i skutečnost, že objekt je prakticky samostatně stojící, svědčí podle vyjádření odborníků z Ústavu
památkové péče Brno o jeho výjimečnosti a významné funkci pro obec. Vyjádření stavebního
odborníka zase prokázalo dobrý technický stav.
Dům se nepotýká s vlhkostí ve zdivu. Není ani
jinak stavebně narušen. Případná oprava by se
tedy týkala především střechy. Další stavební
úpravy by se snažily uvést dům vzhledově do doby
před II. sv. válkou, jak nám jej ukazují dobové fotografie, a vybudovat sociálního zázemí.
„Starý kvartýr“ by měl sloužit především občanům Lužic, kteří by v muzeu nacházeli informace
o historii své obce, životě svých předků, spolky
pak historii své činnosti. U studentů a žáků základní školy by mělo muzeum probouzet zájem
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
V LUŽICÍCH
Vás zve na

I. REGIONÁLNÍ VÝSTAVU
KRÁLÍKŮ „BELGICKÝCH OBRŮ“
A MÍSTNÍ VÝSTAVU DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA
VÝSTAVA SE USKUTEČNÍ:
v sobotu 18. září 2004 od 13 do 19 hodin
v neděli 19. září 2004 od 8 do 17 hodin
v areálu TJ Baník Lužice.
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ.
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o vlastní obec, její historii a tradice. V muzeu by
kromě stálé expozice a výstav měly provozovat
i další aktivity, které by podporovaly nejen muzeum ale i obec, její turistický ruch apod..
Od zastupitelů obce dostali členové spolku
šanci během jednoho roku vypracovat projekt a
přesvědčit je o smysluplnosti a proveditelnosti
celého záměru. Zavázali se také, že se finanční
prostředky pokusí získat především ze sponzorských darů a grantů, aby projekt nezasáhl
do rozpočtu obce, který je v současné době vystaven velkých výdajům. Vzhledem k tomu, že
by se jednalo o přestavbu objektu, bylo by možno všechny úpravy provádět postupně a tím i finanční zatížení rozvrhnout na delší časový úsek.
Členové spolku také nabídli svůj vlastní čas, aby
se náklady snížili na minimum.
Muzeum ve „Starém kvartýru“ by se ocitlo v atraktivním objektu, který by poutal už svým vzhledem.
Stavení by tak reprezentovalo obec a podpořilo její
vzhled. Při zbourání objektu by došlo k nenahraditelné ztrátě tohoto místa. Během krátké doby zaznamenali členové muzejního spolku velkou odezvu na projekt „Muzeum v Lužicích - Starý kvartýr“,
která je jistě důkazem o správnosti jejich záměru.
MH

Slovácký krúžek Lužice, OÚ Lužice a ČZS Lužice
pořádají 18. září 2004

LUŽICKÉ VINOBRANÍ
16:00 hodin - průvod krojované chasy.

17:00 hod - 02 hod. slavnost vinobraní v areálu
pohostinství Lidový dům

k tanci a poslechu hraje
dechová hudba Rozmařilka

ochutnávka vína a burčáku
BAREVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
15 hod. - 18 hod. - na hřišti u kopce

KULTURNÍ OKÉNKO
PŘEDHODOVÉ OHLÉDNUTÍ
Tři měsíce uběhly jako voda a opět,
zásluhou obecního úřadu, dostáváme do
rukou náš LUŽICKÝ ZPRAVODAJ. Zvědavě otvíráme jeho stránky, abychom se
dověděli, co nového v obci máme a co
všechno ještě mít budeme. Jistě nezaškodí, abychom se přitom ohlédli také
trošku nazpět. A jedno malé ohlédnutí
věnujme uplynulým Cyrilským hodům.
Jako každý rok, i letos začínaly
hody v sobotu, předhodovou bese-

dou u cimbálu. Mladou chasu, pěvecký sbor mladých žen i sbor našich
mužáků, pilně učil celý měsíc Ing. Ivo
Makudera, který celý pořad napsal,
sestavil a vložil do něj svých 11 krásných nových písní. Radost přinesl
i dětský soubor Lužičánek.
Nadešla předhodová sobota.
Všechno bylo pod májem připravené
a v pohodě začala odpolední zkouška. Najednou se obloha zatáhla černým mrakem, přihnal se prudký vítr
a ve chvíli se valily pod zeleným proudy vody a válelo se naváté listí. Všichni
říkali, „nevadí, nevzdáme to, do sálu
to stěhovat nebudeme. Lávky utřeme
a do večera bude všechno suché“.
Ale nebylo, jako by nám to mračno někdo od Hodonína vrátil. Vítr se
opět zatočil a bylo jak se říká, znovu

po parádě. Jenže na stěhování už
nebyl čas. A tak se dnes i v tomto
pozdním čase sluší, poděkovat všem,
kdo přišli za písničkou večer i do té
předhodové nepohody. Celé hody
nakonec dopadly dobře a tak doufejme, že příští rok bude před hody počasí moudřejší.
Na předhodový večer se s Vámi ohlédla
Zdena Šimková

ROCK LUŽÁK
10. července 2004 se uskutečnil

 BUDOÁR

na Lužáku v Lužicích již 4. ročník
akce ROCK LUŽÁK.

 COLP

VYS T OUPILY ZDE KAPELY:
MESIAH
 TORTHARRY
 GAIA

STARÉ DÁMY
(TRASH CORE)
 ŽLUTÉ KOZAČKY
 CON-SPIRITO
Jejich vystoupení přilákalo mnoho mladých lidí z Lužic i okolí a setkalo se s u nich z velkým ohlasem.

Tento koncert je jedinou akcí tohoto typu, která se pro mladé lidi
v obci jedenkrát ročně koná. Proto
pořadatelé děkují OÚ za důvěru , občanům, kteří mají v blízkosti Lužáku svá obydlí a mají v oblibě jiný
hudební žánr, za pochopení.
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Z literární tvorby
občanů
DAR
Tam, kde slunce hradby révy objímá,
kde jemný vánek v podvečer vody kolébá,
široká, úrodná rovina daleko se prostírá,
tam jsem se zrodila.
Modrý ubrus prostírá se na bohatý stůl,
Kde opodál, s hlavičkami cudně sklopenýma
žluté věnce slunečnic a zralých trav
drží tu tichou stráž.
Podzim je bohatý zlatem,
vůní sklepů a očekáváním.
Po námaze už ani stopy není.
Modré a zlaté náušnice révy zvoní
a chystají se ke splácení.
To je můj kraj, bohatý na rozdávání.
Zpívej a chval ten dar, cos dostal,
když jsi tu žil a žiješ dál.
J. Švajdová

Z HISTORIE
Znáte svoji obec?
Zapojte se do soutěže!
V minulém čísle Zpravodaje jsme uveřejnili
další tři otázky mikro-soutěže z historie i současnosti naší obce.
Správně zodpověděli pouze dva soutěžící Eva
Ingrová z ul. U Vrchnice a žák 7.třídy Ondřej
Pazdera, na které již čeká na OÚ odměna.
Blahopřejeme!
DNES POKRAČUJEME DALŠÍMI
SOUTĚŽNÍMI OTÁZKAMI
ZNÍ TAKTO:
1. Co vyráběl a kde stál v obci závod zachycený
na fotografii?
2.Ve kterém roce byl postaven pomník obětem
první a druhé světové války?
3.Na fotografii je lužický rodák, který zahynul
v druhé světové válce. Napište jeho jméno.
Napovíme, že odpovědi
na uvedené otázky
najdete v publikaci
Lužice 1250 - 2000.
Přejeme
hodně zdaru!
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PŘED 60 LÉTY VSTOUPILA DO DĚJIN LUŽIC NAFTA
Stalo se tak v srpnu 1944,
kdy z prvního vrtu situovaného
v katastru obce Lužice a nazvaného Lužice 1 vytryskla nafta
nebo správněji ropa. Vrt byl situován přibližně uprostřed současného areálu MND naproti
lužického nádraží. Průzkum
tehdy prováděla německá firma
Kohle-Oel-Union, která vlastnila licenci na provádění průzkumu v lužické oblasti. Vrt byl
hlouben moderní vrtnou soupravou Rotary ve vrcholu elevace zjištěné mělkým strukturním
průzkumem. Vrtání probíhalo
od května do srpna 1944, dosaženo bylo hloubky 1228 m
a podařilo se provrtat celý profil neogénu. V srpnu byly zahájeny čerpací zkoušky a již při
prvním byl získán přítok ropy
z bazálního slepence eggenburgu, který byl později shledán jako nejvýznamnější těžební objekt lužické oblasti. Tento
úspěch vedl do konce roku
1944 k vyhloubení ještě dvou
vrtů a v následujícím roce dalšího.
Průzkumné práce byly zpočátku zaměřeny na slepenec
a později, po zjištění významnějších přítoků ropy ve svrchním badenu, také na tato ložiska. Souběžně s průzkumem
probíhala také těžební otvírka,
zaměřená na zjištěné rozsáhlejší ložiskové objekty. Největšího
rozmachu dosáhla průzkumná
činnost v první polovině padesátých let, kdy bylo v roce

1954 vyhloubeno až 20 vrtů.
Nejvíce těžebních vrtů - 11 bylo vyhloubeno v roce 1952.
Celkem bylo na lužickém nalezišti, které se rozkládá i na katastru obce Mikulčice realizováno 175 vr tů, z toho 107
průzkumných a 68 těžebních.
Další 3 vrty s označením Lužice byly situovány na týneckém
ložisku a 2 vrty na ložisku Hodonín jih. Krajina okolo Lužic
dostala novou tvář, jejíž dominantou se stal les železných
těžních věží, a jejíž obrázky se
dostaly do řady učebnic a encyklopedií. Pro dopravu vytěžené ropy do rafinérií bylo u lužického nádraží postaveno
stáčiště, které se používá dodnes. Průzkum ložiska byl
ukončen v roce 1960, kdy byly
provedeny poslední dva vrty.
Nejhlubším vrtem v katastru
Lužic je vrt Lužice 177, realizovaný poblíž lužického rybníka nedaleko farmy Písečný, který dosáhl hloubky 1900 m.
Ložiska ropy v lužické oblasti
se nacházela ve čtyřech různých písčitých vrstvách. Nejhlubším a nejdůležitějším těžebním objektem byl bazální
slepenec eggenburgu, zastižený již na prvním lužickém vrtu.
Druhým těžebním celkem bylo
souvrství ottnangu, zejména
jeho bazální obzor označovaný
zde jako písek H – 1. Dalším
objektem těžby jsou ložiska
v badenském souvrství. Z hlediska těžebního potenciálu se

jedná o druhý nejvýznamnější
celek, jehož význam se plně
projevil až po dotěžení níže uložených ložisek. Posledním těžebním objektem je sarmatské
souvrství, které se nachází nejvýše a patří v současné době
k převážně těženým ložiskům.
Původně bylo předpokládáno,
že sarmatské písky jsou plynonosné avšak později se ukázalo, že 4. písek má i ropné pásmo. První těžba ropy z ložiska
byla vykázána již v roce 1944.
Svého těžebního maxima – 25
963 t ropy – dosáhlo ložisko
v roce 1954. Na ložisku probíhala také těžba plynu, která
nebyla příliš významná. Do katastru obce patří také ložisko
Hodonín západ, objevené
v roce 1948 za železniční tratí
31

poblíž vodní nádrže nazývané
Cihelna. Vyhloubeno zde bylo
17 vrtů, ale jejich těžba nebyla příliš významná. Zajímavé
však je, že u ložiskových vod
obsahujících významný podíl
jódu a brómu byly ověřeny léčebné účinky a voda ze sondy
Hodonín 19 byla prvním zdrojem léčivé vody pro hodonínské lázně.
Snad na žádnou obec na jižní Moravě nemělo vyhledávání
a těžba ropy a plynu takový vliv
jako na Lužice. Již po osvobození zůstaly v lužické oblasti po
Němcích tři vrtné soupravy.
I když byly značně poškozeny,
byly postupně zrekonstruovány
a staly se základem budoucího
lužického vrtného a těžebního
závodu, který zaměstnával 30
lidí. Závod se stal součástí Moravských naftových podniků se
sídlem v Hodoníně, později integrovaných do Československých naftových závodů. S rozvojem průzkumné a těžební
činnosti rostl i počet zaměstnanců v Lužicích. Současně
bylo pro ně budováno i zázemí
zahrnující zejména 14 rodinných domků postavených
v roce 1955 a o rok poté čtyři
činžovní domy pro 50 rodin.
Později byl jeden z domků, kde
byla závodní kantýna, upraven
na obchod. Podporována byla
také kulturní a vědeckotechnická činnost. Vzpomíná se na divadelní kroužek, zejména činnost souboru Dubina a jeho
cimbálové muziky a také na
promítání filmů v zasedačce na
závodě. Koncem padesátých
let dochází k přesunu vrtné činnosti do nových lokalit v oblasti
32

Hrušek a Poddvorova. Lužičané musí za prací dojíždět a někteří proto mění zaměstnání.
Sídlo Průzkumně těžebního
závodu zůstává nadále v Lužicích. Zvýšené nároky na transport techniky si vyžádaly vznik
dalšího závodu - Dopravy. Podpora života v obci se projevovala v opravách cest a různou
výpomocí škole, mateřské školce a také zemědělskému družstvu. Počátkem šedesátých let
se naftaři poprvé vydali pracovně do zahraničí. Vrtných prací
v Afganistanu se zúčastnilo
také několik obyvatel vesnice,
kteří si pak zakoupili první soukromé osobní automobily
v obci. Federalizace republiky
v roce 1969 se odrazila také
v naftovém průmyslu, ale na
činnosti lužických závodů vrtby
a těžby se příliš neprojevila.
Stejně tak ani specializace činnosti v roce 1977, v podstatě
se měnily jen nadřízené orgány. Na průzkumu zde bylo v této
době zaměstnáno 620 lidí a u
těžby 490 lidí. V lužické Sokolovně byly každoročně pořádány Dny horníků, jejichž součástí
byly také sportovní soutěže
v kopané a nohejbale. V létech
1982 až 83 byla postavena
ubytovna pro zaměstnance
v areálu lužického průzkumného závodu a v roce 1986 zahájil těžební závod výstavbu nové
administrativní budovy a dílen.
V roce 1982 byla zahájena
vrtná expedice v Iráku, kde se
na těžební otvírce naftových
polí v jižním a později i severním Iráku podílela značná část
zaměstnanců lužického závodu. Rok 1990 přinesl přeruše-

ní expedice po vpádu iráckých
vojsk do Kuvajtu. V tomto roce
dochází také k razantnímu snížení podílu státu na financování průzkumných prací a v důsledku toho redukci počtu
vrtných souprav na polovinu.
Dochází také opět ke sloučení
průzkumu a těžby v České republice do jednoho podniku.
K zásadní změně dochází
v roce 1992, kdy byl státní
podnik MND transformován na
akciovou společnost. Stát si
ponechal pouze třetinový podíl, který později prodal soukromým firmám. Léta 1994
a 95 byla mimo jiné ve znamení vrtné expedice v Turecku,
zajišťované zcela pracovníky
lužického závodu. Rok 1994
byl také pokusem o rozšíření
činnosti o prodej pohonných
hmot, když byla u Lužic postavena čerpací stanice na křižovatce hlavní silnice s cestou do
Dolních Bojanovic. V roce
1996 mizí z okolí Lužic poslední těžní věže a definitivně tak
mizí na první pohled nápadný
naftařský ráz krajiny. Pouze
několik kývajících se těžebních
kozlíků dává tušit, že těžba ještě stále pokračuje.
Další léta byla ve znamení
několika proměn akcionářské
struktury až v roce 1998 se
majoritním akcionářem stává
tehdy hodonínská firma SPP
Bohemia. Ta provedla v MND
restrukturalizaci, která vedla
mimo jiné ke zřízení dvou dceřiných společností. Obě tyto společnosti s názvy MND Servisní
a MND Stavotrans mají sídlo
v Lužicích a působí zde dodnes.


Hledáme pamětníky!
Šedesát let je dlouhá doba,
za kterou došlo v naší obci
k velkým proměnám, které byly
spojeny ve velké míře právě
s činností naftařů. Pamětníků
na počátky naftového podnikání již mnoho není, a proto
bychom rádi uchovali vzpomínky těchto našich občanů.
Chtěli bychom je touto cestou poprosit, zda by nemohli své vzpomínky sepsat
a poskytnout nám je jako dokument o této době. Bylo by
dobré, aby pro budoucnost
byly tyto vzpomínky zachovány na rozdíl od informací
o působení sklářů a těžbě
uhlí v naší obci. Děkujeme
Vám. Vaše vzpomínky bychom chtěli také zveřejnit
v obecním zpravodaji. Jako
pr vní tentokrát uvádíme
vzpomínky paní Maradové:
Když mně bylo deset let, přestěhovali jsme se do Lužic na
drážní činžáky. Naproti, vedle
hostince U Konečků, vedla
cesta do Bojanovic. A tam,
u této cesty postavili Němci tři
vrtné věže. Za první z nich stály dřevěné baráky, kde byly kanceláře a laboratoře. Jedna
z věží eruptovala a bahno, které z ní stříkalo, zaplnilo dolinku
na polích vedle silnice až po
rozestavěnou věž, která se
montovala naproti mikuleckému činžáku, trochu vlevo za silnicí. Tato už se nedokončila.
Když bahno, jak by pan Čapek
řekl dvounulka, začalo vysychat, bylo to nejlepší hřiště jaké
jsme si mohli dopřát. Dnes tam
stojí objekt „Nafty“. Na vrtných

soupravách pracovali také dva
ruští zajatci, Ivan a Kosťa. Ivan
jezdil s těžkým traktorem Hanumanem. Chodíval k nám někdy
na večeři a bral vždy jídlo i pro
kamaráda. Když byla osvobozena obec, tak se ztratili.
Z našeho bytu v pr vním poschodí lužického činžáku byl
výhled na celou pláň za silnicí.
V té době tam již stálo několik
věží. Když byly osvobozeny
Lužice, tak frontová linie pokra-

čovala touto plání. Ruský velitel jim velel z okna naší kuchyně. Když zpozorovali, že vojíni
v zadních řadách padají mrtví,
dalekohledem zjistili na jedné
věži německého odstřelovače.
Okamžitě telefonovali a během
několika minut přiběhl ruský
odstřelovač a německého zneškodnil. Tak zasáhly naftové
věže i do osvobozování Lužic.
RNDr. Štěpán BUCHTA
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PŘED 30. LETY BYLA V OBCI POSTAVENA PRVNÍ BUDOVA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vzpomínky bývalé ředitelky mateřské školy a kronikářky obce paní Anežky Zimkové
9. září 1974 byla slavnostně
otevřena nová budova dvoutřídní mateřské školy na ul. Velkomoravská. Byla opravdu krásná
a záviděli nám ji v celém okrese. Byla postavena v akci „Z“,
a to znamená, že velké množství práce bylo vykonáno zdarma našimi občany a místními závody. Nejúčinněji pomohly
stavební čety JZD a stavební
čety IGLY. MND - dopravní středisko - zajistilo veškeré dopravy
stavebního materiálu. Státní rybářství postavilo nový ozdobný
plot kolem celého pozemku.
Veškeré práce na staveništi řídil
předseda MNV Jaroslav Hladký
a místopředseda Jan Antoš, který provedl veškeré dřevěné obložení v celé budově.
Rodičovské sdružení při MŠ
odpracovalo 606 hodin, Myslivecká společnost 21 hodin,
ČSŽ 100 hodin, SSM 138 hodin, členové KSČ 170 hodin,
Svaz chovatelů 120 hodin, ČZS
100 hodin, SVAZARM 60 hodin, požárníci 46 hodin. Mezi
nejobětavější pracovníky patřili
Václav Snopek, Bohuslav Hložek, Josef Štylárek, Josef Hrabě, František Hajman, František
Cabal, Jan Morávek, stolař Antonín Komosný, Jan Zimek, Zdeněk Pinda, Rudolf Pinda, Josef
Prygl, Jan Karas a velmi aktivní
výbor RPŠ - Věra Pryglová, Marie Dvořáčková, Jana Laubová,
Helena Herková, Mirka Nováková a Božena Kaňová a celý kolektiv učitelek - Ludmila Pindová, Iva Závišková, Jaroslava
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Dohnalová, Anežka Zimková
a správní zaměstnankyně Božena Křivová, Ludmila Formanová,
Anna Šimková. Všem patří
upřímný dík za obětavou pomoc
na tak potřebném díle.
Vždyť mateřská škola byla
a je stále důležitým činitelem při
výchově nové mladé generace.
Stále pěstuje lásku k rodině,
k obci a celé vlasti. Rozdíl je
v tom, že v roce 1974 bylo tolik
předškolních dětí, že již ani
nová dvoutřídní MŠ nestačila
a ve staré budově MŠ - nyní
„Pekařství RAK“ muselo zůstat
ještě 3. oddělení nejmladších
dětí. A tak MNV nezbylo nic jiného, než postavit další, a to
trojtřídní novou budovu MŠ
u místního hřbitova v ulici Dlážděné. Byla otevřena 20. 05. 1985.
V roce 1985 byly tedy v provozu 2 mateřské školy a v obou
bylo dostatek dětí. A když bylo
později předškolních dětí méně
a v ZŠ 1. třída pro děti chyběla,
tak chodila 1. třída ZŠ do II. MŠ.
Když dětí začalo ubývat,
obec musela přistoupit ke zrušení jedné MŠ. Bylo to velice

těžké rozhodnutí, ale nebylo
vyhnutí. A tak se stalo to,
že zůstala trojtřídní MŠ v ul.
Dlážděné a děti z MŠ I se tam
přestěhovaly (v roce 1993).
V MŠ I byla umístěna školní
jídelna , školní družina při základní škole a obecní knihovna. V původní staré MŠ vzniklo
„Pekařství RAK“ a k němu patří
i část pozemku z MŠ.
V druhé části zahrady byla
postavena „Lékárna“.
Jako bývalou ředitelku MŠ,
která 21 let působila ve staré
MŠ a jen 3 roky v nové MŠ,
o kterou usilovala dlouhá léta,
mne to mrzelo. Ale pak jsem
pochopila, že dobré dílo, které
postavili s láskou naší občané,
slouží zase dětem a všem našim občanům. Proto všem , kteří se o stavbu MŠ I před 30 lety
zasloužili znovu děkuji.
Zároveň přeji všem učitelkám
MŠ, aby dětí neubývalo a aby
měly společně mnoho krásných zážitků pro celý život.
V upomínku 30. výročí budovy, původně MŠ I.
Anežka Zimková

ČINNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY V LETECH 1977 - 1989
Vzpomínky bývalé ředitelky mateřské školy paní Ludmily Pindové
Mateřská škola se snažila spolupracovat se závody v naší obci.
Měla uzavřenou smlouvu s patronátním závodem Igla, MND
Lužice a s opraváři zemědělských strojů při JZD Mikulčice.
Všichni se snažili pomáhat materiálně, ale i finančně. Zástupci
těchto závodů příležitostně MŠ
navštěvovali a děti zase na požádání vystupovaly a zpestřovaly
akce a oslavy těchto závodů.
Rodiče dětí byli aktivní. Brigádně pomáhali při údržbě zahrady, pořádali Josefskou zábavu, ze které byl výtěžek používán
na nové dětské kroje pro obě
třídy dětí (tzn. pro dívky i chlapce), na výlety dětí, na odměny
při soutěžích a na nové hračky.
Mezi aktivní členy Sdružení rodičů a přátel školy patřili: J. Štylárková, J. Bastlová, L. Hlaváčo-

vá, I. Příkazská, M. Štětková, J.
Žembery, L. Štorková, J. Unger,
J. Pecka, J. Kapusta, M. Hřebíček, p. Krejčiřík, J. Pelikánová, L. Žáčková, V. Kalíšková, Z.
Kalužíková, F.Černý, A. Hromová, J. Hubačková , L. Králová
a V. Futiakiewiczová.
Děti byly zapojeny do kulturního života v obci. Pravidelně
se zúčastňovaly „Vítání občánků“, „Besedy s důchodci“
a dvakrát ročně se předvedly
veřejnosti na tradičních besídkách. V rámci otužování navštěvovaly děti SAUNU a v krytém
bazénu v Hodoníně se seznamovaly se základy plavání.
V roce 1983 reprezentovala
mateřskou školu na akci „Věneček
z rozmarýnu F. Mikuleckého“ M.
Boubínová (tenkrát tříletá holčička)
a získala cenu poroty a cenu divá-

ka za lidovou píseň. V roce 1985
se na téže akci umístil Martin Čech
na druhém místě a Martinka Boubínová na třetím místě.
V roce 1987 začaly určité problémy s budovou mateřské školy. V horní části budovy začala
opadávat omítka ze stropů.
Po dohodě s vedením obce
a Okresním stavebním podnikem
a za pomoci pana Brejchy byla
provedena montáž stropů zvaná
Alpo. Montáž byla brzy hotova.
Dnes, po třiceti letech, slouží
budova postavená v roce 1974
jako mateřská škola, již jinému
účelu. Děti základní školy zde
mají školní jídelnu a družinu
a občané knihovnu. Změnu si vyžádaly jak stavy dětí v mateřské
škole, tak nové potřeby obce.
Ludmila Pindová
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OBCE S NÁZVEM LUŽICE

ZACHRAŇME PAMÁTKY,
KTERÉ JEŠTĚ NEVZAL ČAS!

NA ÚZEMÍ ČECH A MORAVY
V posledních letech jsem se
věnoval studiu historie západoslovanských a srbských kmenů. V mnoha materiálech, které nám poskytly církevní
instituce, zemské knihovny,
města a obce z Čech a Německa vyplývá úzké propojení mezi
Dolní Lužicí nacházející se
dnes v Braniborsku, Horní Lužicí nacházející se dnes
v Sasku a obcemi na území

Čech a Moravy s názvem Lužice. Pro zachování dat bylo
dne 01.09.2004 vyvěšeno
na budovu firmy Larix Lužice 18 erbů poskytující ve
zkratce informace o historickém původu Lužických Srbů
s erbovními znaky a obcemi
s názvem Lužice na území
Čech a Moravy.
Přijďte se podívat
Vladimír Šebestík

Muzejní a letopisecká komise obecního úřadu spolu s Muzejním spolkem
připravují při příležitosti 130. výročí
vysvěcení lužického kostela (1874)
pamětní výstavu nazvanou Lužice
na přelomu 19. a 20. století. Výstava bude
otevřena koncem října 2004 a má přiblížit občanům Lužic některé písemné, fotografické i věcné doklady nejen z historie kostela, ale i obce na
přelomu 19. a 20. století.
Obracíme se na občany Lužic se
žádostí o zapůjčení (případně darování) všech dokumentů, které se vztahují k uvedenému historickému období Lužic, a které možná ještě
uchovávají naše babičky a dědečkové. Jde konkrétně o fotografie a věcné doklady z činnosti kostela a farnosti, fotografie domů, skláren, šachet, dobového
oblečení, nářadí, výrobků řemeslníků, ze života školy a prvních lužických spolků.
Zachraňme doklady o životě našich předků a přibližme je dnešní mladé generaci!!!
Děkujeme.
Organizátoři výstavy

KOUPÍME

PORADENSTVÍ
A
PSYCHOTERAPIE

Broušení a renovace parket,
pokládka nových parket
v domácnostech, tělocvičnách
a montáže plovoucích podlah,
stavebně truhlářské práce
a sádrokartonářské práce

stavební pozemek
pro samostatně
stojící RD, min. 750m2.
Veškeré inženýrské sítě.


Tel.: 720 704 498,
606 796 995
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Nabízím pomoc při hledání cesty
ze závislosti na drogách, alkoholu
a jiných návykových látkách, také
diskrétní pohovory a terapie při
depresích, fóbiích a jiných
psychických problémech.
K O N T A K T:
Mgr. Konrádová
Mobil: 606 143 735

PETR MORAVANSKÝ
Tel.: 608 881 528,
721 626 419
PMoravansky@seznam.cz

SPORT
MUŽSTVO PŘÍPRAVKY
V jarní části sezóny (2003 2004) naši mladí talenti pod
vedením Milana Pazdery a Jiřího Bravence opět prokázali,
že se lepší zápas od zápasu.
Výsledkem celého kolektivu
bylo to, že se umístili na pěkném 3. místě.
Nejlepším střelcem se stal
Pavel Baláž, který soupeřům
nastřílel 17 branek.
Dorostenecké mužstvo

MUŽSTVO ŽÁKŮ
Hráči pod vedením Josefa
Staňka a Bedřicha Petržílky
skončili v celkovém ročníku na
5. místě, které je průměrem
v tabulce. V celém ročníku nastupovalo mnoho hráčů přípravky za žáky, protože oddíl žáků
měl poměrně málo členů.
Nejlepšími střelci mužstva byli
František Fukalík (18 branek),
Zdeněk Šebestík (17 branek)
a Štefan Šimek (10 branek).
MUŽSTVO DOROSTU
Mužstvo dorostu opět postoupilo do Okresního přeboru, z kterého v minulé sezóně
spadlo. Pod vedením Rostislava
Schöna a Jaromíra Rozsypálka
si vedli kluci velice dobře, svoou obětavostí, vůlí a chutí po
vítězství se jim podařilo uhrát
druhé postupové místo. Všichni hráči si zaslouží obdiv a pochvalu za standartní výkony po
celou sezónu.
Nejlepším střelcem se stal
Petr Janošek se 44 brankami!

Staří páni

Lužice „B“
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MUŽSTVO MUŽŮ
Celkové 6. místo se skóre
66:41 a 44 body je průměrem
toho, co se očekávalo. I když
se zvedl střelecký potencionál,
tak v některých utkáních hráči
nezvládli svou zodpovědnost
a hráči, od kterých se čekalo
mnohem více, zklamali.
FOTBALOVÉ ZMĚNY
V TRÉNOVÁNÍ:
Mužstvo mužů - Zugar Jan
- Staněk Josef
Dorost
- Schön Rostislav
- Rozsypálek Jaromír
Žáci
- Pazdera Milan
- Petržílka Bedřich
Přípravka
- Bravenec Jiří

POHÁROVÉ TURNAJE
V LUŽICÍCH
STAŘÍ PÁNI - 26.6.2004
Lužice - Hodonín 0 : 0
Lužice - Bílovice 5 : 1
(Pazdera - Fečo
Svobodník - Tokoš - Číhal)
Nejlepším hráčem turnaje Karel Betáš z Lužic.

MUŽI - 3.7.2004
Lužice „A“ - Trnovec (Slovensko) 4 : 0
(Šimčík 2x, Balus 2x)
Lužice „B“ - Nesyt Hodonín
2 : 4 p. k. (Pitzinger)

1:1

0 - 3 - 4. místo - Lužice „B“ - Trnovec 5 : 4
(Fečo 2x, Anovčin 2x, Kučera)
Finále: Lužice „A“ - Nesyt Hodonín 0 : 1
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DĚTSKÝ DEN
TJ Baník Lužice oddíl kopané ve spolupráci s obecním
úřadem uspořádali Dětský den
na fotbalovém stadiónu. Akci
zahájil starosta obce Ing. Jaroslav Kreml. Pro všechny děti
byly připraveny atrakce, hry,
kolo štěstí, skákací hrad a mnoho dalších disciplín.
Děkujeme sponzorům celé
akce, kteří přispěli různými dary
a finančními odměnami.
PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych poděkovat starostovi Ing. Jaroslavu Kremlovi a
místostarostce Mgr. Janě Ambrožové za zahájení všech letošním akcí, které se konali pod
záštitou obecního úřadu a oddílu TJ Baník Lužice. Dále patří
poděkování celému výkonnému výboru, trenérům, vedoucím, asistentům za celkovou
roční snahu a práci, kterou ve
svém volném čase věnovali pro
druhé.

Chtěl bych popřát novým trenérům, vedoucím a asistentům,
aby měli mnoho trpělivosti
a pevných nervů v dalším rozvoji kopané v Lužicích.
Děkuji
Fečo Miroslav
V současné době byla zahájena nová fotbalová sezóna
2004 - 2005.
Do soutěží byla přihlášena
všechna výše uvedená mužstva. V době prázdnin byla provedena celková rekonstrukce
hřiště a erofikace (provzdušnění, výsev nového trávníku), na
které se spolupodílel OÚ.
Výbor Baníku děkuje za pomoc při této náročné akci.
Výbor Baníku
Zveme všechny příznivce
kopané a hlavně děti, aby přišli
povzbudit mládežnická mužstva.

SOKOL
22. května 2004 se konal v Hodoníně Župní
přebor sokolské všestrannosti v atletickém víceboji a plavání. Jak byli úspěšní naši sportovci??
Posuďte sami.
ATLETICKÉHO VÍCEBOJE (BĚH, SKOK,
HOD MÍČKEM) SE ZÚČASTNILI TITO ŽÁCI:
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ I
Hulimanová Andrea 6. místo
Vašková Gabriela
7. místo
Bravencová Tereza 8. místo
Jungwirthová Lucie 9. místo
Vavrysová Nikola 10. místo
Vagundová Kristýna 11. místo
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ II
Doležalová Nikola 2. místo
Černá Eliška
7. místo
Lekavá Iveta
12. místo
Lekavá Veronika 15. místo
Kadalová Barbora
Chalupová Martina
Vašková Kristýna

165 bodů
108 bodů
84 bodů
67 bodů
43 bodů
39 bodů

638 bodů
165 bodů
78 bodů
46 bodů

STARŠÍ ŽÁKYNĚ III
Varmužová Petra
1. místo
Kadalová Barbora 7. místo
Chalupová Martina 9. místo
Vašková Kristýna 12. místo

560 bodů
254 bodů
231 bodů
83 bodů

STARŠÍ ŽÁKYNĚ IV
Šimíková Denisa
2. místo

319 bodů

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ I
Bravencová Tereza
Jungwirthová Lucie
Vašková Gabriela
Miklíková Eva
Hulimanová Adriana

3. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ II
Doležalová Nikola
Černá Eliška
Lekavá Veronika
Lekavá Iveta

2. místo
6. místo
10. místo
11. místo

STARŠÍ ŽÁKYNĚ III
Kadalová Bára
Vašková Kristýna

1. místo
7. místo

MLADŠÍ ŽÁCI II
Domanský Michal

2. místo

STARŠÍ ŽÁCI III
Král Jan
Petrjánoš David

1. místo
3. místo

STARŠÍ ŽÁCI IV
Pazdera Radek

1. místo

TANEČNÍ A BALETNÍ PRŮPRAVA
PRO DĚTI OD 4 LET

MLADŠÍ ŽÁCI II
Domanský Michal

7. místo

94 bodů

STARŠÍ ŽÁCI III
Král Jan
Petrjánoš David

1. místo
3. místo

515 bodů
136 bodů

STARŠÍ ŽÁCI IV
Pazdera Radek

PLAVÁNÍ SE ZÚČASTNILI TITO ŽÁCI:

NÁPLŇ HODINY:
 návyk správného držení těla
 taneční průprava
 základy klasického tance
 hudební cítění

Výuka bude probíhat
v budově školní družiny v Lužicích.
Zájemci prosím hlaste se na tel.:
518 357 787 nebo 723 465 383

1. místo

133 bodů
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V I N A Ř S T V Í
Aktuální povinnosti z nového vinařského zákona
Nový vinařský zákon máme v platnosti, včetně všech přechodných ustanovení a proto bych
zde chtěl napsat pár řádků o povinnostech,
kterými jsou, ať vinohradníci, či vinaři povinováni vůči orgánům státní správy. Jednou z povinností je vedení evidenčních knih, které vede jak
pěstitel hroznů, tak výrobce vína a nově také obchodník s vínem. Tuto evidenční knihu je povinnost vést v pevné vazbě, nebo v elektronické
podobě, kde musí použitý program zabezpečit,
aby každý záznam byl proveden nevratně
s uvedením osoby, která záznam provedla. Je
nutno podotknout, že se nejedná o výmysl naších legislativců, ale tato povinnost vyhází
z evropského vinařského práva. Proto SV ČR
vydal Evidenční knihu tiskem, počítačový program se nepřipravuje, ten si musí každá firma
řešit podle svých konkrétních požadavků a nebude nejlevnější. Uvedu zde tři nejčastější případy, co dělat abychom zadostiučinili vinařskému právu.
1. Pěstitel vlastní méně jak 10 arů vinic (pokud
prodává nějaký produkt, musí je mít registrovány), část hroznů z nich prodává výrobcům
produktů a z části dělá víno pouze pro vlastní
potřebu (neuvádí jej do oběhu). Tento je povinen vést evidenci o hmotnosti a cukernatosti
sklizených hroznů a záznamy o vinicích a na
nich dosažených hektarových výnosech (příloha č. 23 vyhl. č. 323/2004 Sb.), dále evidenci o hmotnosti a cukernatosti o prodaných
vinných hroznech (příloha č. 26 vyhl. č. 323/
2004 Sb.) a dále jednou ročně odeslat na
adresu Registru vinic (ÚKZÚZ, odbor trvalých
kultur, Oblekovice 671 81) ke dni 30.11. daného roku nejpozději do 10. prosince prohlášení o sklizni (příloha č. 20 k vyhl. č. 323/
2004 Sb.). Tyto povinnosti je povinen udělat
pouze tehdy, pokud v daném roce danou část
hroznů prodá. V případě, že část hroznů prodá, evidenci je povinen vést o veškeré produkci, tedy i té kterou použil pro vlastní potře40

bu. V případě že v daném roce neprodává
hrozny, nemusí vést žádnou evidenci ani odesílat hlášení.
2.Pěstitel vlastní více jak 10 arů vinic (musí je
mít registrovány), část hroznů z nich prodává
a z části dělá víno pouze pro vlastní potřebu
(neuvádí jej do oběhu). Tento postupuje stejně jako pěstitel č. 1 s tím rozdílem, že uvedenou evidenci je povinen vést každý rok bez
ohledu, zda hrozny prodá či ponechá celou
produkci třeba i pro vlastní potřebu (neprodá
hrozny). Musí odeslat hlášení o sklizni.
3.Pěstitel vlastní méně jak 10 arů vinic (nemusí je mít registrovány, ale může), veškerou produkci zpracuje na víno pro vlastní potřebu (případně si ještě hrozny koupí) a vyrobí celkem
méně jak 1000 litrů vína určeného výhradně
pro vlastní potřebu, nemusí vést žádnou evidenci ani odesílat, žádné formuláře.
4.Pěstitel vlastní méně či více jak 10 arů vinice (musí je mít registrovány ) a část hroznů prodává výrobcům vína a ze zbytku hroznů udělá
část vína pro vlastní potřebu a část vína uvede
do oběhu. Tento je povinen vést evidenci
o hmotnosti a cukernatosti sklizených hroznů
a záznamy o vinicích a na nich dosažených hektarových výnosech (příloha č. 23 vyhl. č. 323/
2004 Sb.), dále evidenci o hmotnosti a cukernatosti o prodaných vinných hroznech (příloha
č. 26 vyhl. č. 323/2004 Sb.) a dále veškerou
evidenci související s výrobou vína (na část hroznů, resp. vína, které uvede do oběhu) tedy evidenci o hmotnosti a cukernatosti zpracovaných
vinných hroznech nebo hroznového moštu
a množství vyrobeného vína s členěním podle
jakostních tříd (příloha č. 27 vyhl. č. 323/2004
Sb.), evidenci o hmotnosti nakoupeného
a zpracovaného cukru (příloha č. 28 vyhl.
č. 323/2004 Sb., pokud byl tento použit), evidenci o nakoupeném a zpracovaném množství
zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu, látek používaných

k přikyselení, látek použitých pro odkyselení,
alkoholu použitého z vína (příloha č. 29 vyhl.
323/2004 Sb. pokud s těmito pracoval), evidenci o výrobě a užití alkoholických nápojů vyrobených z výluhu matolin (příloha č. 30 vyhl.
č. 30/2004 Sb., pokud tato vyráběl), evidenci
o výrobě a užití alkoholických nápojů vyrobených ze zředěných vinných kalů (příloha č. 31
vyhl. č. 30/2004 Sb., pokud toto vyráběl).
V případě zvyšování nebo snižování obsahu
kyselin, zvyšování cukernatosti nebo slazení
vína musí Inspekci (SZPI, Května15, Brno 603
00) poslat oznámení a zvyšování/snižování obsahu kyselin (příloha č. 11 vyhl. č. 323/2004
Sb.) a hlášení o zvyšování cukernatosti (příloha
č. 12 vyhl. č. 323/2004 Sb.), resp. hlášení o
slazení (příloha č. 13 vyhl. č. 323/2004 Sb.)
Dále je povinen jednou ročně odeslat na adresu Registru vinic (ÚKZÚZ, odbor trvalých kultur, Oblekovice 671 81) ke dni 30.11. daného
roku (odeslat nejpozději do 10. prosince), prohlášení o sklizni (příloha č. 20 k vyhl. č. 323/
2004 Sb.), prohlášení o produkci (příloha č.

21 k vyhl. č. 323/2004 Sb.) a jednou ročně
odeslat hlášení o zásobách (příloha č. 22, vyhl.
č. 323/2004 Sb.) – stav zásob ke dni 31.7.,
který se musí odeslat nejpozději do 10. září.
Stejně tak je povinen každý výrobce vína vést
evidenci o zásobách vína a o zásobách produktu (příloha č. 32) a přídavcích jiných látek
než vína k produktu v jednotlivých nádobách
(příloha č. 33 vyhl. č. 323/2004 Sb.).
V případě vlastnictví více jak jednoho ha vinice, či uvedení do oběhu více jak 1000 l vína,
je každý povinen odvést odvod a odeslat formulář Vinařskému fondu
Každý výrobce produktů je povinen se registrovat nově také u ÚKZÚZ (viz adresa výše) prostřednictví formuláře (příloha č. 17 vyhl. č. 323/2004
Sb. Další podrobnosti či případné výjimky jsou uvedeny v nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, nařízení
Komise (ES) č. 1282/2001 a nařízení Komise (ES)
884/2001. V tomto článku nejsou popsány další
povinnosti, které se vztahují k zákonu o spotřební
dani. Tato problematika bude osvětlena v některém
dalším čísle Vinařského obzoru.

PŘEHLED POVINNOSTÍ:
Povinnost:

stav k datu v každém roce:

odeslat nejpozději do:

Prohlášení o sklizni – příloha č. 20

30. 11.

10. 12.

Prohlášení o produkci – příloha č. 21

30. 11.

10. 12.

31. 7.

10. 9.

Prohlášení o stavu zásob – příloha č. 22

Martin Půček, tajemník Svazu vinařů ČR

L O V Š PA Č K A O B E C N É H O
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místě příslušný orgán povolil na základě žádosti zaslané
Svazem vinařů České republiky lov špačka obecného (Strunus vulgaris) v honitbách katastru
obce Lužice v lovecké sezoně 2004-2005.
Doba lovu byla stanovena od 25. 8. 2004 – 30.
10. 2004, při dodržení všech zákonem stanovených podmínek lovu zvěře dle zákona o mys-

livosti č.449/2004 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a jeho prováděcí legislativy. Hlášení o
odlovu je nutno zaslat v termínech dle rozhodnutí č.j. ŽP/WAYK/03CE ze dne 16. 4. 2003.
Lov byl povolen na základě odůvodnění vážnými
škodami na vinicích a dále malou účinností a
nevhodností, resp. vysokými náklady jiných
metod ochrany.
Martin Půček, tajemník Svazu vinařů ČR
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Napsali nám...
Pozdrav do Lužic
Držím v ruce klubíčko vlny z vypáraného svetru. Protože byl starý, dosloužil a znáte to, škoda
ho vyhodit. Co kdyby se ještě někdy klubko na
něco potřebovalo? Proto ho neodkládám a jednotlivé slabé nitě nadvazuji a tvořím nové - staré
klubíčko. Tak podobně je to s mými myšlenkami. Namotávám, vzpomínám, slepuji.
Jsem lužická rodačka a mé kořeny (i když místy v písčité půdě) jsou hluboké. Těžce se odstraňují a pokud zůstanou, je někdy naděje,
že snad z nich vyroste i nový proutek. V mém
případě je to vzpomínání na dětství, rodinu, přátele, které v Lužicích mám.
Váš Zpravodaj se mi pravidelně dostává do rukou a opravdu vždy přiměje ke vzpomínkám na
rodnou obec. A nejsou to jen vzpomínky. Mám
ještě i možnost Lužice občas navštívit a přesvědčit se na vlastní oči, že obec rozkvétá. Nejen pěknými upravenými domky, zahrádkami, cestami,
chodníky, ale i kulturou a obnovenými tradicemi.
Proto bych chtěla popřát všem, kteří na obnově Lužic mají svůj podíl, chuť v dobrém pokračovat. Ať se všichni, kteří v obci žijí, cítí příjemně a ti, kteří se do obce občas vracejí, našli
vždy něco nového.
Redakci Zpravodaje (jejíž členy povětšině
znám), přeji dostatek „vody v pramenech“,
ze kterých Zpravodaj tvoří. To, co děláte pro
veřejnost, je práce záslužná a také náročná. Proto všem děkuji za zprávy z Lužic a posílám příspěvek a doufám, že nebude poslední.
Mám ráda život. Je třeba za něj stále děkovat
a stále se vydávat na cesty, pokud se něco nepodaří.
Přeji vám všem sílu k životu a schopnost vnímat jeho krásu!
Jindřiška Švajdová
Březnice, Zlín
Pozn. redakce
Děkujeme p.Švajdové za krásné příspěvky
a ocenění naší práce. Pro čtenáře dodáváme,
že naše rodačka, paní Jindřiška Švajdová, se
jmenovala za svobodna Králíková. V Březnici se
podílí na vydávání zpravodaje, který j e pro nás
častou inspirací.
Redakce
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BLAHOPŘEJEME
JUBILANTI V OBDOBÍ
KVĚTEN - ČERVENEC 2004:
V letošním roce oslavili své jubileum:
Paní Anna Hladká
80 let
Paní Štěpánka Štylárková
93 let
Paní Marie Krejčí
94 let
Paní Juliana Švagerková
92 let
Paní Marie Dudáková
85 let
ZLATÁ SVATBA
Pan Vladislav Valenta a paní Marie Valentová
ZLATÁ SVATBA
Pan Josef Hrabě a paní Božena Hraběová
DIAMANTOVÁ SVATBA
Pan Milan Mikuš a paní Marie Mikušová

PODĚKOVÁNÍ
Moravské naftové doly, a.s., v roce 2004 vyhlásily projekt grantového sponzoringu Energie
z přírody, a to za účelem podpory a navázání
partnerských vztahů s představiteli regionů. Společnost Moravské naftové doly, a.s., v rámci tohoto projektu vystoupila se záměrem poskytnout
finanční prostředky na realizaci konkrétních projektů v oblasti sportu, volného času, školství
a kultury subjektům (obcím, občanským sdružením či právnickým osobám), které mají vztah
k lokalitám, v nichž se nachází některá z organizačních součástí Moravských naftových dolů,
a.s., nebo které se nacházejí v zájmových územních Moravských naftových dolů, a.s., či mají
k těmto územím vztah.
Obec Lužice uspěla ve výběrovém řízení grantového sponzoringu projektem „Park mateřské
školy“ a obdržela příspěvek ve výši 150.000,Kč. Starosta a Zastupitelstvo obce Lužice vyslovuje touto cestou poděkování podniku Moravské naftové doly, a.s., za přidělení výše uvedeného příspěvku.

společenská kronika
SRAZ PADESÁTNÍKŮ
V sobotu 4. září se konal velký den pro všechny padesátníky z Lužic, i pro ty, kteří už lužickými občany nejsou.
Sraz byl ve 14:00 hodin u školy, kterou jsme
navštívili a kde jsme téměř nepoznávali naše
učebny, ani jiné prostory této budovy. Člověk by
tomu ani nevěřil, jak se dokáže naše škola za tu
dobu, co jsme ji opustili, změnit k nepoznání.
Ale přece jenom už je to 35 let, kdy jsme se se
slzami v očích loučili se základní školou a naše
cesty se rozešly, ale jenom proto, abychom se
zase mohli po několika letech sejít a zavzpomínat na krásné časy našeho mládí.
Sešli jsme se v hojném počtu, z čehož jsme
měli všichni velkou radost. Po prohlídce školy
jsme šli uctít na hřbitov památku našeho nezapomenutelného spolužáka Lumíra Batrly, věnovali
mu tichou vzpomínku a někteří přidali i modlitbu.
Pak jsme se společně odebrali do hospody
U Konečků, kde nás čekalo kromě příjemné obsluhy také malé občerstvení, no a nechyběla
samozřejmě dobrá zábava.

Vždy, zvláště po tolika letech, je stále na co
vzpomínat a o čem povídat, takže nemůžeme
říct, že by se tam někdo z nás nudil. O tom svědčí
už i to, že jsme se do pozdních nočních hodin
stále bavili a bylo těžké se zase rozejít každý ke
své rodině do svých domovů.
Ale bohužel, život už je takový a běží dál, nemůžeme spolu být donekonečna, a tak jsme si
alespoň slíbili, že se za nějaký ten rok opět sejdeme a budeme zase třeba vzpomínat na ten
dnešní den, který se nám tak vydařil a kdy jsme
se všichni skvěle pobavili.
A za to všechno patří velký dík našim spolužačkám Jarce a Věrce, které se o tuto akci postaraly a zařídily vše, aby se toto setkání mohlo
uskutečnit a abychom odešli všichni spokojeni
a plni nových dojmů a zážitků.
Ještě jednou dík!
Taky bychom chtěli poděkovat učitelům, kteří
přijali naše pozvání a tohoto srazu se zúčastnili.
Jsou to pan učitel Karašinský, pan učitel Vavrys
a pan učitel Mildner.
M. V.
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STARÁ DOBRÁ

HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ
POJIŠŤOVNA
JE OPĚT ZDE A PRO VÁS
1. Aranžování květin - z řezaných a suchých květin
a) slavnostní vazba
b) smuteční vazba - v měsíci září a říjn
u přijímáme objednávky na dušičkovou vazbu
c) dekorace interiérů
2. Aranžérské potřeby - florex, vlákno kokos, len,
slaměné a polystyrénové věnečky, srdce, kužele,
koule …….
3. Dárková keramika, dřevěné dětské hračky
4. Osiva zeleniny, květin a léčivých rostlin, travní
osiva Barenbrug Golf, Sport, Fotbal profi
5. Proso, slunečnice ………
6. Substráty, hnojiva, přípravky na choroby a škůdce
7. Pokojové rostliny
8. Okrasné dřeviny, bambusy, trávy, trvalky,
dvouletky, letničky
9. Zahradnické služby - prořezávka travnatých
ploch 2,-Kč/m2 s odvozem odpadu

PRODEJNA OTEVŘENA:
Po, St, Pá
Út, Čt, SO

8:00 - 11:00
8:00 - 11:00

14:00 - 17:00
(odpoledne zavřeno)

Tel.: 518 357 387; Mobil: 606 330 103
i mimo pracovní dobu po dohodě

Těšíme se na Vaši návštěvu

František Zahnaš

Provádí:
-výrobu a opravy pomníků
-sekání, zlacení, stříbření a obnovu písma
-prodej nerezových a žulových váz a lamp
696 03 Hodonín, Cihlářská 3104/2
Tel.: 518 354 898; Mobil: 728 061 911
Během pracovní doby volat na č. 518 374 547.
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KONTAKT:
Hodonín, Tyršova 8 (Sportklub)
Tel.: 606 143 735, 602 421 189

PLATÍTE PŘÍLIŠ
MNOHO
ZA TOPENÍ ?
UMÍME VÁM POMOCI
- NEVYHAZUJTE PENÍZE KOMÍNEM -

OBJEDNÁVKY NA:

KAMENICTVÍ

NABÍDKA:
pojištění nemovitostí (bez spoluúčasti)
pojištění domácnosti (vč. domácích zvířat)
pojištění vozidel (i zemědělských a stavebních)
úrazové a životní pojištění (vč. kapitálových)
pojištění odpovědnosti občanů
(za způsobenou škodu)
speciální pojištění (např. dobrovolných hasičů)
pojištění obcí, různých akcí a mnoho dalších

NÁŠ PRODUKT
Regulátor komínového tahu

POLMAR
pracuje na principu regulace a optimalizace
spalovacího procesu vašeho topení.
S regulátorem dosáhnete
zvýšení účinnosti spalovacího zařízení.
10 let záruka - www.centropa.cz

