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Zpravodaj Obecního úřadu
Lužice vychází 4x ročně.
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Jak uvést jarní číslo našeho zpravodaje, když za oknem chumelí, mrzne jen to praští ? Přísloví - březen, za kamna vlezem –
se tentokrát vyplnilo doslova a do písmene. Tak tedy v teple za
kamny bylo napsáno toto číslo zpravodaje, ve kterém najdete,
mimo jiné, také hodně vzpomínek na jedno z nejtěžších období
naší historie, kterým byla druhá světová válka.
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Velikonoce jsou před námi a nám nezbývá než věřit, že jaro
i letos nakonec přece jenom přijde. Přejeme všem radostné,
jarem vonící Velikonoce ,dětem bohatou pomlázku a nám všem
hodně sil do práce, až to jaro opravdu přijde……..
REDAKCE
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Zprávy z radnice
S L OVO S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané!
Vývoj událostí souvisejících se záměrem rekonstruovat dům č. 116 (Starý kvartýr) na muzeum poutá pozornost stále většího počtu obyvatel naší obce. V rámci možnosti objektivního
posouzení reálnosti a opodstatněnosti tohoto
záměru uvedu skutečnosti, které nelze opomenout, chceme-li objektivně a racionálně rozhodnout, zda tento objekt je vhodný pro muzeum.
Obec nemovitost zakoupila v roce 2003, aby se
předešlo vybydlení objektu obdobně jako v ulicích
Dlážděná, V Chalupách, Lomená, U Staré šachty
apod. V době koupě byl objekt opuštěný a nikdo
o něj neprojevil zájem. Vzhledem k jeho chátrajícímu stavu se obec rozhodla (obdobně jako u budovy bývalého kina) pro demolici objektu. Dne 15.
května 2003 požádal dopisem Výbor pro vybudování muzea v Lužicích Zastupitelstvo obce, aby
přehodnotilo své rozhodnutí o demolici domu č.
116 „Starý kvartýr“, a vybudovalo zde obecní muzeum. Na základě této žádosti vypracovala firma
PROST Hodonín s.r.o. posudek se závěrem,
že rekonstrukce by stála 1 až 1,25 mil. Kč. Novostavba stejného objektu by prezentovala 2,212 mil
Kč. Místostarostka spolu s p. Havlíkem a PhDr.
Roškovou CSc. navštívila muzeum v Rohatci, muzeum ve Strážnici a Ústav lidové kultury ve Strážnici. Starosta navštívil muzeum ve Bzenci a následně PhDr. Rošková CSc. a muzejní komise navštívila
Masarykovo muzeum v Hodoníně. Při těchto návštěvách jsme konzultovali problematiku provozu
muzea, jeho prostorů a poslání. Výsledkem bylo
zjištění, že opravdu historickou hodnotu má pouze ten objekt, který je funkční v původním stavu.
Nezbytné opravy musí být provedeny odborně způsobilou osobou původními pracovními postupy
a z původních materiálů. Dále zástupce Ústavu lidové kultury ve Strážnici Mgr. Martin Šimša konstatoval, že za daného stavu „Starého kvartýru“,
je vhodnější postavit muzeum nové, než vytvářet
repliku historické památky.
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Na základě zjištěných skutečností projednalo
ZO opětovně výstavbu muzea a zvážilo přitom
finanční možnosti obce a prioritu investičních
záměrů v návaznosti na potřeby občanů.
Po komplexním vyhodnocení všech podkladů
rozhodlo ZO, že dům č. 116 není vhodný pro
rekonstrukci za účelem zřízení muzea a zejména pak z následujících důvodů:
1. Objekt je pro muzeum prostorově nedostatečný (malý). Pro prezentaci exponátů muzea jsou
k dispozici tři místnosti 4,7 x 4m a 4,7 x 3m
(stálá expozice) a 4,7 x 5,7m (příležitostní výstavy a kulturní akce). Celkem 59,69m2, což
prezentuje plochu dvoupokojového bytu.
2.Prostředky vynaložené na opravu objektu nebudou adekvátní docílenému výsledku. Při
vynaložení minimálně 2,5 mil. Kč získáme objekt, který bude pro provoz muzea nevyhovující až nefunkční.
Pro názornost uvedu pasáž z „Posudku stavebně technického stavu objektu“, který je součástí „Projektu rekonstrukce objektu č. p. 116.“
Pro uvedení objektu do funkčního stavu je třeba:
- jako nejhorší se jeví stav střešní krytiny, je
nutná její výměna
- provést opravu poškozených prvků krovu
a jeho impregnaci ochranným nátěrem (hniloba a dřevokazné houby na krovech, nefunkčnost střešních latí)
- je nutno vyměnit klempířské prvky
- je třeba odstranit olejové nátěry stěn
- provést nové rozvody vody, kanalizace a zařizovací předměty vytápění
- provést opravu podlah včetně ochranných
nátěrů
- provést opravu, případně výměnu otvorových
prvků (oken, dveří)
- provést opravu omítek
- provést případně další práce v závislosti na
využití objektu

3.Dům je situován u hlavní dopravní tepny obce,
v jejím nejnebezpečnějším místě, kde přejít
vozovku je problém. Zde by se měli scházet
návštěvníci muzea, parkovat automobily, kola,
a navážet exponáty pro výstavy. Cyklistická
stezka na protější straně vozovky nemá napojení na Vinařské cyklotrasy. Zajišťuje bezpečný provoz cyklistů uvnitř obce.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem, rozhodlo zastupitelstvo, že dům č. p. 116, není vhodný
pro rekonstrukci na muzeum a stanovilo následující postup:
- i nadálé technicky a finančně zajišťovat a provozovat vyhovující prostory depozitáře
- technicky a finančně podporovat získávání,
opravu a údržbu nových exponátů muzea
- podporovat činnost Muzejní a letopisecké
komise při RO a Muzejního spolku
- iniciovat a zajišťovat tématické výstavy a akce
související s historií obce (jako např. Lužice
na přelomu 19. a 20. století, otevření báně
kostela atd.)
- průběžně hledat možnosti realizace muzea
(vhodný nebo nový objekt, dotace, granty,
sponzorství, sbírky)
- po realizaci výstavby nové radnice je možné
využít pro muzeum stávající radnici
Reakcí na toto stanovisko zastupitelstva byla
žádost pí Milady Maradové a p. Miroslava Havlíka o rekonstrukci „Starého kvartýru“, kterou
podepsalo 171 občanů Obce Lužice. Tato žádost byla za přítomnosti pí Milady Maradové projednána na XIII. Veřejném jednání zastupitelstva
Obce Lužice, dne 24. června 2004. Pí Maradová požádala o lhůtu jednoho roku na získání finančních prostředků a vypracování projektu.
Tento požadavek byl zastupitelstvem akceptován v usnesení č. 13/14b, a to v následujícím
znění: ZO souhlasí s žádostí pí. Maradové
a p. Havlíka poskytnout lhůtu 1 roku na získání finančních prostředků na rekonstrukci
budovy „Starý kvartýr“, včetně projektu.
Od založení Muzejního spolku v Lužicích probíhají v domě č.p. 116 pracovní a kulturně spo-

lečenské akce, kterých se účastní občané,
kteří mají vztah k dědictví po našich předcích,
týkající se lidové kultury, pracovních dovedností
a historie vůbec. Zastupitelstvo si váží této činnosti a podporuje tuto aktivitu stejně jako činnost všech ostatních volnočasových aktivit (Slovácký krúžek, Lužičánek, Zahrádkáři, chovatelé,
včelaři, myslivci, Chrámový sbor, Pěvecký sbor
žen, senioři, Brontosauři, Junáci, TJ SOKOL,
TJ BANÍK). Našim cílem je, aby se na životě obce
aktivně podílel co největší počet občanů, a to nejen v oblasti společenské, ale i správní (funkční
komise Rady obce a výbory Zastupitelstva obce).
Na druhé straně však zastupitelstvo hospodaří
s nemalými prostředky nás všech. A tady je třeba zvažovat, zda finanční prostředky jsou efektivně investovány do akcí, které obec potřebuje
především. Každý z nás si sestavme pořadí priorit investic jako jsou: chodníky, cyklostezky,
vozovky, inženýrské sítě, hřiště a veřejná sportoviště pro mládež, rekonstrukce a údržba parků a zeleně vůbec včetně obecních lesů, ekologie, rekonstrukce a výstavba relaxačního centra
Lužák, výstavba sportovní haly pro občany a základní školu, dotace do školství (ZŠ, MŠ, ZUŠ),
výstavba nového urbanistického centra u ZŠ
a Sokolovny včetně nové radnice a prostorů pro
pořádání hodů a jiných slavností. Do tohoto pořadí potřeb občanů zařaďme realizaci muzea
a posuďme stanovisko zastupitelstva.
Zastupitelstvo musí investice do muzea obhájit z titulu upřednostnění této investice před jinými, ale zejména muzeum musí být funkční, vyhovující současným požadavkům muzejnictví,
platným zákonům (Stavební zákon, doprava,
hygiena atd.) a ne rádoby muzeum, umístěné
v replice historického domu se současným provozem infocentra, noclehárny a jinými aktivitami, které by se měly provozovat na pozemku
o celkové ploše 348m2. Realizace tohoto záměru je hazard s obecními prostředky a zneužití
upřímného zájmu občanů. Zastupitelstvo nemá
zájem zbourat „Starý kvartýr“ za každou cenu.
Hledejme společně vhodné prostory pro muzeum a „Starý kvartýr“ může sloužit pro setkávání
občanů všech věkových kategorií.
Ing. Jaroslav Kreml, starosta
3

MÍSTNÍ KNIHOVNA LUŽICE

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Ráda bych se podělila se všemi čtenáři i nečtenáři
o průběhu dění v naší místní knihovně v roce 2004.
V tomto roce bylo v naší knihovně registrováno
164 čtenářů, z toho je mládeže 88 a dospělých
76, což je téměř půl na půl. Za celý rok 2004 navštívilo naší knihovnu 1586 pravidelných čtenářů.
V naší knihovně je možno k zapůjčení celkem
15 druhů časopisů. Pro mládež jsou to např. Sluníčko, Mateřídouška, ABC, Méďa Pusík a pro
dospělé např. Rytmus života, Burda, Svět motorů, Žena a život atd. V tomto roce bylo vypůjčeno 1152 časopisů. Každý rok nám přicházejí
nové knihy, takže se naše knihovna stále rozšiřuje o nové a nové tituly.
Největší zájem je o krásnou literaturu pro dospělé a nejméně půjčených knih v tomto roce
bylo naučné literatury dětem, ale i tak to nebylo
málo, celkem to dělalo 710 knih.
V dnešní době se může pochlubit naše knihovna 9746 svazky knih.
V letošním roce budeme zavádět knihovnický
na systém Clavius, což znamená, že se místo
ručního zpracování bude přecházet na počítačový systém. A tak si čtenáři sami mohou zjistit,
zda je kniha, o kterou mají zájem, v naší knihovně,
či není. Ale zatím je to všechno teprve v začátku
a budeme se snažit, aby to bylo co nejdříve.
Ještě bych chtěla připomenout, že zde máme
zdarma veřejný internet, takže čtenáři mohou
využít i tuto službu.
Prosím čtenáře, kteří dosud nevrátili vypůjčené
knihy ani po 3. upomenutí, aby tak pokud možno
co nejdříve učinili. Berte, prosím, ohled na jiné čtenáře a taky na to, že nákup knih je v dnešní době
drahá záležitost. Předem všem děkuji.
V letošním roce už nám zase přibývají čtenáři,
tak doufám, že se knihovna bude rozrůstat nejen o nové knihy, ale i o nové čtenáře.
Všem Vám přeji, abyste byli se službami
knihovny spokojení, protože OÚ se snaží, aby
naše knihovna byla na co nejlepší úrovni, i když
všechno nejde z finančních důvodů udělat hned.
Ještě jednou přeji spoustu spokojených čtenářů a spoustu pěkných přečtených knih.
Jitka Nováková - knihovnice

Do konce roku 2008 musí občané provést
výměnu občanských průkazů, které nemají
strojově čitelné údaje. Výměna je bez správního poplatku.
Výměna se týká i občanských průkazů, které
nemají časově omezenou platnost. Tedy i OP,
kde je vyznačeno – platnost bez omezení –
Nařízením vlády, které je v účinnosti od
01.01.2005 (nařízení podle § 24 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
ve znění zákona č. 53/2004 Sb.) se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů BEZ strojově čitelných údajů:
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OP vydaný do

31.12.1994 má platnost do:

31.12.2005

OP vydaný do 31.12.1996 má platnost do: 31.12.2006
OP vydaný do 31.12.1998 má platnost do: 31.12.2007
OP vydaný do 31.12.2003 má platnost do: 31.12.2008

¥

Občanské průkazy typu „zelená kartička“
strojově čitelné údaje již obsahují, proto se jejich výměna neprovádí!

VZOR: strojově čitelné údaje

Žádost o vydání nového OP je třeba předložit
nejpozději do 30. 11. roku, ve kterém platnost
občanského průkazu končí.
Doporučujeme, abyste s výměnou OP nečekali až na konec roku, ale žádosti si podávali
v průběhu celého roku.

Tiskopisy žádosti si můžete vyzvednout na OÚ
v Lužicích nebo MěÚ v Hodoníně a na těchto místech si můžete i žádost o vydání nového OP podat. (Taktéž na MěÚ, kde například pracujete.)
Přineste s sebou vyplněnou žádost, svůj dosavadní OP a jednu aktuální fotku. Ostatní doklady dle potřeby – bližší informace na nástěnce OÚ nebo přímo na matrice.
Marta Svobodová, matrikářka

Mezi nejčastěji navštěvované stránky patří
aktuality a fotogalerie.

WWW stránky
Od července 2004 mají naše webové stránky (www.luziceuhodonina.cz) k dispozici své
počitadlo, na kterém můžeme sledovat návštěvnost na našich stránkách. Vidíme, kolik IP adres
stránky navštěvuje, tzn. kolik se připojilo jednotlivých počítačů (návštěvníků) za den, týden, či
měsíc. Dále je možnost sledovat nejčastěji zobrazované stránky.

Den za dnem návštěvnost na našich stránkách
roste, doufáme, že i vy do nich nahlédnete.
V průběhu roku 2005 dojde k přestavbě stránek, abychom zajistili bezbariérový přístup pro
občany s potížemi zraku a stránky vylepšili. Přivítáme Vaše náměty, připomínky k chystaným
změnám.
Petra Lorencová, správce WWW stránek

V následujícím grafu jsme uvedli sledovanost
IP adres po měsících červenec 2004 - únor
2005.

Zpráva o stavu muzejních sbírek
obce Lužice za rok 2004

Počet IP adres
v měsících červenec 2004 - únor 2005

V roce 2004 se muzejní sbírky rozrostly o 419
ks. Takže k 31.12.2004 je stav těchto předmětů 722 ks. Velký nárůst byl zejména ve 2. pololetí, kdy jsme získali 312 ks. K takovému nárůstu pomohla především skutečnost, že jsme měli
možnost vybrat si věci po manželech Pryglových
z ul. Velkomoravská, kterou věnovaly vnučky
Pryglovy. Jednalo se o 100 ks, a to jak krojových součástí, tak také ostatních předmětů hospodářského, kuchyňského nářadí a nábytku.
Dále jsme obdrželi část pozůstalosti po pí Blaženě Benešové, z ul. Růžová, kterou věnovali její
synové, jednalo se o 38 ks. 21 předmětů bylo
nalezeno na „Starém kvartýru“, 18 ks věnovala
pí Marta Svobodová po p. Matěji Kučerovi.
Děkujeme nejen jim, ale také všem ostatním
občanům, kteří přispěli do sbírek. K tomu,
že se takto rozrostly, přispělo i uskutečnění podzimní výstavy „Lužice na přelomu 19. a 20. století (ke 130. výročí vysvěcení lužického kostela)“. Výstava byla vytvořena pouze z našich
sbírek, ať už z trojrozměrných předmětů nebo
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Dále jsme také sledovali počet návštěv
v jednotlivé dny v měsíci únoru 2005:
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písemných a fotografických materiálů, kromě
církevních věcí zapůjčených z fary a památek
nalezených v kopuli kostela.
Velký zájem našich občanů o tuto výstavu
svědčí o jejich kulturnosti a přesvědčil jistě i
Obecní úřad v Lužicích, že jeho občané ocení
nejen aktivity v rozvoji tělovýchovy, sportu a občanské vybavenosti obce, ale také aktivity na poli
kulturním.

Kulturnost národa se projevuje nejen tím,
že ve fitcentrech a sportovních halách posiluje
svou tělesnou zdatnost, ale také jeho zájmem
o historii a minulost našich předků.
Věříme, že za pomoci OÚ Lužice, jeho zastupitelstva a všech občanů se nám podaří v naší
minulosti zachovat co nejvíce pro další pokolení.
Za muzejní a letopiseckou komisi
místopředsedkyně Alena Hájková

STATISTIKA POHYBU OBYVATELSTA LUŽIC V R. 2004
Ukazatel

celkem

ženy

2792

1409

Počet narozených

24

15

Počet zemřelých

30

11

67

30

59

36

2794

1407

Počet obyvatel k 1. 1. 2004
Vývoj obyvatelstva
Migrace

Počet přistěhovalých
Počet vystěhovalých

Počet obyvatel k 31. 12. 2004

OÚ znovu upozorňuje na dodržování obecní vyhlášky č. 1/2003 § 7
odst. 2 - Povinnosti chovatelů psů.
Stále se vyskytují případy volně
pobíhajících psů po obci. Upozorňujeme, že chovatelé jsou povinni
mít psa doma řádně zajištěného,
aby nemohl volně pobíhat na
veřejném prostranství, ohrožovat
osoby a znečišťovat okolí.
Pokud bude zjištěn majitel volně
pobíhajícího psa, bude nekompromisně pokutován.
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V rámci okresu

49

z jiných okresů

18

v rámci okresu

36

do jiných okresů

23

OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM
OBČANSTVÍ ČR DĚTÍ
Od 1.1.2005 je třeba při podání
žádosti o 1. cestovní pas dítěte
do 15 let předkládat doklad
o státním občanství ČR dítěte.
O tento doklad si můžete požádat
na matrice dle místa trvalého pobytu.
K žádosti doložíte originál rodného listu
dítěte, oddací list rodičů nebo rodné listy
a OP jednoho z rodičů.
Po zaplacení správního poplatku 100,-Kč
v hotovosti bude žádost o vydání
osvědčení o st. obč. ČR postoupena na
Krajský úřad Jihomoravského kraje do
Brna. Až po obdržení osvědčení z Brna,
může rodič žádat o vydání cestovního
pasu dítěte – proto si doklady zařizujte
v dostatečném předstihu -

Rozpočet obce Lužice na rok 2005
PŘÍJMY:
paragraf položka UZ
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1337
1341
1343
1347
1351
1361
1511
4112
4116 13101
1031
3314
3341
3399
3419
3612
3613
3631
3632
3633
3639
3723
3743
3722
6171
6310
PŘÍJMY CELKEM
8115
CELKEM
VÝDAJE:
paragraf organizace
1014
1019
1031

UZ

popis
Daň z přjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Odnění zemědělského půdního fondu
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek za psa
Poplatek za veřejné prostranství
Místní poplatek z hracích přístrojů
6% odvodu výtěžku z VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestiční přijaté dotace ze SR
Dotace úřadu práce
Lesní hospodářství -prodej dřeva
Knihovna-poplatky
Rozhlas a kabelová TV
Kulturní akce-vstupné dobrovolné
Lužák-nájemné
Bytové hospodářství
Nebytové prostory-zdr.středisko,bývalé kino
Veřejné osvětlení-nájem VEOS
Hřbitov-poplatky,nájem
Pronájem plynovodu
Pronájem pozemků
Tříděný odpad příspěvek EKO-KOM
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů
Odpadové hospodářství-prodej popelnic
OÚ prodej knih,CD,MC,známek na psa,medailí
Příjmy z úroků a dividend
Prostředky na bankovním účtu

popis
Útulek pro psy, deratizace
Dotace - Český zahrádkářský svaz
- Český svaz včelařů
- Český svaz chovatelů
Lesní hospodářství

částka
3 700 000,00 Kč
1 400 000,00 Kč
250 000,00 Kč
3 700 000,00 Kč
500 000,00 Kč
6 300 000,00 Kč
5 000,00 Kč
850 000,00 Kč
24 000,00 Kč
40 000,00 Kč
260 000,00 Kč
100 000,00 Kč
200 000,00 Kč
920 000,00 Kč
515 200,00 Kč
450 000,00 Kč
100 000,00 Kč
3 000,00 Kč
265 000,00 Kč
10 000,00 Kč
90 000,00 Kč
127 000,00 Kč
100 000,00 Kč
24 600,00 Kč
50 000,00 Kč
16 000,00 Kč
240 000,00 Kč
240 000,00 Kč
400 000,00 Kč
15 000,00 Kč
25 000,00 Kč
250 000,00 Kč
21 169 800,00 Kč
3 000 000,00 Kč
24 169 800,00 Kč

částka
30 000,00 Kč
40 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
300 000,00 Kč
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2212
2219
2321
3111
3113
3314
3315
3319
3341
3349
3399
3419

3421
3429
3612
3613
3631
3632
3633
3639 org.3333
ZJ26
3721
3722
3723
3745
4319
5311
6112
6171
6171
13101
6171
6310
6320
6399
6402
VÝDAJE CELKEM

V Lužicích dne 22. 12. 2004
Zpracovala: Valoušková
Schváleno 21. 12. 2004 ZO Lužice
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Komunikace Velkomoravská, Břeclavská,
U Vrchnice, Hradební, Havířská II
Chodníky, cyklostezky ul. Velkomoravská
Kanalizace-údržba
Mateřská škola-příspěvek
Základní škola-příspěvek
Knihovna-mzdy, časopisy, knihy
Muzeum-exponáty, údržba
Kronika-kronikářka
Rozhlas-kabelová TV-energie, údržba, popl. SELF
Zpravodaj
Kulturní akce, hody, SPOZ
Sport-dotace TJ Baník
-TJ Sokol
Areál Lužák
Sportovní hala
Dotace - Brontosaurus, Junák
Park u spořitelny
Park U Vrchnice
Dětský soubor Lužičánek
Bytové hospodářství-opravy, údržba
Nebytové hospodářství-zdr. středisko
Veřejné osvětlení-smlouva VEOS, údržba
Hřbitov-provoz, chodníky
Inženýrské sítě-plynovod Kratiny,údržba
Údržba veřejných ploch, komunikací a nemovitostí
Výkup pozemků Vinohrádky
Opravy a údržba po obci
Region příspěvek
Nebezpečný odpad
Komunální odpad-vývoz, uložení, sběrný dvůr
Tříděný odpad
Veřejná zeleň-výsadba, údržba
Sociální péče
Bezpečnost a pořádek v obci
Zastupitelstvo-platy, odměny komise a výbory
OÚ-platy zaměstnanců+dohody
OÚ-platy zaměstnanců (dotace ÚP)
OÚ-provoz, vybavení, energie, údržba
Služby peněžních ústavů
Pojištění majetku-OÚ, MŠ, ZŠ, zdr. střediska, vandal
Odvod daně právnických osob za obec
Vratka dotace na volby do Senátu a zastupitelstva kraje

3 334 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
200 000,00 Kč
1 345 000,00 Kč
2 211 000,00 Kč
100 000,00 Kč
10 000,00 Kč
35 000,00 Kč
280 000,00 Kč
100 000,00 Kč
180 000,00 Kč
280 000,00 Kč
225 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
40 000,00 Kč
50 000,00 Kč
600 000,00 Kč
10 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
400 000,00 Kč
200 000,00 Kč
300 000,00 Kč
1 900 000,00 Kč
2 500 000,00 Kč
300 000,00 Kč
65 000,00 Kč
80 000,00 Kč
950 000,00 Kč
250 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
200 000,00 Kč
1 340 000,00 Kč
1 408 200,00 Kč
76 800,00 Kč
1 348 900,00 Kč
50 000,00 Kč
85 000,00 Kč
500 000,00 Kč
15 900,00 Kč
24 169 800,00 Kč

Ing. Jaroslav Kreml
starosta

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004
Přítomni: viz prezenční listina
Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním následujících skutečností:
- jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno
- při zahájení jednání bylo přítomno 13 členů,
p. Žembery se dostavil v průběhu jednání
Předem se řádně omluvil: Ing. Hromek
ZO je tím usnášeníschopné.
- Starosta navrhl doplnit program:
V bodě č. 11 - Poplatky za kabelovou televizi
- Poplatky za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému
nakládání se stavebním odpadem
V bodě č. 13 - Různé
- Těžební záměry Dolu Mír
- Informace o rekonstrukci objektu bývalé spořitelny
- Žádost ZŠ Lužice
- program jednání byl schválen jednomyslně
včetně doplněných bodů
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0
- zapisovatelkou byla určena Petra Lorencová
- ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Martin Půček, p. Pavel Marada
- byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda: Mgr. Jana Líčeníková
členové: Ing. Štěpán Hubačka, p. Josef Staněk
HLASOVÁNÍ:
Mgr. Jana Líčeníková
12 - 1 - 0
Ing. Štěpán Hubačka
12 - 1 - 0
p. Josef Staněk
12 - 1 - 0
- zápis z minulého zasedání ZO byl řádně ověřen a vyložen k nahlédnutí ve stanoveném termínu 10 dnů na úřední desce a na obecních
informačních tabulích. Námitky proti němu nebyly podány a zápis je k dispozici.

1. Kontrola plnění usnesení z minulého
zasedání ZO
Mgr. Jana LÍČENÍKOVÁ uvedla, že z minulého
zasedání ZO nevyplynuly žádné úkoly.
USNESENÍ č. 17/1: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0
2. Zpráva KV a FV
Starosta předal slovo Mgr. Líčeníkové. Mgr.
Líčeníková uvedla, že kontrolní výbor nemá žádné nové zprávy, neboť bylo vše řečeno na posledním jednání zastupitelstva obce dne 4. 11.
2004 a od té doby kontrolní výbor nezasedal.
Starosta poděkoval a předal slovo Ing. Půčkovi.
Ing. Půček seznámil přítomné s jednáním finančního výboru, které se konalo 8. a 15. prosince 2004. FV provedl kontrolu pokladny za
měsíce září - listopad 2004. Konstatuje, že doklady jsou řádně podepsány a zaúčtovány. Dále
FV projednal jednotlivé položky rozpočtu, kde
jsou celkové příjmy 32 748.757,92 Kč a výdaje
32 679.100,- Kč.
FV má k rozpočtu následující připomínky:
- „Paragraf č. 3639 org. 3333 - Pracovní četa
- mzdy, PHM, DDHM, provoz“ je nutno
v rozpočtu označit jako náklady na údržbu veřejných ploch, komunikací a nemovitostí.
- Vypustit všechny dotační neinvestiční prostředky organizacím, které nepodaly žádost
do 15. 11. 2004 dle směrnice 3/2003.
- Paragraf 3612 pol. 6121 promítnout do výše
nájmu, respektive do výše hodnoty bytu při
případném prodeji nájemníkům. V souvislosti
s tím FV doporučuje starostovi dořešit v roce
2005 otázku bytového hospodářství, nejlépe
prodeje bytů nájemníkům.
Starosta dodal, že byty je nutno řešit v širších
souvislostech. Většina nájemníků je sociálně slabá. V případě prodeje bytů je riziko, že je nájemníci odkoupí a časem prodají osobám,
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s kterými budou problémy. Zatím je nutno investovat do opravy.
Řešením je výstavba nových bytových domů,
které by financoval cizí subjekt, nikoli obec. Tato
varianta je v současnosti projednávána s potencionálními zájemci.
Starosta dále souhlasí s nálezem FV, to je vypuštěním neinvestičních prostředků organizacím, které nepodaly žádost do 15. 11. 2004.
Ing. Hasoň se dotázal, kdy FV zasedal. Zda
by neměl předkládat zápis zastupitelům obce
o něco dříve.
Ing. Půček odpověděl, že FV zasedal minulou středu a dodal, že příště bude zápis rozvezen i zastupitelům.
USNESENÍ č. 17/2: ZO bere na vědomí zprávu KV a FV. ZO ukládá KV a FV, aby svá jednání
uskutečnily v dostatečném předstihu před zasedáním ZO z důvodu předání zápisů členům ZO
současně s materiály pro jednání zastupitelstva.
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0
3. Rozpočtové opatření č. 6
Starosta předal slovo pí. Valouškové.
Pí. Valoušková přednesla zprávu o rozpočtovém opatření č. 6 v příjmové a výdajové části ve
výši 5.427.300,- Kč.
Ing. Horňáček konstatoval, že příjmy za prodej akcií činily 4 580.100,- Kč a pokud by se
tyto akcie neprodaly, byl by rozpočet roku 2004
ztrátový o 1,4 mil. Kč, přičemž prostředky za
prodej akcií měly sloužit k velkým investičním
akcím.
Starosta odpověděl, že se prodalo 1454 ks
akcií JME, což prezentuje 4 580.100,- Kč. Od
této částky je však nutné odečíst 5% provize za
zprostředkování prodeje firmou EFEKTA CONSULTING, a. s. Čili skutečný příjem byl o
229.005,- Kč nižší. Dále nejsou v příjmové části
zahrnuty příjmy za měsíc prosinec, což prezentuje částku cca 1 mil. Kč. Z uvedeného vyplývá,
že částka získaná za prodej akcií JME bude převedena do roku 2005, prakticky v plné výši. Případné drobné čerpání z této položky je ekonomicky výhodnější než čerpání ze schváleného
revolvingového úvěru, který je v současnosti
nulový.
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Pí. Valoušková doplnila, že příjmová část rozpočtu bude o 690.000,- Kč nižší, než předpokládal rozpočet pro rok 2004. Podstatný vliv na
nárůst výdajů měl nárůst DPH z 5% na 19%.
Ing. Kuchař doplnil, že náklady na bytové hospodářství vzrostly ze 150.000,- Kč na 330.000,Kč (plynofikace atd.), náklady na nebytové hospodářství vzrostly z 200.000,- Kč na 300.000,Kč a vklad na založení obchodní společnosti
prezentuje dalších 200.000,- Kč.
Starosta uvedl, že všechny změny se jako rozpočtová opatření v roce 2004 odsouhlasily na
každém zastupitelstvu.
Ing. Půček konstatoval, že výdaje za leden až
listopad jsou čerpány na 95% a jsou tedy všechny předpoklady, aby rozpočet v roce 2004 byl
naplněn.
Starosta upozornil, že akcie jsou dalším bodem v programu ZO. Uvedl však, že jedna akcie
měla být prodána za 3.100,- Kč, ale prodala se
za 3.150,- Kč, tj. nárůst 80.000,- Kč.
Ing. Horňáček se dotázal na částku 300.000,
za dobývací prostory, která je nižší než se očekávalo.
Pí. Valoušková odpověděla, že tuto částku nelze ovlivnit, a že pokles je zapříčiněn výlukou těžby na Dole Mír.
Starosta upřesnil, že tyto poplatky se skládají
z poplatků za vytěžený nerost a z poplatků za
dobývací prostor.
Dále pí. Valoušková seznámila zastupitelstvo
se závěry školení Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kde bylo doporučeno, aby ZO pověřilo radu obce k provádění nezbytně nutných
úprav rozpočtu jak na straně příjmů, tak na
straně výdajů, které budou vynuceny vnějšími
vlivy.
Ing. Horňáček konstatoval, že se rozpočtová
opatření projednávají na většině veřejných zasedání ZO a jejichž četnost je dostatečná.
Ing. Domanský podotkl, že není důvod, aby
všechna rozpočtová opatření schvalovala rada.
Pouze v případě posledního rozpočtového opatření v roce je schválení radou opodstatněné. Navrhuje i nadále schvalovat rozpočtová opatření ZO.
Pí. Valoušková doplnila, že návrh měla přednést jako doporučení JMK.

USNESENÍ č. 17/3 a): ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v příjmové a výdajové části
ve výši
5.427.300,- Kč.
HLASOVÁNÍ:
11 - 1 - 2
USNESENÍ č. 17/3 b): ZO pověřuje radu
obce k provedení nezbytně nutných úprav rozpočtu do konce roku 2004 (rozpočtové opatření č. 7) jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, které budou vynuceny vnějšími vlivy.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
4.Návrh rozpočtu obce Lužice na rok 2005
Starosta předal slovo pí. Valouškové.
Pí. Valoušková seznámila přítomné s návrhem
rozpočtu obce Lužice pro rok 2005. Uvedla,
že byl v řádném termínu vyvěšen na úřední desce a zastupitelstvo jej obdrželo v materiálech.
Upozornila na změny, které nastaly, a to:
- MŠ a družina ZŠ budou vybírat prostředky na
školné samostatně, z toho důvodu se vypouští
§ 3111 a 3113. Příjmy celkem tedy činí
21 169.800,- Kč a prostředky na účtu
3.000.000,- Kč. Stejná částka vypouští ve výdajové části, výdaje činí celkem 24 169.800,- Kč.
Ing. Horňáček se dotázal na 600.000,- Kč park U Vrchnice.
Starosta odpověděl, že se jedná o prostředky na budování hřiště.
Ing. Domanský se dotázal, kam půjdou dotace na mzdy zaměstnanců pracovní čety?
Starosta odpověděl, tam, kde budou pracovníci zaměstnaní, tzn. buď pracovní četa u obce
nebo s.r.o. Není problém dotace převést na s.r.o.
Ing. Horňáček se dotázal, na prostředky
100.000,- Kč na halu, když zřejmě nebude.
Starosta odpověděl, že se neustále hledají
cesty k získání financí, jsou podány žádosti na
ministerstvech a uvedená částka bude použita
na podání dalších žádostí o dotace.
Ing. Hubačka se dotázal na 200.000,- na bezpečnostní službu.
Starosta odpověděl, že bezpečnostní služba
byla v obci zřízena z důvodu četných stížností na
rušení nočního klidu občanů. Bezpečnostní služba kontroluje dodržování nočního klidu a udržuje v obci veřejný pořádek. Služba prochází obec

vždy v pátek a v sobotu od 22:00 do 03:00.
Jedná se o 3 pracovníky se služebním psem.
Bezpečnostní služba podává hlášení o průběhu
směny. Dvakrát do týdne jsou prováděny také
namátkové kontroly. Také alarm na obecním úřadě bude napojen na dispečink bezpečnostní
služby. Je nutné se zamyslet nad tím, zda-li chceme pořádek, který samozřejmě něco stojí, nebo
bude i nadále neustále rušen klid a stížnosti občanů nebudou vyřešeny.
Ing. Domanský se dotázal, proč je na Vinohrádky částka 2,5 mil. Kč, když firmě AV KONTAKT budou zaplaceny pouze 2 mil. Kč.
Starosta odpověděl, že 500.000,- Kč je na
výkup zbývajících pozemků.
Ing. Horňáček se dotázal, kdy bude zřízena
obchodní společnost?
Starosta odpověděl v průběhu ledna.
USNESENÍ č. 17/4: ZO schvaluje nevyrovnaný rozpočet obce Lužice na rok 2005
v příjmové části ve výši 21.169.800,- Kč a ve
výdajové části ve výši 24.169.800,- Kč. Ztráta
bude vyrovnána zůstatkem na běžném účtu obce
Lužice u KB Hodonín. V § 3639 org. 3333 nutno název „Pracovní četa - mzdy, PHM, DDHM,
provoz“ nahradit „náklady na údržbu veřejných
ploch, komunikací a nemovitostí“. V § 3111, 3113
ve výdajové i příjmové části ponižujeme o částku 67.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ:
12 - 1 - 1
5. Koupě pozemků
Starosta předal slovo místostarostce.
Místostarostka seznámila přítomné s odprodejem následujících pozemků.
a) Koupě pozemku parc. č. 1634/2 (830 m2),
1634/3 (277 m2) - část cesty ke Staré šachtě
Rada obce doporučuje pozemek, který slouží jako komunikace odkoupit. Je třeba stanovit
cenu.
Ing. Hornáček uvedl, že dle vyhlášky je za
ostatní plochu stanovena cena 50,- Kč.
Starosta odpověděl, že plocha slouží jako
komunikace, reálná cena je 30,- Kč.
USNESENÍ 17/5 a): ZO schvaluje koupi pozemku parc. č. 1634/2 (830 m 2), 1634/3
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(277 m2) - část cesty ke Staré šachtě ve výši
30,-Kč/m2 od:
Augustina Kostky, Brno; Marie Hadašové, Lužice; Dany Hadašové, Lužice; Lenky Hadašové, Lužice; Hany Cibulkové, Zlín.
HLASOVÁNÍ a):
14 - 0 - 0
b) Koupě pozemku parc. č. 1570/1 (1988 m2)
- pozemek naproti Groz-Beckert
Rada obce navrhuje odkoupit pozemek. Jedná se o pozemek naproti firmy Groz-Beckert,
který sousedí s obecním pozemkem. P. Novák
nabízí pozemek k odprodeji za 150,- Kč/m2.
Ing. Horňáček navrhnul 50,- Kč/m2.
Starosta podotkl, že lokalita, v níž se pozemek nachází, je určena pro bytovou výstavbu
a řemeslnou výstavbu bez dopadu na bydlení.
Z pohledu obce je nutné v dané lokalitě získat
pozici, ze které je možné usměrňovat výstavbu
v souladu se zájmy obce.
Ing. Horňáček konstatuje, že navržená cena
p. Nováka je velmi vysoká.
Starosta uvedl, že jednání probíhají již rok.
Cena, za kterou obec pozemky koupí, musí být
výchozí při jejich prodeji.
USNESENÍ 17/5 b): ZO schvaluje koupi pozemku parc. č. 1570/1 (1988m2) - pozemek
naproti Groz- Beckert ve výši 150,- Kč/m2 od p.
Víta Nováka, Lužice.
HLASOVÁNÍ b):
13 - 0 - 1
c) Projednání kupní smlouvy pozemku parc.
č. 2226 (25 m2), 1634/3 (742 m2), 2228
(159 m2)
Místostarostka seznámila přítomné s kupní
smlouvou p. Crlíka. Uvedla, že v roce 1993
byla mezi p. Crlíkem a obcí uzavřena kupní
smlouva. P. Crlík za pozemky zaplatil, ale neprovedl zápis do k atastr u nemovitostí.
V současnosti je smlouva neplatná. Proto musí
být sepsána nová.
USNESENÍ 17/5 c): ZO schvaluje novou kupní smlouvu na prodej pozemků parc. č. 1634/2
(830 m2), 1634/3 (277 m2) - ve výši 11.112,- Kč
mezi obcí Lužice a manžely Crlíkovými, veškeré
výdaje budou hradit manželé Crlíkovi.
HLASOVÁNÍ c):
14 - 0 - 0
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6. Dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného
odběru a recyklaci odpadů z obalů
Místostarostka uvedla informaci, že do dnešního dne žádala obec TESPRU o údaje, kolik
bylo tříděných a netříděných odpadů a ty poté
zasílá na EKOKOM. Díky tomuto dodatku bude
TESPRA zasílat bezplatně údaje přímo na EKOKOM. Smlouva se uzavírá i v ostatních obcích.
USNESENÍ č. 17/6: ZO schvaluje Dodatek
ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
7. Příspěvek obce na lékařskou službu první pomoci
Ing. Kuchař seznámil přítomné s žádostí zaslanou starostovi Hodonína Ing. Martinem Benírškem, která se týká poskytnutí příspěvku na
lékařskou službu první pomoci.
Až doposud na tuto službu přispívalo město
Hodonín na základě uzavření smlouvy. Vzhledem
ke skutečnosti, že v roce 2004 byly náklady překročeny o více než 400.000,- Kč, požaduje
Městský úřad Hodonín, aby se na úhradě podílely i spádové obce, tedy i Lužice.
USNESENÍ č. 17/7: ZO neschvaluje příspěvek obce na lékařskou službu první pomoci.
HLASOVÁNÍ:
9-5-0
8.Akcie Vak a JME
Starosta informoval, že akcie VaK a. s. Hodonín byly převedeny jako listinné na jméno, a to
11942 akcií v hodnotě 100,- Kč za akcii.
Akcie JME byly prodány v počtu 1454 akcií
za 3.150,- Kč/akcie.
USNESENÍ č. 17/8: ZO bere na vědomí informaci o akciích Vak a JME.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
9. Posouzení nabídek na provozování Pohostinství na Lužáku
Starosta seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení na provozovatele Pohostinství Lužák. V první fázi byly zaslány 4 nabídky. Na rozšířené radě zastupitelstva obce byly vybrány 2
nabídky. Tito dva uchazeči (p. Martinča a p.
Sobotka) měli za úkol doplnit ještě další infor-

mace. Požadavky splnil beze zbytku pouze p.
Sobotka. Všechny materiály měli zastupitelé
možnost prostudovat. Starosta dává slovo zastupitelům.
Ing. Horňáček se dotázal, co bylo třeba doplnit?
Starosta vyjmenoval následující požadavky,
které byly stanoveny na jednání rozšířené rady
dne 18.11.2004:
Podnikatelský záměr zaslaný panem Martinčou je nezbytné doplnit o:
- Oprávnění k podnikání, včetně výpisu
z obchodního rejstříku.
- Doklady, že nemá nedoplatky daňové na pojistném zdravotním a sociálním.
- Výpis z rejstříku trestů ne starší 90 dnů.
- Zdroje financování (vlastní, úvěr atd.).
- Časový harmonogram prací včetně financování.
Podnikatelský záměr zaslaný panem Sobotkou je nezbytné doplnit o:
- Projektovou dokumentaci, z níž budou patrny
stavební úpravy restaurace včetně půdorysu
kuchyně, restaurace, výčepu, WC, vstupu
apod.
- Půdorys zamýšlených úprav oplocené části
areálu.
- Zdroje financování (vlastní, úvěr atd.)
- Časový harmonogram prací včetně financování
Ing. Horňáček navrhl, aby rekonstrukci provedla obchodní společnost obce Lužice. Starosta uvedl, že p. SOBOTKA tuto možnost navrhl, ale společnost nebude v I. pololetí natolik
připravená a vybavená, aby tuto náročnou akci
zvládla v termínu do 1. května 2005, kdy se plánuje otevření provozu. Jednotlivé subdodávky,
které by společnost zvládla, je možné realizovat.
Ing. Kuchař upozornil, že čím déle se bude
čekat, tím více bude areál chátrat, podobně jako
spořitelna. Starosta dodal, že už nastaly problémy s postupným rozkrádáním objektu.
USNESENÍ č. 17/9: ZO bere na vědomí informaci starosty, že jako nejvhodnější byla vybrána nabídka p. SOBOTKY.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0

10. Návrh smlouvy o provozování kanalizace
v obci Lužice s firmou VaK Hodonín, a.s.
Starosta informoval o jednáních mezi obcí Lužice a VaK a.s. Hodonín. Vzhledem k legislativní
náročnosti a předání technologie je nutné prodloužit termín provozování kanalizace v obci Lužice firmou VaK a.s. do 31. března 2005.
USNESENÍ č. 17/10: ZO schvaluje prodloužení smlouvy o provozování kanalizace v obci Lužice s firmou VaK Hodonín, a.s. do 31. 3. 2005.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
11. Poplatky
a) za kabelovou televizi
Starosta v úvodu upozornil na důležitost bodu,
neboť z něho budou vycházet poplatky na rok
2005 a informoval o důsledcích zvýšení DPH na
výši poplatků za kabelovou televizi.
Do 31.05.2004 se vybíral poplatek 50,- Kč
za měsíc, přičemž obec platila 21,- Kč za měsíc
a zásuvku. Zbytek vybraných peněz pokrýval
údržbu kabelové sítě. Od 31.05.2004 do
31.12.2004 se zvedla platba obce na 42,84 Kč
na zásuvku. Na základě četných žádostí občanů, připravuje obec nahrazení nesledovaných
programů jinými požadovanými programy, za které jsou však vyšší poplatky, což činí 62,07 Kč
na zásuvku a měsíc. Proto rada navrhuje následující řešení. Poplatky a tím i množství programů rozdělit do dvou kategorií:
- základní nabídka s poplatkem 60,- Kč (ČT1,
ČT2, NOVA, PRIMA, STV1, STV2, ORF1,
ORF2, MARKÍZA, VIVA, SPEKTRUM)
- rozšířená nabídka s poplatkem 80,- Kč (rozšířená o EUROSPORT - česká verze, MINIMAX
- dětské pořady, ÓČKO - hudební program,
česká verze, ACH - filmy, seriály, česká verze)
USNESENÍ č. 17/11 a): ZO schvaluje zvýšení poplatku za kabelovou televizi za základní program + Spektrum na částku 60,- Kč/měsíc a za
rozšířený program na částku 80,- Kč/měsíc.
HLASOVÁNÍ a):
8-5-1
b) za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému
nakládání se stavebním odpadem
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Starosta znovu upozornil přítomné, že bod se
týká placení poplatků občany na rok 2005.
Částka je stanovena podle skutečných výdajů
obce za rok 2003 na sběr a svoz odpadu netříděného komunálního odpadu, v souladu se zákonnými normami.
Skutečné náklady činily v roce 2003
682.695,65 Kč a byly rozúčtovány takto:
Výdaje:

popelnice
kontejnery
mzdy+el.energie
celkem

Příjmy:

popelnice
kontejnery
celkem

376.619,05
274.120,40
31.956,20
682.695,65

Kč
Kč
Kč
Kč

330.780,— Kč
41.990,— Kč
372.770,— Kč

Rozdíl příjmů a výdajů činí 309.926,— Kč, což
je 111,— Kč na jednu osobu.
Výdaje roku 2003 činí 682.696,— Kč
Koeficient nárůstu 1,295 (ukládání nárůst
100,— Kč/t, navýšení DPH o 14%)
Nárůst výdajů 682.696 x 1,295 = 884.091,—
Kč (rozdíl 201.389,— Kč)
Náklady na l osobu 884.091: 2.750 = 321,— Kč
Návrh navýšení poplatku o 20,— Kč na částku 300,— Kč za osobu a rok. Částka 21,- Kč
bude hrazena z rozpočtu obce.
Přímo z rozpočtu obce jsou hrazeny následující náklady:
- nebezpečný odpad
92.550,— Kč
- svoz větví a listí
- stavební suť na drcení
- odpad netříděný na uložení
Tříděný odpad není ztrátový ani ziskový.
Příjmy r. 2003
139.619,— Kč
Příjmy r. 2004
255.626,35 Kč
Poplatek je navýšený vlivem DPH a zvýšený
vlivem poplatku za ukládání.
Částka se musí stanovit z roku 2003 ne z roku
2004.
USNESENÍ č. 17/11 b): ZO schvaluje zvýšení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému
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nakládání se stavebním odpadem na částku
300,-Kč na osobu za rok.
HLASOVÁNÍ b):
12 - 1 - 1
12. Projednání žádosti p. Jiřího Vavryse
Místostarostka seznámila přítomné se žádostí p. Jiřího Vavryse o vykoupení části pozemků
v lokalitě Záhumenice obcí Lužice od jednotlivých majitelů za účelem vyřešení přístupu k jednotlivým pozemkům. Žádost je součástí materiálů zastupitelů. Starosta dodal, že nejsou
podepsaní všichni majitelé.
P. Jiří Vavrys odpověděl, že p. Pinsker přislíbil, ale nepodepsal a pan Tichý podepsal dodatečně.
P. Staněk souhlasí se žádostí, která je vhodná
pro lidi, ale nesmí ztroskotat na jednom podpisu.
Starosta upozornil na skutečnost, že přibývá
další lokalita, kdy budou občané později požadovat vybudování inženýrských sítí, na které obec
nemá prostředky, přičemž na zasíťování čekají
stavební lokality Vinohrádky, ul. Kratiny a U Staré šachty.
P. Jiří Vavrys zdůraznil, že pozemek není jako
stavební, ale jako půda. Není k němu přístup.
Ing. Kuchař dodal, že cesta postupem času
vznikne spolu s přibývajícími domy.
Starosta dodal, že přístup k pozemkům se měl
řešit již v době, kdy se pozemky kupovaly.
Ing. Půček konstatoval, že je nutné uplatnit
stejný postup, jako v jiných lokalitách určených
pro zástavbu. Obec legislativně zajistí příslušná
stavební povolení, včetně realizace a stavebníci
uhradí náklady adekvátní šířce jejich pozemku.
P. Jiří Vavrys dále dodal, že nechce po obci
komunikaci, ale pouze vykoupení pozemku.
Ing. Horňáček se dotázal na cenu.
P. Jiří Vavrys odpověděl 7,- Kč je úřední cena
a geometrický plán byl zpracován již v minulosti.
Starosta upozornil, že obec vykoupí pozemky
a poté se bude muset vybudovat komunikace,
ale na tu nebudou peníze.
Ing. Půček podotkl, že obec bude rozhodovat na základě finančních možností.
Ing. Horňáček souhlasí s odkoupením za 7,Kč/m2, ale musí souhlasit všichni majitelé. Pokud cenu zvednou obec pozemek neodkoupí.

USNESENÍ č. 17/12: ZO souhlasí s odkoupením části pozemků, určených pro cestu dle
geometrického plánu, v oblasti Záhumenice od
jednotlivých majitelů za cenu 7,- Kč/m2 za předpokladu souhlasu všech majitelů.
HLASOVÁNÍ:
10 - 3 - 1
13. Různé
a)Sociální výpomoc a řešení bytové situace
Starosta objasnil situaci pí. Vrzalové, která vyhořela. Obec má možnost odkoupit dům po p. Kučerovi. Tento by se mohl pí. Vrzalové pronajmout a její
nemovitost by obec vykoupila za cca 300,- Kč/m2.
Pí. Sasinková se dotázala, zda-li s tím pí. Vrzalová souhlasí.
Starosta odpověděl, že s pí. Vrzalovou bylo předběžně jednáno v radě obce. Konkrétní návrh bude
nabídnut na základě usnesení z dnešního jednání.
Ing. Půček se dotázal, zda je nutné dům po
p. Kučerovi kupovat, když nebude mít pí. Vrzalová zájem.
Starosta odpověděl, že bude nutné vykoupit
všechny opuštěné domy, aby se vytvořily podmínky pro jejich rekonstrukci nebo výstavbu nových.
Ing. Horňáček se dotázal, zda-li je dům obyvatelný. Starosta odpověděl, že domek je menší, ale obyvatelnější.
Ing. Horňáček podotkl, že by tedy cena za odkup měla být 160,- Kč/m2 a ne 300,- Kč/m2, a
to s ohledem na náklady spojené s likvidací,
odvozem a uložením stavební suti z pozemku.
USNESENÍ č. 17/13 a): ZO schvaluje vykoupení domu po p. Matějovi Kučerovi a jeho následný pronájem pí. Vrzalové. Dále ZO schvaluje vykoupení vyhořelého domu s příslušným
pozemkem od pí. Vrzalové. Cena nemovitosti
parc. č. 680 a parc č. 679 v k.ú. Lužice u Hodonína o celkové výměře 273 m2 činí 160,- Kč/
m2 .
HLASOVÁNÍ a):
14 - 0 - 0

c) Informace o rekonstrukci objektu bývalé
spořitelny
Starosta sdělil přítomným, že bývalou spořitelnu odkoupila cukrářka, která má zájem v obci
provozovat výrobnu zákusků s malým posezením. Žádá obec o odkoupení pozemku asi 3m
kolem budovy. Odkoupený pozemek by sloužil
pro vybudování WC a schodiště.
Ing. Horňáček konstatoval, že nejdříve se pozemek pronajme a po vybudování WC a schodiště se odprodá.
USNESENÍ č. 17/13 c): ZO bere na vědomí informaci o rekonstrukci objektu bývalé spořitelny.
HLASOVÁNÍ c):
14 - 0 – 0
d) Žádost ZŠ Lužice o schválení překročení
výdajů rozpočtu pro rok 2004
Pí. Valoušková přednesla žádost ředitele ZŠ
o překročení výdajů pro rok 2004. Po konzultaci s p. Kadlicem doporučují převod financí
schválit.
USNESENÍ č. 17/13 d): ZO schvaluje překročení výdajů rozpočtu pro rok 2004 v celkové výši 35.000,- Kč u příspěvkové organizace
Základní škola Lužice.
HLASOVÁNÍ d):
14 - 0 - 0
14. Diskuze
Ing. Sečkař uvedl, že v usnesení č. 4 má být
uvedeno, z čeho bude ztráta hrazena.
15. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za připomínky a popřál příjemné svátky a šťastný vstup
do roku 2005.

Zapsala: Petra Lorencová

b) Těžební záměry Dolu Mír
Starosta informoval o těžebních záměrech
Dolu Mír v k. ú. Lužice u Hodonína.
USNESENÍ č. 17/13 b): ZO bere na vědomí
informaci starosty o těžebních záměrech Dolu Mír.
HLASOVÁNÍ:
12 - 2 - 0
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ZÁPIS A USNESENÍ Z XVIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 24. ÚNORA 2005
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 10 členů
Předem se řádně omluvil: Ing. Josef Kuchař, Ing.
Martin Půček, p. Žembery, Ing. Hasoň, Ing. Hromek
ZO je tím usnášeníschopné.
- Starosta navrhl doplnit program:
o Projednání odpisových plánů ZŠ, MŠ na
rok 2005
o Odměny neuvolněným členům ZO
- program jednání byl schválen jednomyslně
včetně doplněných bodů
HLASOVÁNÍ:
10 - 0 - 0
- zapisovatelkou byla určena pí Jitka Bastlová
- ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Milan Horňáček, Mgr. Stanislav Vavrys
- byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda: Ing. Štěpán Hubačka
členové:p. Pavel Marada, p. Josef Staněk
HLASOVÁNÍ:
Ing. Štěpán Hubačka
9-1-0
p. Pavel Marada
9-1-0
p. Josef Staněk
9-1-0
- 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.

ce zájem o rozšíření stadionu. Proto byl předložen návrh na odkoupení pozemku od p. Hlaváče a pí Třískové.
USNESENÍ č. 18/2 a): ZO schvaluje koupi
pozemků — parc. č. 1876/44, 1877/2, 1878/
20, 1878/21 o celkové výměře 1856m2 — od
p. Hlaváče za cenu 20,- Kč/m2.
HLASOVÁNÍ a):
10 - 0 - 0
USNESENÍ č. 18/2 b): ZO schvaluje koupi
pozemků — parc. č. 1876/42, 1876/43, 1877/
1, 1878/22 o celkové výměře 1336m2 — od pí
Třískové za cenu 20,- Kč/m2.
HLASOVÁNÍ b):
10 - 0 - 0

1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Mgr. Jana LÍČENÍKOVÁ uvedla, že úkol 17/2
z minulého zasedání ZO byl splněn a jiné úkoly
nevyplynuly.
USNESENÍ č. 18/1: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ: 10 - 0 - 0

3. Informace o areálu Lužák
Starosta informoval přítomné o stavu projekčních prací rekonstrukce areálu, včetně záměru
plynofikace objektu restaurace. Následně byla
projednána nájemní smlouva s p. Sobotkou. Starosta přečetl smlouvu zastupitelům, a ta byla
podle připomínek opravena. Případné změny
a doplňky bude schvalovat rozšířená rada.
USNESENÍ č. 18/3 a): ZO bere na vědomí
informaci starosty o areálu Lužák.
ZO souhlasí s návrhem nájemní smlouvy na
pozemky a budovu areálu „Lužák“ mezi Obcí Lužice a p. Přemyslem Sobotkou, IČ 63375460.
ZO pověřuje starostu obce projednat případné pozměňující návrhy ke smlouvě ze strany nájemce na Rozšířené radě Obce Lužice.
HLASOVÁNÍ a):
10 - 0 - 0
Starosta dále informoval o žádosti bratrů Ištvánkových o prominutí pohledávky ve výši
28.068,40 Kč za pronájem Lužáku, elektřinu
a vodu založené zesnulým p. Milanem Ištvánkem.
Byl vysloven souhlas s odpuštěním závazku.
USNESENÍ č. 18/3 b): ZO schvaluje prominutí dlužné částky 28.068,40 Kč založené zesnulým p. Milanem Ištvánkem.
HLASOVÁNÍ b):
10 - 0 - 0

2. Koupě pozemků na stadionu od p. Hlaváče a pí Třískové
P. Staněk uvedl, že je ze strany TJ Baník Luži-

4. Žádost firmy GROZ - BECKERT CZECH
s.r.o. o koupi pozemku
Starosta seznámil přítomné s žádostí firmy
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GROZ - BECEKERT CZECH s.r.o. o koupi pozemku, parc. č. 1515/3 o celkové výměře 82m2.
USNESENÍ č. 18/4: ZO schvaluje prodej pozemku, parc. č. 1515/3 o celkové výměře 82m2,
firmě GROZ - BECKERT CZECH s.r.o. za cenu
160,- Kč/m2.
HLASOVÁNÍ:
9-0-1
5. Výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2004
Starosta předal slovo pí. Valouškové.
Pí Valoušková přečetla žádost MŠ o schválení hospodářského výsledku MŠ a převedení částky 196.429,98 Kč do rezervního fondu a dále
žádost ZŠ o schválení pokrytí ztráty 22.768,90
Kč z rezervního fondu.
USNESENÍ č. 18/5 a): ZO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ Lužice za rok 2004 jako ztrátu ve výši 22.768,90 Kč a navrhuje úhradu ztráty pokrýt z rezervního fondu.
HLASOVÁNÍ a):
10 - 0 - 0
USNESENÍ č. 18/5 b): ZO schvaluje hospodářský výsledek MŠ Lužice za rok 2004 a převedení
částky 196.429,98 Kč do rezervního fondu PO.
HLASOVÁN b)Í:
10 - 0 - 0
6. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině MŠ a ZŠ
Místostarostka seznámila přítomné s Dodatkem č.
1 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ, týkající se změn ve
zřizovacích listinách PO v souvislosti se zákonem č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
USNESENÍ 18/6: ZO schvaluje Dodatek
č. 1 ke zřizovacím listinám ZŠ a MŠ Lužice.
HLASOVÁNÍ:
10- 0 - 0
7. Zpráva KV a FV
Mgr. Líčeníková podala informaci o činnosti
kontrolního výboru.
Mgr. Vavrys podal informaci o činnosti finančního výboru.
USNESENÍ č. 18/7: ZO bere na vědomí zprávu KV a FV.
HLASOVÁNÍ:
10 - 0 - 0
8. Informace o práci komisí RO
Starosta a místostarostka informovali o práci
komisí rady obce v II. pol. r. 2004.

Stavební komise se sešla 6x a řešila 33 případů (předseda Ing. Marek Hasoň).
Sportovní komise se sešla 5x (předseda Mgr.
Jaroslav Hromek).
Zemědělsko-ekolologická komise se sešla 4x
- po změně předsedy (nyní p. Štěpán Prygl).
Všechny výše uvedené komise pracují ve prospěch obce a řeší problémy a požadavky občanů koncepčně.
Místostarostka zhodnotila práci muzejní a letopisecké komise (předsedkyně PhDr. Miroslava Rošková, CSc.), která patří k nejaktivnějším
komisím, jak o tom svědčí i aktivity v II. pol.
r. 2004, které organizovali (otevření báně kostela, výstava Lužice na přelomu 19. a 20. století).
V roce 2004 přibylo v muzejních sbírkách
obce 420 dalších exponátů, které byly ošetřeny
a zaevidovány.
V roce 2005 budou po konzervaci vráceny dokumenty do báně (budou přidány další doklady).
Při příležitosti 60. výročí od konce 2. světové
války bude dne 8. května uskutečněna v ZŠ Lužice výstava, kterou v rámci projektu připravují žáci
ZŠ ve spolupráci s muzejní a letopiseckou komisí.
Kronika obce je vedena kronikářkou obce pí
Kopřivovou velmi zodpovědně a pečlivě.
Pozitivně hodnotila i práci kulturní komise
(předsedkyně pí Tatiana Hromková), která aktivně spolupracuje se Slováckým krúžkem, Chrámovým sborem, ZŠ, MŠ, ZUŠ. O jejich práci
svědčí bohatá kulturní činnost v roce 2004.
Sociální komise (předseda pí Sasinková) - členové komise se schází dle potřeby k řešení sociálních problémů občanů. Naléhavé případy
jsou řešeny návštěvami a výpomocí v bydlišti
postižených.
USNESENÍ č. 18/8: ZO bere na vědomí informaci o práci komisí RO.
HLASOVÁNÍ:
10 - 0 - 0
9. Změna poplatků na hřbitově
Místostarostka přednesla návrh na změnu poplatků na hřbitově, související s požadavkem
Výměru MF č. 01/2005 stanovovat poplatky
podle m2 pronajaté plochy. Změna se bude týkat nových smluv, uzavíraných od r. 2005.
Ing. Horňáček doplnil, že návrh je vypracován dle nových platných předpisů.
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USNESENÍ č. 18/9: ZO schvaluje změnu poplatků za nájem hrobových míst a služeb spojených s nájmem ve výši 19,-Kč/m2/rok, což prezentuje nájem ve výši 4,- Kč/m2/rok a služby
spojené s nájmem 15 ,-Kč/m2/rok.
HLASOVÁNÍ:
10 - 0 - 0
10. Žádost ing. Skoumala o vybudování inženýrských sítí
Starosta seznámil přítomné s žádostí ing.
Skoumala, aby bylo umožněno firmě AV KONTAKT vybudovat na Vinohrádkách inženýrské
sítě. Jedná se o vybudování sítí pro 8 stavebních míst na Vinohrádkách. Ing. Skoumal upřesnil, že je k tomu zavázán smlouvou s manželi
Staňkovými.
USNESENÍ č. 18/10: ZO schvaluje žádost ing.
Skoumala o vybudování inženýrských sítí v lokalitě
Vinohrádky na náklady firmy AV KONTAKT.
HLASOVÁNÍ:
9-0-1
11. Projednání pronájmu nebytových prostor
Starosta přednesl informaci o pronájmu nebytových prostor.
Uvedl, že v Sokolovně byla k 1.12.2004 ukončena činnost pohostinství. Pronájem pohostinství prezentoval příjem 40.000,- Kč/rok.
Ing. Horňáček dodal, že obec by pohostinství
neměla provozovat, pouze přispět na opravu formou navýšení dotace.
P. Staněk se dotázal na rekonstrukci bývalé
spořitelny, zda výrobna a cukrárna nebude konkurovat pohostinství na Sokolovně.
Ing. Hubačka dodal, že provozovna by se měla
opravit i s ohledem na kulturní akce.
P. Zabadal konstatoval, že v Lužicích není zařízení, kde by se nekouřilo a podporuje nekuřáckou kavárnou.
USNESENÍ č. 18/11: ZO bere na vědomí informaci starosty o nabídce TJ Sokol Lužice pronajat Obcí Lužice nebytové prostory v Sokolovně
(bývalé pohostinství „Dorážka“).
ZO neuvažuje o pronájmu uvedených prostor
ani provozování restauračního zařízení.
ZO žádá TJ Sokol Lužice o předložení návrhu
k rekonstrukci prostor pro případné poskytnutí
finanční podpory ze strany obce Lužice.
HLASOVÁNÍ:
10 - 0 - 0
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12. Odpisové plány ZŠ a MŠ
Pí Valouškový předložila návrh odpisových plánů MŠ 7.908,- Kč a odpis ZŠ 25.548,- Kč.
USNESENÍ č. 18/12: ZO schvaluje odpisové plány ZŠ a MŠ Lužice na rok 2005. ZŠ ve
výši 25.548,- Kč a MŠ ve výši 7.908,- Kč.
HLASOVÁNÍ:
10 - 0 - 0
13. Odměny neuvolněným členům
Pí Valoušková informovala o aktualizaci nařízení vlády č. 37/2003 Sb., která nově upravuje
výši odměn neuvolněným členům ZO a předsedům komisí RO, a to:
- člen rady 1.220,- Kč/měsíčně
- předseda výboru a komise 1.050,- Kč/měsíčně
- člen ZO 420,- Kč/měsíčně
Starosta dodal, že výbory ZO i komise RO
pracují pravidelně a velmi aktivně se podílejí na
správě obce.
USNESENÍ č. 18/13: ZO schvaluje odměny
neuvolněným členům ZO a předsedům komisí RO ve výši:
- člen rady 1.220,- Kč/měsíčně
- předseda výboru a komise 1.050,- Kč/měsíčně
- člen ZO 420,- Kč/měsíčně
HLASOVÁNÍ:
10 - 0 - 0
14. Různé
Místostarostka informovala o plánovaných akcích Regionu Podluží na rok 2005 a o členské
schůzi Regionu Podluží, která se konala dne
10.02.2005 ve Starém Poddvorově.
Předsedou Regionu Podluží byl zvolen starosta Obce Hrušky p. František Tichý a místopředsedou byl nově zvolen starosta naší obce Ing.
Jaroslav Kreml.
Starosta doplnil informaci o Regionu Podluží.
Ing. Horňáček přečetl básně z vývěsky KSČM
a upozornil, že jsou provokativní a urážející slušné lidi.
P. Zabadal konstatoval, že se jedná o provokaci.
Pí Sasinková zastává názor, že se jedná o nedopatření a záležitost prověří.
15. Diskuze
Pí Kopřivová se dotázala, jaký bude postup
ve věci „Starého kvartýru“.

Starosta odpověděl, že nadále platí usnesení
zastupitelstva ze dne 24.06.2004 č. 13/14 b),
které zní: „ZO souhlasí s žádostí pí. Maradové a
p. Havlíka poskytnout lhůtu 1 roku na získání finančních prostředků na rekonstrukci budovy
„Starý kvartýr“, včetně projektu“. Tato lhůta stále platí a po jejím uplynutí předloží navrhovatelé,
jak usnesení splnili. Rozhodnutí ZO, že pro muzeum je budova nevhodná, stále platí.
P. Staněk konstatoval, že není důvodu ke změně rozhodnutí zastupitelstva o nevhodnosti objektu pro muzeum, není důvodu ke změně stanoviska. Je nutné počkat na výsledky roční lhůty.
P. Marada upozornil, že o dotace na opravu
musí požádat obec.
P. Kafka sdělil, že obec sponzoruje TJ Sokol,
ale stávající židle z kina jsou nevyhovující.
Bylo odpovězeno, že bylo zakoupeno 200 ks
nových stohovatelných židlí.
P. Nedbalec a p. Kotásek se dotázali na odkup části zahrad v ul. Kratiny. Starosta odpověděl, že se budou vykupovat pouze pozemky pro
uložení inženýrských sítí v ul. Kratiny. Navrhl
konzultaci na OÚ Lužice.
Ing. Sečkař se dotázal na anketu Regionu
Podluží.
Starosta odpověděl, že anketa bude vyhodnocena do konce měsíce dubna 2005. Anketu
zpracovává pro všech 13 obcí Regionu Podluží
Ing. Arch. Martin ONDROUCH.
K obecně závazné vyhlášce týkající se hřbitova ing. Sečkař dodal, že již při schvalování vyhlášky v roce 2004 navrhoval, že výše poplatku
by se měla stanovit na základě plochy a nikoliv
podle hrobových míst - jednohrob, dvouhrob.
Místostarostka odpověděla, že je možné stanovit výši poplatku oběma způsoby. Stanovení
výše poplatků na základě skutečné plochy hrobového místa je doporučeno jako objektivnější.
Dále ing. Sečkař konstatoval, že na předešlém
zastupitelstvu bylo řečeno, že v základní skladbě kabelové televize s poplatkem 60,- Kč za
měsíc bude také program SPEKTRUM A EUROSPORT.
Starosta odpověděl, že program EUROSPORT nemohl být zařazen do základní nabídky, protože bude vyměněn za českou verzi. Stávající EUROSPORT v anglické verzi je jedním ze

čtyř programů, které budou nahrazeny nově zakoupenými programy. Dále přečetl usnesení č.
17/11a) zastupitelstva obce č. XVII. ze dne 21.
prosince 2004:
„ZO schvaluje zvýšení poplatku za kabelovou
televizi za základní program + Spektrum na částku 60,-Kč/měsíc a za rozšířený program na částku 80,- Kč/měsíc.“
- Základní nabídka s poplatkem 60,- Kč (ČT 1,
ČT 2, NOVA, PRIMA, STV 1, STV 2, ORF 1,
ORF 2, MARKÍZA, SPEKTRUM)
- Rozšířená nabídka s poplatkem 80,- Kč (rozšířená o EUROSPORT - česká verze, MINIMAX - dětské pořady, ÓČKO - hudební program, česká verze, ACH - filmy, seriály, česká
verze)
Zápis byl řádně ověřen a vyvěšen na úřední
desce Obce Lužice po dobu 14 dnů. Připomínky nebyly shledány.
P. Zabadal konstatoval, že anténní systém je
velmi drahý a že pro občany je kabelová televize
finančně výhodná.
P. Kotásek se dotázal, kdy bude v provozu infokanál.
Místostarostka odpověděla, že se připravuje
zkušební provoz.
Ing. Hubačka zpřesnil ve věci Starého kvartýru, že se jedná o objekt k příležitostným výstavám a že se jedná zejména o opravu střechy.
16. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní přístup k řešení problémů.
Zapsala: pí Jitka Bastlová
místostarostka
Mgr. Jana AMBROŽOVÁ
ověřovatel
Ing. Milan Horňáček
starosta
Ing. Jaroslav KREML
ověřovatel
Mgr. Stanislav Vavrys
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ZPRÁVY•KRÁTKÉ ZPRÁVY•KRÁTKÉ ZPRÁVY•KRÁTKÉ ZPRÁVY•KRÁTKÉ ZPR
J Ve dnech 7. a 8. ledna se v naší obci konala
Tříkrálová sbírka. Ve sbírce se vybralo
65.668,- Kč. (V roce 2004 bylo vybráno
46.000,- Kč .)
Tříkrálovou sbírku se poprvé podařilo zorganizovat v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Na základě podpory, jaké se organizátorům dostalo od dobrovolníků i dárců, bylo
v roce 2001 rozhodnuto o celorepublikovém
konání sbírky. Letos se sbírka konala již po
páté - je nejen tradicí naší země, ale představuje také pravidelný zdroj podpory činnosti
Charity.
Získané prostředky byly letos využity na:
- denní centrum pro lidi bez domova
- podporu vzniku chráněných pracovišť
- mzdové náklady, vybavení zařízení
- podporu činnosti dobrovolníků - pojištění,
cestovní náklady, materiál apod.
- pomoc při řešení neočekávaných událostí
- podporu nových pracovišť pečovatelské služby
- pomoc oblastem v Asii

Vážení uživatelé kabelové televize,
vzhledem ke skutečnosti,
že byl na stanici Spektra nainstalován
do zkušebního provozu
LUŽICKÝ INFOKANÁL,
žádáme vás, abyste si stanici Spektrum
přeladili na
pásmo UHF kanál č. 32.
V případě komplikací
s naladěním Spektra
Vám bližší informaci podá
p. Petr Slatinský, tel. 606 269 371.
Děkujeme za pochopení.

Děkujeme touto cestou lužické charitě, všem
koledníkům a dárcům!
J 8. března proběhla v naší obci charitativní
sbírka šatstva, kterou uspořádala ve spolupráci s diakonií Broumov a obecním úřadem
Římskokatolická farnost Lužice. Občané Lužic přinesli velké množství šatstva, které bude
po vytřídění předáno do azylových domů
v naší republice.
OÚ děkuje všem ochotným dárcům a obětavým organizátorkám paní Popovské, Abelové a Pavelkové .

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Ve středu 20. dubna 2005 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, monočlán-

J 5. března se uskutečnilo v naší obci II. Setkání kronikářů Regionu Podluží.

ky, léky, pneumatiky.
Dále se může odevzdat do přistaveného

J V dubnu navštíví naši obec starosta a místostarosta městečka Řevnice, se kterým bychom chtěli navázat přátelskou spolupráci.
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kontejneru starý textil, koberce, linolea
a boty.

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
LYŽAŘSKÝ KURZ
Konečně už je tu leden.
Proč? Vždyť na hory přece jedem.
My. Lužičtí sedmáci,
užít sníh a legraci.
Vezeme si boty, lyže
a čím jsme horám, sněhu blíže,
hlavu máme plnou zmatků:
budou sáně z našich zadků?
Doufáme však, že to zvládnem.
Nad obavou rukou mávnem,
i když fandíme spíš kolu,
poletíme z kopce dolů.
V tváři hrůzu, v očích děs,
pozor - stromy, bacha - keř!
Do uší nám vítr duje,
mráz tvářičky olizuje.
Tak dlouho očekávaný den je
konečně tady. Jedeme na hory!
Jede sedmá třída a ještě osm
osmáků. Všichni se tlačí do autobusu a mávají rodičům. Už jenom slyšíme nastartovat autobus
a hurá do Jeseníků. Po tříhodinové únavné cestě jsme rádi, že
jsme na místě. Jdeme si pro svá
zavazadla a pak si obsadit pokoj
do hotelu Dlouhé Stráně. Vybalíme si a jdeme se podívat na
zdejší sjezdovku. Po chvíli učitelé usoudí, že pojedeme na Červenohorské sedlo. Tam jsme pak
lyžovali celý týden.
Na druhý den, po snídani
a hodnocení pokojů, se vyráží
na sedlo. Po příjezdu si dáváme lyže a lyžáky na nohy. Ně-

komu to jde hůře, jinému lépe.
Pak se rozdělujeme do skupin.
Nejlepší skupina sjíždí kopec
úplně v pohodě, zatím co jiní se
učí teprve základy. Po namáhavé lyžovačce se jdeme naobědvat. Pak je volná zábava. Asi kolem sedmé se jde na večeři a po
ní následuje denní rozkaz. Večerka je kolem desáté hodiny.
Další den byl stejný, ale skupina A šla na severní svahy a my,
začátečníci, na lanovku. Další
dny se i nám, začátečníkům,
dařilo více a více. Kopec se nám
podařilo sjíždět téměř bez pádů.
Večer se pořádaly diskotéky.
První diskotéku dělal DJ Mucha
i s osvětlením a druhou /naši/
Matěj Motyčka. Bylo to perfektní. Ale byly i jiné akce, jako stolní
tenis nebo Superstar. Také jsme
měli besedu s horskou službou.
V pátek, na ukončení našeho lyžařského kurzu, se jel slalom a
také byl karneval na lyžích. Večer se uskutečnila noc her. Mo-

derátoři /Ondra, Andrea, Kristýna V. a Tereza/ si připravili hry a
žáci i učitelé si je zahráli. Moc
nás potěšilo, když nás navštívil
starosta a místostarostka OÚ
Lužice. Přijeli se podívat, jak my,
děti z roviny, zdoláváme hory.
Byl to bezva týden v horském
prostředí, všem se tam moc líbilo, zažili jsme spousty legrace. Myslím, že všichni by si ten
super týden zopakovali. Rádi
bychom jeli i příští rok. Mnoho
jsme se naučili a hlavně se více
spřátelili. A to je důležité.
Skončil týden lyžování,
a my nejsme polámaní.
Vracíme se do školičky,
plni dojmů, pohodičky.
Když to půjde, za rok zase,
vrátíme se k horské kráse.
Vypilujem slalom, sjezdy
a budeme z Lužic hvězdy!
Andrea Plešingerová, 7. tř.
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10. února 2005 proběhl zápis žáků
do 1. třídy na školní rok 2005/2006

PLÁNOVANÉ AKCE
ZŠ LUŽICE
1) Projekt - 60. výročí ukončení
2. svět. války (leden - květen)
2) Recitační soutěž - březen
3) Návštěva divadelního představení
v Brně a Uh. Hradišti - březen
4) Den barev - 3. březen
5) Noc s Andersenem - 1. duben
6) Plavecký výcvik žáků 2. a 3. třídy
- duben
7) Beseda se spisovatelkou
M. Zinnerovou – 7.duben
8) Kinderiáda v Břeclavi - duben
9) Den Země - 22. duben
10) Sběr starého papíru - květen
11) Den dětí - červen
12) Závody na kolečkových bruslích
pro region Podluží - červen
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Z N AŠÍ ŠKOLIČKY

Druhé pololetí školního roku 2004 – 05 jsme
zahájili dvěma zábavnými akcemi.
První byla již tradičně návštěva plaveckého
bazénu v Hodoníně. Děti se hravou formou, letos poprvé za asistence plavčíka, seznámily
s vodou, se splýváním a základy plavání.
Děti se na tuto akci vždy těší a s radostí ji prožívají.
Druhá akce byl karneval. Spolu s rodiči si
děti doma vyrobily masky a již od příchodu do
mateřské školy se v maskách hrály a bavily.
Hosty karnevalu byl pan starosta Ing. Jaroslav
Kreml a paní místostarostka Mgr. Jana Ambrožová. V úvodu karnevalu pan starosta seznámil rodiče s výchovně vzdělávacími akcemi mateřské školy a jejím dalším rozvojem ve
spolupráci s ostatními organizacemi v obci
a obecním úřadem. Zároveň poděkoval paní
ředitelce Janě Kordulíkové, která odchází do
důchodu, za její dlouholetou výchovně vzdělávací práci a vedení mateřské školy. Následoval program dětí – básničky a tanečky. Paní
kuchařky pro ně i pro rodiče připravily malé
občerstvení a veselá zábava trvala až do oběda, kdy se děti odmaskovaly.
Dana Holešová
ředitelka MŠ

Z
V naší mateřské škole pracujeme podle výchovně vzdělávacího programu „Hrajeme si a
poznáváme svět“, ve kterém bychom chtěli i nadále pokračovat.
Děti prostřednictvím her a prožitků poznávají svět kolem sebe.
Hrou si děti rozvíjí všechny své
schopnosti a dovednosti. Ve hře
se také učí bezpečně a efektivně získávat nové zkušenosti. Výchovně vzdělávací činnosti
s dětmi uskutečňujeme v tématických celcích, orientujeme se
na dítě, na jeho prožitek. Snažíme se probouzet v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem
sebe, naslouchat a objevovat.
Ve výchovně vzdělávacích činnostech se zaměřujeme na pohybovou výchovu, která patří
k trendům dnešní doby. U předškolních dětí má velký vliv na osobnostní rozvoj a zároveň je vede ke
zdravému životnímu stylu. Každodenní součástí dne v mateřské
škole jsou pohybové aktivity. Děti
mají k dispozici dostatek tělovýchovného nářadí a náčiní např.
horolezeckou stěnu, balanční
míče, trampolínu atd., které budeme postupně doplňovat.
Při pobytu na školní zahradě
budou děti využívat k rozvoji
svých pohybových dovedností
nové průlezky, houpadla, skluzavku a dvě nová pískoviště.
Dopravní hřiště, koloběžky, motokár y využívají děti nejen
k pohybovým dovednostem,
ale také k seznámení se základními pravidly silničního provozu.

mat eřské školy
Základem našeho výchovně
vzdělávacího programu je:
- Vychovávat s láskou a porozuměním, aby každé dítě
v naší mateřské škole bylo
spokojené
- Individuální přístup s respektováním specifických potřeb
jednotlivých dětí
- Heterogenní (věkově smíšená)
oddělení – přirozené rozvíjení
sociálních vztahů mezi dětmi
- Adaptace dětí – postupné
začleňování dětí do prostředí mateřské školy
- Prožitkové učení – tvořivé činnosti, hry, slavnosti, exkurze
- Kvalitní vybavenost, podmínky a estetické prostředí
- Znalost každého dítěte a spolupráce s rodiči při výchově
- Spolupráce s organizacemi
v obci i okolí a se ZŠ

- s včelařským kroužkem, který vede pan V. Uhrovič
- se skauty a brontosaury návštěvou jejich akcí
- se základní školou
- při odstraňování vadné výslovnosti s logopedkou Mgr.
Yvonou Lingovou

Mateřská škola je podporována představiteli obce, kteří se
spolupodílí na vytváření zdravého a podnětného prostředí mateřské školy. S OÚ spolupracujeme při vítání občánků,
kulturních akcích a při dalším rozvoji mateřské školy. Ve spolupráci s představiteli obce bychom
chtěli v letošním roce dokončit
rekonstrukci zahrady a zároveň
bychom jim chtěli poděkovat za
její velmi pěkné vybavení.

Ve spolupráci s rodiči:
- výstavka ovoce a zeleniny
- besídka k Mikuláši
- karneval
- oslava Dne matek
- grafomotorický kurz –nácvik
správného držení tužky
- „Dobrý start“ – procvičování
znalostí a dovedností pro
vstup do ZŠ

Chceme rozvíjet spolupráci:
- s mysliveckým sdružením návštěvami myslivny a besedou
s myslivci

Chtěli bychom navázat na
tradice naší mateřské školy:
- divadelní představení v MŠ
a v Domu kultury v Hodoníně
- vánoční besídka
- návštěva 1. třídy ZŠ
- oslava Dne dětí
- slavnostní rozloučení s předškoláky
- výuka anglického jazyka hravou formou
- talentované děti se účastní
různých pohybových, pěveckých a výtvarných soutěží

Některé z tradic bychom
chtěli rozšířit:
- plavecký kurz v Hodoníně
z 6 na 16 lekcí
- návštěvy Ekocentra v Hodoníně s ekologickými programy
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- návštěvy keramické dílny
v Hodoníně
- výlety – do ZOO Hodonín, do
Lednice, pohádková plavba na
lodi po řece Moravě. Vstřícný
a tvořivý kolektiv mateřské školy
přispívá k realizaci všech činností v MŠ. Snažíme se, aby
děti byly v mateřské škole šťastné a rodiče spokojení. Naším
cílem je, aby děti, které odchází
z naší mateřské školy byly optimálně rozvinuté na základě
svých možností a zájmů.
Vážení rodiče,
vzhledem k vyššímu zájmu
o umístění dítěte do Mateřské
školy Lužice, než je stanovená
kapacita MŠ, bylo přijato následující opatření:
Pro přijetí dítěte do MŠ jsou
zvažována hodnotící kriteria
v následujícím pořadí.
1. Přijetí dítěte v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky.
2.Přijetí dítěte zaměstnaných
rodičů.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
VÝSLEDKY OKRESNÍHO
KOLA SOUTĚŽE V KLAVÍRU
A SMYČCÍCH

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
pro školní rok 2005/2006
v budově ZUŠ
Dolní Bojanovice

Milena Smutná
3. místo v okresním kole ve hře
na klavír (Hodonín)
1. a 2. místo nebylo uděleno

HUDEBNÍ OBOR
třída č. 1 a sál č. 7

Adéla Hufová
3. místo v okresním kole ve hře
na violoncello ve Veselí nad
Moravou
Blahopřejeme!

P O D Ě KOVÁ N Í
Chtěli bychom paní ředitelce
Janě Kordulíkové,
která odchází do důchodu,
za všechno poděkovat
a popřát hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let.
Kolektiv mateřské školy

Čtvrtek 19.5.2005
Od 13.00 - 18.00 hod.
(žáci si připraví národní nebo
lidovou píseň, dále bude hodnocen rytmus a sluchové vnímání)
VÝTVARNÝ OBOR
třída č. 12
Pátek 20.5.2005
Od 13.00 - 18.00
(žáci si přinesou na ukázku
vlastní výtvarné práce)
TANEČNÍ OBOR
taneční sál č. 9

3.Přijetí dítěte zpravidla od
věku tří do šesti let.
4.Přijetí dítěte, které z kapacitních důvodů nebylo přijato
v předešlém školním roce.

BLAHOPŘEJEME
Koncem ledna oslavila krásné životní jubilem

5.Přijetí dítěte, jehož zákonný
zástupce podal žádost o přijetí ve stanoveném termínu.

učitelka Základní školy v Lužicích. Mnoho zdraví, štěstí,

Děkujeme za pochopení.

spokojenosti a radosti z dětí, mnoho elánu do dalších let

za kolektiv mateřské školy
Dana Holešová
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Mgr. Danuše Vojkovská,

jí přejí OÚ, učitelé a žáci ZŠ.

Úspěch lužických žáků
27. ledna 2005 se na Gymnáziu ve Strážnici konalo okresní kolo olympiády v německém jazyce.
Z naší školy se zúčastnila dvě děvčata:
- v kategorii I. A (žáci ZŠ do 7. třídy) žákyně
6. třídy Vlasta Konvičná
- v kategorii II.A (žáci ZŠ 8. a 9. třídy) žákyně
8. třídy Tereza Ištvánková
Obě děvčata byla velmi úspěšná - získala
1. místa.
Soutěž měla 2 části: poslechovou a konverzační. Soutěžící museli prokázat dobrou slovní zásobu, schopnost reagovat na různé situace, pracovat s obrázky, porozumět německému textu.
Tereza Ištvánková postoupila do krajského
kola v Brně, kde obsadila 7. místo. Kategorii I.A
byla nepostupová.
Tatiana Hromková

O B Ě M A D Ě V Č AT Ů M
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!!!

Akce: PR O JEK T
Ani jsme se nestačili nadechnout a druhé pololetí se zdárně překulilo.Naši prvňáčci si poprvé odnášeli ze školy vysvědčení plné jedniček a
většina žáků se usmívala. Snad nad tím, že už
mají polovinu za sebou.
V tomto pololetí začal dlouhodobý úkol pro
celou školu - projektové vyučování. Nějaké zkušenosti s projektem jsme získali už loni, když
jsme zpracovávali členské státy EU. Letos jsme
se zaměřili na dějepis a s tím související 60. výročí ukončení 2.světové války. Téma není jednoduché a svým rozsahem se stane náplní celého druhého pololetí. Všechny žáky jsme
rozdělili do skupin, které jsou zaměřeny na určité oblasti. Největší pozornost jsme věnovali Lužicím a lužickým pamětníkům a také budoucnosti
vesnice, ale nevynechali jsme ani největší bitvy,
Evropu, válku ve světě. Dvě skupiny se specializují na výtvarnou část a výzdobu tříd a chodeb.
Každý začátek je těžký. Zpočátku jsme mluvili
o tom, co válka vlastně obnášela, kdo se na ní
podílel, pustili jsme si filmy s válečnou temati-

kou, pořádali jsme besedy, kde lužičtí občané
vzpomínali na život za války. Každý týden se dvě
hodiny scházíme a zpracováváme informace,
které děti získaly z knihovny, z internetu, od prarodičů. Kdybyste nakoukli do třídy viděli byste,
jak se vyrábí atomová puma, tank, maluje mapa
Lužic, vyrábí letadlo. Sami jsme zvědaví, co
všechno se nám podaří zpracovat.
Celý výsledek našeho snažení bude k vidění ve dnech od 6.- 8. května. Koná se Den
otevřených dveří a obecní úřad spolu s naší
školou chce touto cestou oslavit 60. výročí
ukončení 2.světové války. Zveme Vás tímto
k nám do školy. Přijďte se podívat na výsledky
práce dětí, na to, jak vidí válku s odstupem
času ony. A co je cílem tohoto projektu? Třeba se naučíme něco o historii, připomeneme si hrůzy, které prožily miliony lidí, sesbíráme památky související s touto dobou
a zapíšeme zážitky pamětníků, abychom je
uchovali pro příští generace.
Marcela Komendová
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zdravotnictví
Motto: Klid a spokojenost člověka nepocházejí z vnějšího života, ale z jeho duše.
INFORMACE PRO PŘÍZNIVCE
ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU:
30. 3., 27. 4., 25. 5. 2005
Setkání přátel s meditacemi
- Centrum volného času, ulice Koupelní, od
18:00 do 20:00 hod.
- Vstupné 30 Kč

-

7. 5. 2005
Seminář na regeneraci zraku
vede Mgr. Vlasta Salášková
Český svaz zahrádkářů, Velkomoravská 23,
Hodonín, od 9:00 do 17:00 hod.
Cena 700 Kč
Nutno se předem přihlásit na tel. č. 604 109
112 nebo 518 342 046.
AKCE EKOCENTRA HODONÍN – BÝVALÁ
MŠ ČERVENÉ DOMKY, EMAIL:
EKOCENTRUM.HODONIN@SEZNAM.CZ,
TEL.: 518 321 502

5. 4., 3. 5., 7. 6. 2005
Přednáška - Základní směr v existenci bytí
člověka
- přednáší MUDr. Branislav Súkeník
- od 18:00 hod.
- Vstupné 40 Kč
17. 4. 2005
Beseda o čajích a čajových obřadech
- přednáší p. Kosíř
- od 14:00 hod.
- vstupné 25 Kč
17. 4. 2005
Den Země na Ekocentru – „Místa odkud
pocházíme“
- přednášky, exkurze do přírodního parku Mikulčický luh, procházka Doubravou, soutěže pro děti.
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23. 4. 2005 od 9.00 hodin
Program ke Dni Země v přírodním parku
Mikulčický luh
- přírodovědná, sportovní, mytologická, tvořivá
stezka
- exkurze, táborák apod.
- areál Národního kulturního památníků Mikulčice
18. 6. 2005
Slavnost přicházejícího léta – malý
amatérský festival kumštů a pohody
- hudba, obrazy, fotografie, loutkové divadlo,
malování henou, petangue, bubnování, fire
show, moderní deskové hry, výroba ručních
horkovzdušných balonů, …
CYKLUS PŘEDNÁŠEK
„KE ZDRAVÍ JSEM ZROZEN…“
- přednáší: dietetický poradce Sam Fujera.
- Základní škola Očovská, Hodonín – jídelna
(vchod zezadu školy)
- od 17:30 hod.
- Příspěvek: 50 Kč
- Info: tel.č.: 776 680 474 nebo 728 137 626
5. 4. 2005 Co se děje uvnitř – trávení,
metabolismus, hormony, léky
versus příroda
3. 5. 2005 Nebezpečné potraviny
31. 5. 2005 Co jíst na cestách
Chcete-li si protáhnout tělo, uvolnit klouby
a páteř, zklidnit mysl, přijďte si zacvičit každé
úterý v 18:15 hod. do družiny ZŠ v Lužicích. Info:
518/357 784.
Na setkání s Vámi na některé z těchto akcí se
těší Hana Herůdková.
Nestačí chtít, musíme také jednat.
Goethe

Občanské aktivit y
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
LUŽICE

vat částečně jako skladiště
a částečně v ní vybudujeme voliéry pro exotické ptactvo, abychom obohatili pestrost při výstavách. Tímto děkujeme.
Také zveme naše spoluobčany do svých řad.
Stanislav Kučera
Český svaz chovatelů
Lužice
ČZS iformuje

5. února 2005 proběhlo
v restauraci SEVA výroční schůze ČSCH, na které vyhodnotili
chovatelský rok i hospodářský
rok 2004. Účast na schůzi byla
100% a zastoupen byl i OÚ
Mgr. Ambrožovou. I když je nás
jen 12 členů, stále udržujeme
svůj standard a máme zájem
o chov čistokrevných zvířat.
Chovatelé natetovali 69 králíků, nakroužkovali 30 ks drůbeže a 20 ks holubů, dále svaz
zajistil za spolupráce dr. Burského očkování králíků pro
naše spoluobčany. Vrcholem
našeho snažení byla výstava
drobného hospodářského zvířectva, která byla kladně hodnocena. Nejlepší výsledky za
rok 2004 měli chovatelé Kučera, Nosál, Blaha, Mařák, Klvač
a přítel Krejčiřík.
Také hospodářský rok byl
hodnocen kladně. Svaz zakoupil materiál, který bude sloužit
při naší práci a při výstavách.
OÚ nám předal do užívání
buňku, kterou budeme použí-

Český zahrádkářský svaz
Lužice je organizací v naší obci
na Moravském Slovácku. Svoji činnost provozuje za obecním
úřadem v prostorách tzv. „tabačárny“ více jak čtvrt století. Je
zde zasedací místnost, kuchyňka, sociální zařízení, vedlejší
místnost pro zabíjačku a menší dvůr. Tato organizace má 76
členů a jádro spolku tvoří místní vinaři. Hlavní aktivity členů
spočívají v činnosti malovinařů,

zaměřené na produkci vína,
zvyšování jeho kvality a hodnocení. Velká pozornost se věnuje vytváření a udržování prostorů ČZS. Hospodaření tohoto
spolku má oporu v obci, u spoluobčanů, zájmových organizací. Mnozí občané využívají zařízení pro různé příležitosti.
Také vinaři pořádají svá pravidelná setkání členů a zájemců o výrobu a hodnocení vína.
Své akce mívají každý první
pátek v měsíci v zimním období
od 18:00 hod., v letním období od 19:00 hodin. Zde se mohou zájemci seznámit s hodnocením vlastních přinesených
vín, případně s vadami vína, jejich nápravou, vinařskou legislativou, vinařstvím v obci a regionu. Mnozí naši členové jsou
profesionálové s mezinárodními zkušenostmi práce s vínem.
Jedna z cest vinařství v Lužicích
se zdá být spojena s činností
lidí působících v zahrádkář-
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ském svazu. Je pokračováním
dřívějších členů a vinařských
generací.
Po vstupu do Evropské unie
prodělává české, tedy i lužické
vinařství změny přizpůsobení,
vyplývající z vinařských zákonů, a také změn v prostoru Evropy. Všem za to dík a je na nás,
jak budeme schopni využít potenciálu lidí pro zvýraznění profilu naší obce.

ZPRÁVA O ČINNOSTI VČELAŘSKÉHO KROUŽKU

Jindra Maršálek
Bližší informace: pan Josef
Novák, telefon: 731 202 720
Pucliáda 22.1.2005 Junáku
Počet účastníků 12
Umístnění

Mladší
1. místo Veronika „Cvrček“ Lekavá
2. místo Roman Blažek
3. místo Martin Crlík
Starší
1. místo Iveta „Veverka“ Lekavá
2. místo Veronika „Prcek“ Blažková
3. místo Martin „Marťan“ Bortlík
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Včelařský kroužek byl založen v září roku 2003. Při prvním náboru se přihlásilo asi 10
dětí. Jejich počet se během
roku měnil a nakonec jich vydrželo pět - Tereza Ištvánková,
Matěj Ištvánek, Milena Smutná,
Kamila Šošovičková a Vojtěch
Lekavý. Čtyři děti jsou žáky lužické základní školy a jeden
člen je studentem střední školy a na pravidelné pondělní
schůzky dojíždí z Prušánek.
Věk dětí je mezi 8. - 16. rokem.
V zimních měsících se scházíme v budově lužické základní
školy, kde nám vedení školy
umožňuje využívat jednu třídu.
Tady se zabýváme především
teorií. Na jaře a v létě jsou
schůzky svolávány do obcí přestavěného objektu (včelnice) u
vlakového nádraží. Starý nevzhledný domek byli vkusně
vyzdoben a na přilehlém dvorku máme v současnosti umístěny úly. Bez přispění obce by
byl provoz kroužku velmi problematický.

V dubnu roku 2004 jsme se
zúčastnili v Žarošicích oblastního kola soutěže Zlatá včela 04,
kterého se zúčastnili zástupci
včelařských kroužků ze čtyř
okresů. Tato soutěž je určena
pro dvě kategorie žáků - mladší do deseti let a starší do šestnácti let. Velmi dobrých výsledků zde dosáhli sourozenci
Ištvánkovi. V kategorii mladších
žáků se Matěj umístil na druhém místě a v kategorii starších
žáků obsadila 7. místo Tereza.
Dosažené výsledky všech
zúčastněných členů našeho
kroužku je možno prohlásit za
velmi dobré, protože se v soutěži utkali s daleko pokročilejšími soutěžícími. Oblastního
kola soutěže se zúčastníme
i v roce 2005 a snahou všech
členů kroužku bude postoupit
do kola celorepublikového.
V letošním roce chceme okolí
včelnice zpříjemnit sobě i včelám
vysazením okrasných včelařských a léčivých bylin a dřevin.
Kazíková Zuzana

Napsali o nás: PRVNÍ REGIONÁLNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ
BELGICKÝCH OBRŮ
První regionální výstava králíků belgických obrů spojená s
místní výstavou králíků, holubů
a drůbeže se konala 18.-19.
září 2004 v Lužicích, okres Hodonín, a to z osobní iniciativy
dlouholetého chovatele belgických obrů Stanislava Kučery.
Výstava byla instalovaná v novém areálu vedle stadionu místního fotbalového klubu. Ten ZO
Lužice získala od obce, která
spolku chovatelů podala pomocnou ruku.
Vystaveno bylo 37 belgických obrů, a to hlavně od chovatelů z nejbližšího okolí. To
není tak málo, když vezmeme
v úvahu počty vystavených králíků například na speciálních výstavách (100) a navíc to, že se
jedná o první ročník. Byli vystaveni králíci čtyř barevných rázů,
a to 24 divoce zbarvených,
osm železitých, dva černí a tři
albíni. Posoudil je přítel Šebesta z Mikulova.

Proběhla soutěž o nejlepší
tříčlennou kolekci, kterou vyhrála kolekce BOdiv přítele Tomaštíka ze ZO Dolní Bojanovice; nejlepšího samce BOdiv,
předvedl přítel Kučera ze ZO
Lužice a nejlepší samici BOA
měl přítel Oborný ze ZO Milešovce. Příští rok se bude na
stejném místě konat druhý ročník této soutěže a já doufám,
že se jí zúčastní i ostatní chovatelé a snad chov obrů chytí
za srdíčko i další, hlavně z řad
mladých.
Vystaveno bylo dalších 60
králíků, velká drůbež ve 13 voliérách, zdrobnělá v šesti voliérách a holubi v 11 voliérách.
Děkuji touto cestou pořadatelům této výstavy a zejména
příteli Kučerovi za její uspořádání a propagaci tohoto chovatelsky náročného králíka.
ZDENĚK OBORNÝ,
jednatel klubu

REGION

Podluží
PLÁN ČINNOSTI SVAZKU
OBCÍ 2005
- Rada starostů se bude dále
pravidelně svolávat každé
první úterý v měsíci.
AKCE PRO MLÁDEŽ:
- Přehlídka dětských souborů
v Moravské Nové Vsi
- Běh Boba Zháňala v Hruškách
- Soutěž dětí v jízdě na kolečkových bruslích - Lužice
- Regionální fotbalový turnaj
AKCE REGIONU:
- Reprezentace regionu na výstavách a veletrzích
- „Otvírání jara“ - cyklistický
výlet po obcích Regionu
Podluží
- Návštěva Regionu Poodří
ŘEŠENÍ PROJEKTŮ:
- Internet na Podluží 2004 –
realizace a dokončení projektu SROP
- Dokončení projektu Strategie rozvoje Regionu Podluží.
- Spolupráce s podnikateli
v Regionu – Banka vín z Podluží, Archiv Regionu Podluží,
Internet podnikatelům, Prezentace podnikatel, Regionální vinotéka
- Vzdělávání na Podluží – odborné semináře a školení,
Regionální vzdělávací centrum
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- Informační systém Regionu
Podluží – zpracování www,
administrace www
- Marketing RP – Design manuál, propagační předměty
s novým logem

- Mapa turistických možností
RP – cyklotrasy, památky,
ubytování, restaurace, infrastruktura atd.
Další činnost svazku bude upravována operativně radou starostů.

Plán činnosti navržen Radou
starostů v Lanžhotě dne 1. 2.
2005.
Plán činnosti na rok 2005 byl
schválen členskou schůzí ve Starém Poddvorově dne 10. 2. 2004.

N Á V R H R O Z P O Č T U S VA Z K U O B C Í N A R O K 2 0 0 5
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:
Položka
4121

Název položky:

Návrh rozpočtu

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

536.000,-

Celkem rozpočtové příjmy

536.000,-

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:
Položka

Název položky:

Návrh rozpočtu

5011

Platy zaměstnanců v pracovním roce

240.000,-

5031

Povinné pojistné na soc. zab. a př.

62.500,-

5032

Povinné pojistné na veřejné a zdravotní

21.500,-

5038

Ostatní povinné pojistné

1.300,-

5161

Služby pošt

1.000,-

5163

Služby peněžních ústavů

4.800,-

5167

Služby školení a vzdělávání

10.000,-

5169

Nákup služeb jinde nezařazených

92.000,-

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

36.000,-

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař.

66.900,-

Komunální služby a územní rozvoj

536.000,-

Celkem rozpočtové výdaje

536.000,-

František Tichý
předseda svazku obcí Region Podluží
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KULTURNÍ OKÉNKO
K U LT U R N Í K A L E N D Á Ř
2005 LUŽICE
22. 1. Pucliáda - JUNÁK
5. 2. Krojový ples
15. 2. Muzikál Noc na Karlštejně Městké
divadlo Opava
26. 2. Tradiční ples SRPDŠ a ZŠ
L U Ž I C K É K U LT U R N Í J AR O
10. 3. Besídka ZUŠ
19. 3. Jarní slavnosti - kuličkiáda - JUNÁK
20. 3. Velikonoce na Starém kvartýru
– Muzejní spolek
23. 3. Morena ZŠ
27. 3. Velikonoční krojová zábava
s ochutnávkou vín – Slovácký krúžek
1. 4. Noc s Andersenem - ZŠ
6. 4. Markéta Zinnerová - Beseda
se spisovatelkou - ZŠ
9. 4. Jarní koncert - Pěv. sbor mladých - OÚ
13. 4. Vzpomínková pietní akce při příležitosti
60. výr. osvobození obce - OÚ
6.-8. 5. Výstava k 60. výročí konce
Druhé světové války - ZŠ
14. 5. Bicykliáda - JUNÁK
3. 6. Maratón ZŠ
4. 6. MDD - na hřišti – Banik, OÚ
30. 6. Karneval pod otevřeným nebem
- JUNÁK (Lidový dům)
2. 7. Předhodové zpívání
Podpis smlouvy o partnerství
s francouzskou obcí Isdes
3. - 5. 7. Cyrilometodějské hody
11.-30. 7. Letní tábor Polnička - JUNÁK

27. 8. Poslední oheň - JUNÁK
17. 9. Slavnost vinobraní - Slovácký krúžek,
ČZS, OÚ
II.Ročník Regionální výstavy králíků
belgických obrů a místní výstava
drobného zvířectva - ČSCH
5. 10. Odhalení pamětní desky rodáku
J. Dobrovolskému
19. 11. Posezení s písničkou pro seniory
– OÚ, Klub seniorů
LUŽICKÝ KULTURNÍ ADVENT
4. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu OÚ
17. 12. Vánoční koncert v kostele
Vánoční jarmark v klubovně - JUNÁK

V sobotu a neděli 14. a 15. května 2005
u příležitosti Dne muzeí - s podtitulem
Muzea a nehmotné kulturní dědictví
si Vás dovolujeme pozvat
do Starého kvartýru
přichystány budou ukázky lidových
řemesel, kulturní program
součástí bude i výstava z muzejní sbírek
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CHASA INFORMUJE
Vážení a milí spoluobčané,
jménem Slováckého krúžku
Lužice bych chtěl na úvod poděkovat za Vaši přízeň v uplynulém roce 2004. Neboť Vaší
účastí na kulturních akcích, které pořádáme, nám dáváte najevo, že naše práce pro kulturní dění v Lužicích není marná a
zbytečná. Zvláštní dík patří i
Obecnímu úřadu Lužice za veškerou pomoc, kterou nám poskytuje, zahrádkářům a vinařům
za organizaci koštu vín při některých akcích, TJ Sokol za
vstřícný přístup při poskytování
prostor Sokolovny, našim mužákům a jejich ženám za stálou
podporu, Z. Vojtíškovi za „vození po hodech“ s koňmi a samozřejmě dalším organizacím a lidem, kteří nám i v maličkostech
pomáhají. Díky Vám všem!
Jako už tradičně, na konci
uplynulého roku jsme na Štěpána 26.12 .2004 volili stárky
pro tento rok. Zvoleni byli Aleš
Maršálek, Pavel Marada a Petr
Janošek. Podobně si i děvčata
zvolila své stárky – Petru Opršalovou, Ditu Šuralovou a Blanku Valentovou. Nezbývá nic jiného, než jim popřát, aby i v
letošním roce odevzdali kulturnímu dění v obci maximum.
V plánu na tento rok jsou
prakticky stejné akce, s jakými
jste se setkali i vloni. Každý rok
začíná plesovou sezónou a ani
letošní nebyl výjimkou – 5. února se uskutečnil Krojový ples,
zahájený předtančením moravské besedy za doprovodu DH

Žadovjáci. 27. března se bude
konat Velikonoční zábava
spojená s ochutnávkou místních i přespolních vín. Na začátku prázdnin nebude chybět
ani nejvýznamnější společenská akce v roce – a sice tradiční Cyrilské hody, které se
uskuteční ve dnech 3. – 5.
července „pod zeleným“ u
Sokolovny. Počítáme i s předhodovou besedou u cimbálu, která by se měla konat 2.
července. V době přicházejícího podzimu snad rádi navštívíte slavnost Vinobraní, která se
uskuteční zřejmě 17. září
v areálu Lidového domu. Možná rozšíříme počet uspořádaných akcí i o Dívčí vínek nebo
Štěpánskou zábavu, ale to
nemůžeme předem slíbit. Berte tento výčet kulturních akcí
současně jako pozvánku na ně.
Dále bychom chtěli občany
Lužic upozornit na fakt, že moderní technologie pronikly už i do
našich řad, a tak jsme vytvořili
webové stránky Slováckého

krúžku Lužice na adrese
www.skl.luziceuhodonina.cz.
Zde jsou k nahlédnutí například
některé novinky z naší činnosti,
chasovní kronika, fotogalerie či
třeba seznam písniček o Lužicích. Takže neváhejte a klikejte.
Závěrem bychom rádi poprosili rodiče mladých dívek a
chlapců, aby se snažili vést své
ratolesti k lásce k tradicím našich předků a někdy vypravili
děti či dospívající do kroje, ať
už půjčeného nebo vlastního.
Víme, že mnozí tak již konají,
ale přesto bychom byli velmi
vděční, kdyby se naše řady
dále rozrůstaly. V případě Vašeho zájmu o jakékoliv informace
ohledně kroje či čehokoliv jiného, co se týče folkloru, je Vám
kdokoliv z nás plně k dispozici
(Hubačka Vít nebo Jiří – tel.
518357637, Marada Pavel –
tel. 518357567, Maršálek Aleš
– email: almars@email.cz).
Za Slovácký krúžek Lužice
Mgr. Vít Hubačka
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Z literární tvorby občanů
VZPOMÍNKA
V Herzgerodě na rovince
pár baráčků stojí.
V jejich zdech tak studených
na sto Čechů se tu bojí.
Přijeli jsme ze své vlasti
přes velice velkou dálku,
přijeli jsem vám Němci
pomoct vyhrát válku.
Nuceně nasazená
do „Říše“
V době války jsem musela jít
do Německa na práci. Byla to
smutná, těžká doba. Ze Zlína
jsem jela do Vídně. Tam byl právě velký nálet, tak jsem utekla.
Pod vagóny vlaku jsem utekla
do Břeclavě a domů. Doma
jsem byla jen krátkou dobu.
Udali mě a hledali mě. Tak jsem
musela jet znovu v druhé etapě. Jela jsem z Hodonína. Byl
vypravený zvláštní vlak. Nádraží bylo obsazeno gestapem
a „SS“. Bylo tam pláče, nářku,
chlapci měli varhanky a hráli na
hřebínek. Na vagóny napsali:
„Zlatá Praho, vrátíme se!“ Rodiče mě vypravili na cestu. Maminka upekla chleba, do chleba zapekla maso. Upekla i
králíka a do sodovkové sklenice uvařila bílou kávu. Rodiče
mě vyprovodili až na nádraží do
Hodonína. Všichni rodiče křičeli: „Děti, vraťte se!“
Přijeli jsem do Německa.
Tam nás převzali Němci. Po
prohlídce nás ofocovali ze
všech stran a museli jsme dát i
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otisk palce. Pak nás dali do lágrů, v jedné světnici nás bylo
patnáct. Tři Češky, Italky, Ukrajinky, Rusky a Francouzsky.
Domlouvaly jsme se všelijak,
jak to jenom šlo. Pracovala
jsem v prachárni, kde jsem
onemocněla. Po uzdravení
jsem nastoupila do druhého
zaměstnání a to do továrny na
výrobu letadel. Bývaly velké letecké nálety. Hygiena žádná vši, špína a štěnice na denním
pořádku. Na takovou dobu se
nedá nikdy zapomenout. Na
cimře nás spalo patnáct, postele byly tři nad sebou. Strožoky
byly vycpané hoblovačkami,
prostěradlo režné plátno, na
zakrytí deky. K obědu bývala
polévka, v ní hrách, fazole, petržel, mrkev a řepa zahuštěná
chlebovou moukou. Přestože
nám to moc nechutnalo, hlad
nás donutil to jíst. Ve volných
chvílích jsme se zabývaly zpěvem, tancem a čtením. Naše
boty byly dřeváky, spodek ze

dřeva a vrch ze silného plátna.
Vzpomínám na rok 1942, kdy
byla největší zima, fasovaly
jsme brikety - jeden kbelík na
celý den. Pracovat jsme musely 12 hodin denně. Chlapci stříleli z praků kočky a my jsme si
z nich šily ponožky, aby nám
neomrzly nohy. Když byl spáchán atentát na Heidricha přišlo gestapo a my jsme musely
odevzdat veškerou korespondenci.
Vzpomínám na vojáky, kteří
nás přišli osvobodit a řekli nám,
že jsme volni, že můžeme jít za
svými milými, do naší vlasti. To
pro nás byl nejkrásnější okamžik a konec našeho utrpení.
Radostí jsme plakali a líbali se.
Když jsme jeli domů, tak nás
naložili do nákladních vagonů,
kterými se přepravovaly vojenské koně. Vlak nás přivezl do
Brna a odtud jsem šla pěšky až
do Lužic k rodičům.
Marie Benadová

JARO
Paprsky slunce zemi zlatí,
ty tajuplné večer y a tichá rána,
a lesy jarem nadýchané,
sad meruněk a broskvoní
a v čer vnu, když je kraj kvetoucí vinnou révou zavoní,
milérka lípou, veltlín medem,
sovignon kořením, r yzlink bezem,
je stále krásné žít a slyšet z lesa kukačku
a tr ylky ptáčků a hledat v srdci místo na lásku,
a míti kolem sebe všechno rád.
Pavel Popovský, starší

Z HISTORIE
KNIHA,
KTERÁ VÁS OSLOVÍ ……

13. dubna vzpomínáme
60. výročí osvobození obce

„……… Musíme budoucnost spojovat se současností i s minulostí, takže jsme pořád uprostřed historického zkoumání …….. Historie je
historií člověka a jeho společnosti v množství
souvislostí ….. važme si historie …..“
„Kronika zoufalství a naděje“ - autora Valtra
Komárka, hodonínského rodáka, je román, který mne svým obsahem oslovil. Nedal se číst jedním dechem, hltavě - i když kapitoly ze života
autora hluboce působily na city. Také události,
kde hrozila smrt v plynové komoře, kde mu cizí
lidé dávali lásku přímo rodičovskou a na jeho
záchranu nasazovali vlastní život. Obsah byl však
nejen románovým příběhem, ale také opravdovou kronikou, kde se musela studovat historie
pro nás skutečnosti neznámé, utajované a zkreslené. Sám autor vysvětluje „… Vyšly některé fragmenty o Churchilovi, Hitlerovi, Gottwaldovi, ale
celkový pohled na 20. století chybí. Měl jsem to
štěstí, nebo neštěstí, že jsem byl zejména ve
druhé a třetí třetině 20. století svědkem mnoha
událostí. Viděl jsem, jak se historie odehrávala
pod pokličkou. Myslím, že jako přímý svědek
mám právo podat svědectví…“ Některé kapitoly
pojednávají o Hodoníně a okolí. Je tam zmínka
i o Lužicích. Nám starším přibližuje známé osobnosti té doby. A právě tato část ve mně vyvolala
vzpomínky na mé dětství až mládí. Jistě budou
pocity všech čtenářů seniorů podobné a pro
mladé čtenáře bude zase kniha i učebnicí a postgraduálním studiuem.
Myslím, že kniha Prof. Ing. Valtra Komárka Dr.
Cs. - člena korespondenta ČSAV, prognostika,
ekonoma, politika - nyní důchodce a spisovatele „Kronika zoufalství a naděje“ vás také zaujme.
V naší obecní knihovně si ji můžete vypůjčit.
V prodejně stojí 199,- Kč.
-mk-

Osvobozování naší obce začalo ruským leteckým náletem dne 8. dubna 1945, v neděli po 21.
hodině. Byly shazovány tříštivé a fosforové bomby a vystřelovány osvětlovací rakety. Maďarská vojska za ústupu před RA jim říkala „Stalinovy svíčky“. Při jejich velmi silném osvětlení stříleli do
prchajících osob. Tento večer při bombardování
bylo zasaženo a vyhořelo 6 domů. Také Hrdinův
mlýn vyhořel úplně – zůstalo jen holé zdivo.
Při tomto leteckém náletu zahynuli tito občané: Ludvík Hluchý, Marie Hubáčková, Anna
Grossová a František Příkazský.
Po tomto náletu, při němž byla svržena i vzduchová bomba na silnici před školou, v níž byl
německý lazaret, byl hned druhého dne kvapně
stěhován někde k Brnu.
Ruské nálety byly častější, jejich cílem byla dělostřelecká hnízda okupantů a pozice předních linií Němců u řeky Moravy. Za necelý týden byl odpor Němců zlomen. Někteří občané za večerů se
scházeli ve skupinách na místa, odkud mohli pozorovat dělostřelecké boje, boje tanků na svazích
Karpat. Střelba a hukot tanků byl dobře slyšitelný.
13. dubna 1945 se daly přední linie rudoarmějců na pochod za ustupujícími Němci. Za osvobození Lužic podstoupili nadlidskou námahu broděním v rozbahnělé lesní půdě Škařin. První
osvoboditelé přišli na družstevní domky již ve
14 hod. Do večera osvobodili celou obec postupně směrem od družstevních domků k nádraží. Letectvo se osvobozovacích bojů o Lužice nezúčastnilo. Byl to boj jen pěšího vojska s puškami,
automaty, pistolemi a minomety.
14. dubna1945 v ranních hodinách využili
Němci únavy rudoarmějců a dostali se od Dol.
Bojanovic do těsné blízkosti Lužic (na Záhumenice, Padělky a Díly.) Zatím již byly vyvěšeny prapory na mnohých budovách, hlavně na škole.
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Odhalení památníku padlým v I. a II. světové válce - 15. 9. 1946

V katastru naší obce padlo 26 rudoarmějců: 6
v zahrádce u hájenky na Hrázi, 2 v lesíku u železničního domku u Cihelny, 17 u kostela a 1 u školy.
Po celou dobu přechodu fronty od 8. dubna
do 20. dubna 1945 žila většina obyvatelstva ve
sklepích. Naše obec dosáhla svobody poměrně velmi lehce, díky odvaze a hrdinství rudoarmějců.
V době přechodu fronty zahynuli tito občané:
Marie Nedbalcová, František Stránský, Štěpánka Svorová a její dítě Jiřina.
Od 18. dubna 1945 byla v naší obci ubytována posádka ruského letectva. Provizorní letiště
bylo zřízeno během dvou dní obyvatelstvem
z nejbližších obcí mezi Kyjovkou a lesem u Moravy při Hrázi. K bezpečnějšímu přistávání letadel byl vykácen velký kus lesa.
O stravování ruské posádky o počtu asi 2. 600
osob pečovalo 8 kuchyní / 5 v obci a 3 na letišti/. Občané byli v hojném počtu zaměstnáni pracemi pro RA a tím napomáhali vítěznému boji
armády. Od 18. dubna do konce května 1945
pracovali na letišti denně ve dvou směnách.
Ruští piloti vzlétávali denně až 5 krát v menších
skupinách 9 - 15 bombardérů / pro 2 letce/ a
2 – 4 stihačky /pro 1 letce/.
O postupu fronty jsme se dovídali od těchto odvážných letců, neboť radiové spojení pro přerušení
elektrického proudu nebylo od 8. dubna 1945.
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Posádka ruského letectva, asi 300 vojáků, byla
v obci ubytována do listopadu 1945. Poslední skupina posádky odjela z Lužic 23. listopadu 1945.
Dne 9. května 1945 se konala manifestace
občanů Lužic s projevy díků RA za osvobození.
Průvodu s hudbou a manifestace se zúčastnilo
asi 1200 občanů.
Všech 26 padlých sovětských vojáků, pohřbených v katastru obce, bylo 2. února 1946 exhumováno a 4. února 1946 převezeno do Hodonína na hlavní hřbitov, kde je pohřbeno asi 1500
rudoarmějců exhumovaných z roztroušených
hrobů v okrese Hodonín.
Dne 14. dubna 1946 se konala slavnost kladení základního kamene k památníku obětem I. a
II. světové války, včetně vojáků RA, kteří padli při
osvobozování Lužic za účasti 1500 občanů. Památník byl slavnostně odhalen 15. září 1946 za
účasti 3. 000 osob. Kamenické práce na památníku provedl kamenosochař Jaroslav Kocourek a
sochu rudoarmějce navrhl a zhotovil akademický
sochař Martin Polák z Hodonína. V základech
památníku se nachází pamětní list, na kterém jsou
stručně uvedeny události v obci v letech 1939 –
1945 a seznam obětí I. a II. světové války.
Z dostupných historických údajů v Kronice
obce Lužice , které zaznamenal tehdejší kronikář p. učitel Pavel Kučera, stručný chronologický výpis událostí vypracoval: S. V.

NAŠI SKLÁŘI
ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ
VÁLKY
Svatopluk Rutar
O situaci v Egyptě v době druhé světové války vypráví v obecní kronice skláři Hrbáček a Ráb:
„O domově jsme se dovídali jenom z rozhlasových zpráv z Moskvy a Londýna. My starší jsme
se dobrovolně hlásili k odvodu. Čechoslováků
bylo odvedeno celkem 24, někteří byli povoláni
k vojenské službě, ostatní byli ponecháni
v továrně.“
Mezi prvními, kteří se rozhodli bojovat v řadách
čs. zahraniční armády, byli skláři Petr Bamburák, František Hajman, František Zámečník,
Novotný a Sztrompka. 2. října 1939 nastoupili
v Port Saidu na japonskou loď Hakosaku Maru
a napříč Středozemním mořem mířili do Francie. O sedm dní později vpluli do přístavu Marseille. Podle vyprávění Petra Bamburáka odhalili, že japonská loď veze zbraně, vše oznámili
Francouzům a ti náklad zabavili.
Svou cestu ukončili v městečku Agde, kde se
formovala čs. jednotka. Brzy se objevili i další
krajané, byli to bratři Vavřinec a Jan Hermanovi,
kteří od počátku třicátých let pracovali ve Francii, pak přišli skláři, jež pracovali ve Vianne - Josef
a Alfréd Záhorákovi, Krahulec, Rozmayer, Fojtíci, Kašpar. K nim se připojil i Josef Květon, kterého válka zastihla v Jugoslávii, kde pracoval
v zastoupení firmy Baťa.
Situace v naší jednotce nebyla lehká, bylo
málo jídla, špatné bydlení a nedostatečná výstroj.
Nebylo s čím cvičit, dělostřelci používali
k výcviku dřevěný kanón. Teprve před odchodem na frontu dostávají vojáci lepší výstroj a zbraně. 11. - 12. června 1940 se čs. divizní pěchota
přesouvá bránit frontovou linii v blízkosti Paříže.
Při obraně přechodu přes řeku Loiru se dva
z našich vojáků dostanou do německého zajetí.
„Když jsme ustupovali od řeky Marny, byl jsem
na konci kolony,“ vypovídá Petr Bamburák, „zdrželi jsme se nakládáním dvou raněných francouzských vojáků, na Loiře byly již mosty zabariká-
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dovány, a tak nás Němci 17. června u Gienu zajali.“ Poblíž Gienu se do zajetí dostal i Jan Herman. Naše vojsko statečně brání přechod přes
Loiru, hrozí mu ale obklíčení a navíc 20. června
1940 uzavřené příměří Francie s Německem
donutí čs. vojsko k rychlému ústupu k moři.
V Narbonne skládají zbraně a navečer 26. června vstupují trosky čs. armády do přístavu Séte,
aby se pokusily odplout do Anglie. Jsou mezi
nimi i naši krajané V. Herman, F. Zámečník, F.
Hajman, J. Květon. Většina sklářů z Vianne se
vrátila ke svým rodinám ve Francii.
Zajatí Petr Bamburák a Jan Herman strávili
několik měsíců v táborech ve Francii a pak byli
odsunutí do Německa. Jan Herman se dostal
do internačního tábora v Saganu, kde byli vězněni i sestřelení čs. letci. Sám prodělal tyfové
onemocnění, s nezdarem se pokoušel utéci. Až
s přiblížením fronty se mu podařilo přejít Krkonoše a od 5. února 1945 se do osvobození ukrýval na domácí půdě. Petr Bamburák prošel zajateckými tábor y v Ludwigsburgu, pak ve
Stuttgartu a za spojenecké ofenzívy přešel 22.
dubna 1945 frontu u Keislingenu a přes Mety
se dostal do Paříže, odkud byl repatriován do
vlasti.
Skláři, kteří zůstali ve sklárnách v Káhiře, pracovali na zakázkách pro válečné účely, vyráběli
čočky do aut a tanků, demižony na kyseliny,
kelímky na různé masti. Když Rommel dobyl
Tobruk a ohrožoval Káhiru, byli skláři připraveni
na evakuaci do Horního Egypta, ale spojenci
brzy nebezpečí zažehnali. V roce 1942 založili
skláři kroužek Lidice a do jeho fondu měsíčně
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přispívali 25 piastry (50,- Kč). Peníze věnovali
např. na postavení mohyly padlým v Tobruku
nebo posílali příspěvky vojákům. Během válečných let opustili řady sklářů 19. března 1943
Eduard Hložek a o měsíc dříve (13.2.) Rudofl
Kučera, když oba podlehli tyfové nákaze, která
se pravidelně dostavovala v době záplav.
Když se v roce 1942 přebudovává 11. pěší
prapor Východní na 200. lehký protiletadlový
pluk Východní, je čs. exilovou vládou vyhlášena
mobilizace čs. občanů na britském území. Do
výcvikového tábora v Haifě se dostaví další naši
skláři z Káhiry: Karel Klučovský, Emil Kos, B. Hložek, Rudolf Hyrč, Stanislav Fabiánek a Josef Kupsa. Již od roku 1940 zde bojoval další sklář Josef
Geier a od samého počátku Pravoslav Tesařík
z Těšic, který sem přešel od Dunajplavby.
Po výcviku v Judské poušti jsou přesunuti
k obraně tobruckého přístavu, který je již zase
v rukou západních spojenců. Právě na Silvestra
1942 vstupují do zničeného města. Po půlroční
strážní službě, kdy vedle přístavu ochraňují i letiště v El Adem a Bu Amus, jsou 13. června 1943
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vystřídání Brity, navštíví ještě Káhiru a přátele skláře a z přístavu Tewfiku jsou parníčky převezeni na zaoceánský parník Mauretánii, s kterým
podniknou strastiplnou cestu kolem Afriky, aby
po pěti týdnech přistáli v Liverpoolu. 18. srpna
udělil prezident Beneš pluku Čs. válečný kříž
1939 a pluk byl rozpuštěn.
Vojáci přešli do Čs. motorizované brigády, kde
již od roku 1940 slouží V. Herman, F. Zámečník,
Hajman i Květon. Cvičili se v přípravě protiinvazního boje, vykonávali strážní službu a pomáhali
v záchranných pracích ve městě Coventry. Od
jara 1942 střeží pobřeží jižní Anglie.
Po příchodu vojáků z africké fronty se vytváří
tanková brigáda a vojáci prodělávají výcvik v nové
bojové technice. Většina vojáků z východu je u
motopraporu. Jsou to i naši S. Fabiánek, K. Klučovský, B. Hložek, u dělostřelců je V. Herman,
E. Kos. R. Hyrč a J.Kupsa jsou u zdravotníků.
J. Květon je velitelem pěší čety a Tesařík jako
ženista provádí ve Skotsku výcvik na vodě.
Jediný ze sklářů, kteří přijeli Mauretánií v roce
1943, se dostal k 311. bombardovací peruti. Byl to

Josef Geier. Prodělal výcvik pro radiotelegrafisty,
zacvičil se v Kanadě a s ostatními příslušníky perutě prováděl hlídkové lety nad Severním mořem, do
civilu se vrátil v hodnosti rotmistra. Byl dvakrát dekorován válečným křížem 1939 a dále pak medailemi Za chrabrost a Za zásluhy 1. stupně.
Vylodění spojeneckých vojsk 6. června 1944
otevřelo druhou frontu v Evropě a také posílilo
touhu našich vojáků nastoupit do boje. „Po invazi jsme byli přemístění do Francie (30. srpna),“ vzpomíná P. Tesařík. „Naložili jsme se přímo v Londýně a vyloďovali jsme se v umělém
přístavu v Aromanches. Po krátkém shromáždění
u Falais jsme vystřídali anglické jednotky při obléhání námořního přístavu Dunkerque, kde bylo
opevněno asi 15 000 Němců. Okolí bylo bažinaté, s několika plavebními kanály, které byly
Němci provaleny, a voda zaplavila tyto bažinaté
porosty do výše několika metrů …. Naše rota
byla umístěna na východním okraji a moje četa
až v Belgii v osadě Vuernes (Fernes), kde jsme
hlídkovali na motorových člunech, kladli nástražné miny a odstraňovali miny německé. Zúčastnil
jsem se několika útoků a také nočních přepadů, byl jsem dvakrát raněn.“
Naši vojáci neměli dostatečné prostředky na
dobytí města, a tak docházelo k bojovým akcím
menšího rozsahu. O tom vypovídá podporučík
Josef Květon: „Po invazi jsem byl přidělen
k tankům jako velitel čety. Zúčastnil jsem se 3
útoků jako velitel pěší čety, se kterou jsem získal Čs. válečná kříž 1939 a medaili Za chrabrost. Při obléhání Dunkerque jsem velel francouzské četě a četě obrněných vozů. V tu dobu jsem
věděl, že je s námi 8 - 10 Lužičanů. Při jednom
útoku, když jsem odsunoval raněného kamaráda, předával jsem jej právě do rukou Emila Kosa.
Byl jsem rád, že jsme se sešli při práci a že můj
kamarád je v dobrých rukách.“
Při obléhání Dunkerque byl vyznamenán i další
Lužičan Bohuslav Hložek medailí Za chrabrost.
Konec války zastihl naše skláře stále u Dunkerque, nakonec se zbývajících asi 12 000 Němců i s admirálem Frisiusem vzdalo. Francouzské
obyvatelstvo jásalo nad ukončením války, ale naše
skláře trápilo, že nemohou poskytnout pomoc
vzbouřené Praze. Radovali se tedy alespoň z jejího

osvobození a těšili se na návrat do vlasti, na shledání s rodinou, přáteli. Cesta přes poničené Německo jim utekla rychle, doma je ještě čekala kratší
služba a v druhé polovině srpna a počátkem září
se konečně vrátili do rodného kraje.
Dnes už většina z nich nežije, zůstaly jen zažloutlé fotografie a vyznamenání připomínající
jejich podíl na boji za svobodu okupované vlasti. Kdo z nich tušil, že jejich cesta za prací do
Egypta je na zpáteční cestě povede přes bojiště
na Blízkém východě, v severní Africe, Francii a
Velké Británii?
Článek S. Rutara byl se souhlasem autora
převzat ze 6. čísla časopisu Malovaný kraj
z roku 1996

OPRAVA
V minulém čísle lužického Zpravodaje
č. 4/2004 vyšel článek o 130. výročí
lužického kostela.
Byl v něm mylně uveden seznam knězů,
kteří v Lužicích sloužili.
Je pravda, že 1. knězem, který skutečně
jen v Lužicích sloužil byl P. Josef Krejčí,
a to od r. 1936 do r. 1960. Pak dojížděl
z Mikulčic P. Jan Kapinus a to do r. 1971,
kdy zemřel. Po něm dojížděl do Lužic
P. František Baťka a to do r. 1972, kdy
nastoupil do Mikulčic P. Otmar Kaplan do
r. 1978.
V r. 1978 nastoupil do Mikulčic (a tedy
i do Lužic) P. Pavel Kratochvíla. V r. 1990
odešel na odpočinek. V tom roce přišel
do Mikulčic P. František Baťka. V r. 2001
vážně onemocněl a od té doby do Lužic
dojíždějí kněží z Hodonína.
Omlouvám se za to, že v minulém Zpravodaji byla vynechána 12ti-letá služba P. Pavla Kratochvíla. Měli jsme ho rádi. Poslední
léta sloužil, i když byl vážně nemocný.
Pavelková Veronika
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Vzpomínka na lužické skláře v Egyptě
Článek, uveřejněný v posledním čísle Lužického Zpravodaje, jehož autorem je pan Oldřich Slížek, popisuje cestu,
život a práci lužických sklářů
v Egyptě. Vzbudil ve mně vzpomínky na můj pobyt v této velmi zajímavé zemi. Prožil jsem
v ní s krátkými přestávkami téměř pět let v období 1961 1966. Z toho asi tři léta s rodinou. Je pochopitelné, že k tomuto období se váží mnohé mé
vzpomínky. Všimnu si pouze
těch, které se vztahují ke zmíněnému článku pana Slížka.
Vzhledem k tomu, že někteří
skláři v Egyptě zemřeli, byl
jsem tehdy požádán na své první dovolené v ČSR manželkami
zemřelých sklářů, abych jejich
hroby navštívil a vyfotografoval.
Úkol, který zdánlivě nebyl nikterak náročný. Ukázalo se
však že, tak jednoduché to nebylo. Cairo je totiž mnohamilionovým městem s velkým počtem hřbitovů muslimských i
křesťanských. Do hledání se
zapojil i pan Ing. V. Kudr, který
v té době v Cairu také byl. Mysleli jsme, že hřbitov by mohl být
v oblasti sklárny ve které zemřelí pracovali. Po návštěvě na tamější křesťanské misii a prohlídce knih zesnulých, jsme
objevili jména i místa, kde jsou
lužičtí skláři pochováni. Při návštěvě hřbitova jsme se setkali
se správcem, který dokonce
některé z nich znal. Vlastnil totiž tehdy menší obchod před
továrnou ve které naši skláři
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pracovali. Tak jsme našli v přelidněném Cairu hroby lužických,
sklářů které jsme všechny dobře znali ještě z domova. Vzdali
jsme jim úctu a vzpomínku.
Jiná událost se vztahuje ke
zmínce pana Slížka o zavlažování polí.
V jednom víkendovém dni
jsme se i s rodinou rozhodli
navštívit egyptský venkov. Vyjeli
jsme ven z Caira a zastavili se
až na vesnických polích. Na
jednom z nich pracovala skupina feláhů na které dohlížel efendi sedící pod slunečníkem.
Na náš dotaz, zda si můžeme
pořídit snímek, rozhodně odpověděl, že ne. Po delším vyjednávání konečně svolil s podmínkou, že na fotografii nebude
společně s feláhy, ale nanejvýš
pouze s námi. Vyptávali jsme se
co na poli pěstuje. Odpověděl
že kukuřici (arabsky „dura“)
a sám se vyptával odkud jsme
a jestli také kukuřici známe. Byl
zvědavý kolikrát musíme zavlažovat pole než kukuřice vyroste. Snažili jsme se mu vysvětlit,
že nemusíme zavlažovat, a že
stačí když naprší. Naši odpověď považoval za propagandu
a víc se s námi nehodlal bavit.
Tak nepravděpodobná byla pro
něj představa, že k vypěstování
kukuřice stačí pouze voda ze
srážek bez složitého zavlažování.
Dovolíte-li, tedy ještě jednu
vzpomínku. Týká se naší návštěvy vojenského hřbitova
v Al´Alamaynu.

Al´Aalmayn je místo v severovýchodní Africe, kde se odehrála v roce 1942 jedna z největších bitev za druhé světové
války. Vítězství spojeneckých
vojsk pod vedením maršála
Montgomeryho nad německou
armádou maršála Rommela
otevřelo cestu k rychlému postupu spojenců a znamenalo
definitivní porážku Němců
v této oblasti. Na místě bývalého bojiště je nyní vybudován
obrovský pouštní hřbitov s památníkem a s tisíci křížů se jmény padlých. Dodnes si vzpomínám jak na mne zapůsobilo,
když mezi různými cizími jmény jsme četli taková jako Novák,
Veselý, Růžička apod. My dnes
už ani nevíme, že na tyto vojáky někdo doma čekal. Do duše
se mi vkrádala slova písně Marlen Ditrichové: „Řekni kde ty
hroby jsou…“ .
Doc. Ing. Oldřich Šabart CSc.

SPORT
ZPRÁVA O KONÁNÍ VOLEJBALOVÉHO TURNAJE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV

Dne 15.1.2005 uspořádal volejbalový oddíl
mužů Sokola Lužice turnaj ve volejbalu. Na turnaj, který se konal v lužické Sokolovně, byli pozváni zástupci všech volejbalových oddílů
v Lužicích a volejbalový oddíl z Rohatce. Smíšená družstva byla doplněna o hosty z cizích
oddílů a cizích tělovýchovných jednot.
Turnaje se zúčastnilo 32 hráčů a hráček.
Celý turnaj vyhrálo družstvo Sokola Lužice
„mladí“ ve složení: br. Kotlařík P. ml., br. Prchal
K., br. Maršálek A., br. Novák V., br. Pelíšek T.
a s. Kováčová Z.
Na dalších pořadích se umístila družstva Sokola Lužice seniorů, Sokola Lužice veteránů,

družstvo Rohatce a na čestném místě družstvo
Sokola Lužice pod vedením br. Rutara R. Po
skončení turnaje následovalo společné posezení
s pohoštěním a se zpěvem. Pro úspěch se tato
akce bude opakovat.
Děkujeme Sokolu Lužice za podporu a umožnění celé této akce. Dále děkujeme za účast
a sportovní povzbuzování diváků, kteří se této
sportovní akce zúčastnili.

Volejbalový oddíl Sokola Lužice.
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ZPRÁVA K ČINNOSTI ODDÍLU STOLNÍHO TENISU SOKOLA LUŽICE ZA ROK
2004 A K PRŮBĚHU JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽNÍ SEZONY r. 2004 - 2005
Zpráva za oddíl stolního tenisu Sokola Lužice při hodnocení sportovní sezony roku 20042005 je velmi uspokojivá. Za
oddíl startovaly v registrovaných
soutěžích celkem 4 družstva,
do sportovní činnosti oddílu se
zapojilo 12 mladších žáků naší
obce.
Je třeba zdůraznit,že je to
nejvyšší počet registrovaných
družstev, hráčů i začínající mládeže v historii oddílu stolního
tenisu Sokola Lužice.
Vzhledem k tomu,že oddíl
nemá placené trenéry nebo
vedoucí mužstev, nese tíhu odpovědnosti několik obětavých
jedinců. Především se jedná o
přeložení zápasů na jiné než
rozlosované termíny, bezchybné zápisy mistrovských utkání
a jejich doručení, zajištění dopravy na zápasy i zabezpečení
hracích prostorů. Finanční postihy jednotlivých mužstev
v soutěžích našeho okresu za
výše uvedené, nejsou vůbec
žádnou výjimkou.
Vyjádření k činnosti a umístění jednotlivých oddílů ve
svých soutěžích v našem
okrese:
„ A mužstvo“ v probíhající
soutěži r. 2004-2005, umístěno na 8 místě tabulky „Okresní
ligy“, má již jistou účast v příštím ročníku. Zvláště u tohoto
mužstva se nepříznivě projevily
problémy z uvolňováním hráčů
z pracovního procesu. O to vět42

ší poděkování jim patří za dosažené sportovní výsledky a to,
jak hráčům základní sestavy,
tak i těm hráčům, kteří pohotově z „B mužstva“ je zastoupili.
Současné sportovní výsledky u „B mužstva“ jsou velmi
dobré.Mužstvo se dlouhodobě
pohybuje na 3 - 5 místě
v Okresním přeboru.Sestava
mužstva je stabilizovaná a svou
výkonností hráči doplňují dle
potřeby kádr „A mužstva“. Mužstvo čerpá ze svých zápasových zkušeností. Předpoklad
u tohoto mužstva je bojovat
o přední místa ve své soutěži.
Mužstva „C a D“, hrají
v tomto ročníku „ Okresní soutěž“ přeboru Hodonína. Mužstvo „C“ se udržuje v tabulce na
2-3 místě. Čerpá síly z dobrého
kolektivu, bojovnosti a zkušeností. Slouží i k doplňování hráčů pro „B mužstvo“. Věříme, že
mužstvo si udrží i nadále velmi
dobrou výkonnost a bude bojovat o postup do vyšší třídy.
Mužstvo „D“ pod odborným
dohledem slouží především pro
mladé hráče. V tabulce se pohybuje na 8-9 místě. Význam
tohoto mužstva je především
v předávání zkušeností mladým
hráčům i jejich odbornému vedení při zátěži mistrovských
zápasů. Věříme, že v budoucnu
se to oddílu Sokola Lužice vrátí jen a jen v pozitivních výsledcích.
Přejme všem hráčům ale i
vedení oddílu stolního tenisu

Sokola Lužice hodně zdraví ale
i dobré výsledky v dalších sportovních zápoleních u zeleného
stolu.
Poděkování patří i vedení
Sokola Lužice, za dobré hrací
podmínky, které poskytují našemu oddílu. Taktéž poděkování
patří i vedení Obecního úřadu
v čele s ing. Jar. Kremlem, starostou naší obce, za výborné finanční podmínky, zaměřené ve
prospěch dalšího rozvoje tohoto sportu v naší obci Lužice.
Po zvážení situace vedením
oddílu stolního tenisu Sokola
Lužice bylo rozhodnuto, uspořádat začátkem měsíce května
tohoto roku, „Regionální turnaj
hráčů družstev - Sokola“, v kategorii mladší a starší žáci, pro
oblast regionu Břeclavi, Hodonína a Kyjovska. Věříme, že najdeme podporu pro uskutečnění turnaje ve výboru Sokola
Lužice a jejího starosty br. Ant.
Komosného i starost y naší
obce Lužice, Ing. Jaroslava
Kremla.

28. 2. 2005
zpracoval: Mir. Hřebíček

TJ Baník Lužice – oddíl kopané
I když letošní zima přála více zimním sportům,
ani naši fotbalisté v zimních měsících nezaháleli. V lednu všechna mužstva zahájila zimní přípravu na jarní část soutěží. Pokud nám to počasí dovolilo nabírali jsme fyzickou kondici výběhy
do okolí Lužic, ale hlavně jsme využívali prostorů tepla Sokolovny Tělocvičné jednoty Sokol
Lužice. Družstvo mužů zde trénovalo 1 x v týdnu,
družstva žáků a přípravky chodily do Sokolovny
3 x v týdnu.
Velkým přínosem pro družstvo přípravky byla
Okresní halová liga přípravek. Okres Hodonín
byl rozdělen na tři skupiny Hodonín, Kyjov a Veselí. Do hodonínské skupiny se kromě nás přihlásila mužstva SK Hodonín, Podlužan Prušánky, Baník Ratíškovice, Slavoj Rohatec. Každý
s účastníků měl za úkol uspořádat jeden turnaj.
Výsledky jednotlivých turnajů se pak sčítaly do
konečné tabulky a první dvě mužstva postoupila
do okresního turnaje, kter ý byl pořádán
3.6.2005 pod záštitou Okresního fotbalového
svazu Hodonín ve Veselí nad Moravou.
První turnaj uspořádal ještě v roce 2004 oddíl SK Hodonín a na něm jsme skončily na třetím místě za mužstvy Hodonína a Prušánek. Na
naších hráčích se projevila neznalost prostředí
a dosavadní nezkušenost s akcemi tohoto typu.
Umístění pak ovlivnil i náš pozdní příjezd a tím
ztráta tří bodů za kontumaci utkání s Prušánkami.
Další turnaj pak pořádal už v novém roce 2005
oddíl Baník Ratíškovice. Na tomto turnaji se nám
vůbec nevedlo. Snad to bylo tím, že turnaj začínal již v 8 hodin a než jsme se stačili probudit
bylo po turnaji. Po špatných výkonech všech
hráčů jsme vyhráli pouze jedno utkání a skončily na čtvrtém místě.
Pořádání třetího turnaje připadlo na náš oddíl. Vzhledem k tomu, že Sokolovna v naší obci
je pro pořádání akcí tohoto charakteru nevyhovující, museli jsme hledat v okolí. Nakonec se
nám podařilo zajistit prostory haly WESTPRA
v Hodoníně a tam tento turnaj 22. ledna uspořá-

dat. Díky předsedovi oddílu p. Rozsypálkovi, jednateli p. Staňkovi a trenérům mládeže p. Pazderovi a Petržílkovi se podařilo zorganizovat kvalitní sportovní akci. Jenom je škoda, že musela
proběhnout mimo naši obec a výkony našich malých fotbalistů neměl možnost vidět nikdo z „Lužičáků“, i když někteří rodiče z Prušánek a Ratíškovic si cestu do haly našli. Odměnou pro
organizátory turnaje byly výkony našich malých
fotbalistů. Na tomto turnaji jsme našli přemožitele pouze ve velmi kvalitním mužstvu SK Hodonín a skončili jsme na druhém místě.
Týden po našem turnaji jsme se opět sešli,
tentokrát v prostorách nové, velmi příjemné haly
základní školy v Rohatci. A opět jsme podlehli
pouze Hodonínu a opět získali druhé místo. Na
tomto turnaji byl nejlepším střelcem vyhlášen
útočník našeho mužstva Pavlík Baláš, který dokázal nastřílet soupeřům 7 branek.
Posledním organizátorem pak byl oddíl Podlužanu Prušánky, který také nemá vyhovující tělocvičnu a proto jsme se opět sešli a hale
WESTPRA v Hodoníně. Tady se rozhodovalo
o druhém postupujícím, který doprovodí již jistý Hodonín do celookresního turnaje. Šanci na
postup měli i naši kluci. Velmi dobře o tom věděli a podali velmi kvalitní a bojovný výkon. Jako
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jediní dokázali sebrat body mužstvu Hodonína
za nerozhodné utkání 4 : 4, když vyrovnávací
branku dostali v poslední minutě utkání.
V posledním utkání jsme nastoupili proti mužstvu Rohatce. V závěru tohoto utkání se projevila únavu z utkání proti Hodonínu, díky které
se nám nepodařilo proměnit několik brankových
příležitostí a po závěrečném hvizdu rozhodčího byl stav 3 : 2 pro Rohatec. I když jsem na
tomto turnaji skončili opět na druhém místě
a náš hráč Pavlík Baláš byl vyhlášen nejlepším
hráčem turnaje, po sečtení výsledků ze všech
turnajů se postupujícími staly mužstva Hodonína a Prušánek. I přes velký smutek našich fotbalistů je třetí místo před Ratíškovicemi a Rohatcem úspěchem. Svým soupeřům a zároveň
kamarádům blahopřejeme.
Při hodnocení všech turnajů můžeme konstatovat, že mužstvo bylo turnaj od turnaje lepší.
Prvotní ostych a nezkušenost s prostředím haly
pominuly, kluci si zvykli a v posledním turnaji už
dokázali potrápit i do té doby suverénní mužstvo
Hodonína. Nejlepším hráčem našeho výběru byl
Pavlík Baláš, ale velmi dobré výkony podali i Jara
Pecůch, Luděk Fojtů, Mirek Kokeš, Vítek Jan-

čálek, Tomáš Konečný, Tomáš Brhel, Jožka Vašek a neposlední řadě i nejmladší člen mužstva
David Šimánek. Kromě sportovního zápolení si
kluci mohli porovnat i podmínky v halách jednotlivých obcí. Zvlášť obdivovali novou halu
v Rohatci. Několikrát jsem zaslechl „ …….. to
kdyby bylo u nás, to by byla paráda“. Možná by
účast na těchto turnajích změnila i názor těch
lidí, kteří mají výhrady proti stavbě Víceúčelové
sportovní haly u nás v Lužicích.
Josef Staněk
KONEČNÁ TABULKA
OKRESNÍ HALOVÉ LIGY PŘÍPRAVEK
2004 – 2005
1. SK Hodonín

19 1

0 121 : 18 58 bodů

2. Podlužan Prušánky 12 0

8 65 : 58 36 bodů

3. Baník Lužice

8 60 : 59 32 bodů

10 2

4. Baník Ratíškovice

6 0 14 36 : 79 18 bodů

5. Slavoj Rohatec

1 1 18 26 : 82

4 body

TJ Sokol Lužice - rozvrh cvičebních hodin 2004 - 2005
16 00 17 00
Žačky
škola
Po

ses. Rutarová

škola
Út

So
Ne
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ses. Rutarová

Aerobik

Modeláři
p. Pecka

Volejbal muži

Volejbal ženy

St

Pá

ses. Hromková ses. Bravencová

ses. Š ů r a l o v á

škola
Čt

18 00 19 00 20 00 21 00 22
Ženy
Aerobik
Volejbal ženy

ses. S a l a j k o v á

škola

Žačky
ses. Rutarová

škola
Baník kopaná
09:00 - 17:00
Stolní tenis
09:00 - 13:00

Ženy

br. K o t l a ř í k

Aerobik

Volejbal ženy

ses. Hromková ses. Bravencová

ses. Rutarová

Žáci

Volejbal muži

br. Zabadal

br. Kadala

Modeláři
p. Pecka

Volejbal

Volejbal ženy

br. Kotlařík

ses. Šabartová

společenská kronika
Vítání dětí
V únoru 2005 byli slavnostně přivítáni do naší obce tito občánci:
Julie Skočíková

Julie Pecková

Jaroslav Černý

Karolína Pecková

Dětem i rodičům přejeme hodně spokojenosti, zdraví a štěstí.

BLAHOPŘEJEME
Jubilanti
Prosinec 2004
Třísková Anna

85 let

Leden 2005

Řežábková Štěpánka

80 let

Doc. Ing. Šabart Oldřich, CSc.

80 let

Bedřich Oldřich

85 let

Filipová Růžena

85 let

Vymyslická Růžena

90 let

Janíková Františka

90 let

Kurková Marie

95 let

Janů Jarmila

92 let

Maláníková Emilie

96 let
Březen 2005

Únor 2005
Bílková Drahomíra

80 let

Kotásková Marie

80 let

Sokolík Emil

80 let

Po odchodu p. Matěje Kučery je naší nejstarší občankou
paní Emílie Maláníková.
5. ledna 2005 se dožila 96 let. Žije u své nejmladší dcery
Zdeňky Dunovské v činžovním domě u nádraží. Vychovala
5 dětí. Nyní se raduje s 10 vnoučaty, 13 pravnoučaty a 2 prapravnoučaty. Žila skromným životem. Pracovala jako dělnice.
Do důchodu šla z Moravských naftových dolů.
Jménem OÚ a zastupitelstva obce přejeme paní Maláníkové hlavně mnoho zdraví a radostných dnů v kruhu její rodiny i naší obce.
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PODĚKOVÁNÍ

Napsali nám...

I Děkujeme tímto v současnosti již bývalé ředitelce Mateřské školy v Lužicích pí Janě Kordulíkové za mnoholetou obětavou práci
s našimi malými občánky MŠ a přejeme jí
hodně zdraví, pohody a spokojenosti na zaslouženém odpočinku.
OÚ Lužice

Vážení,
dovolte, abych Vám upřímně poděkovala za
milé blahopřání k mým 85ti narozeninám a za
pěkný dárek i kytičku. Vaše pozornost mě velice potěšila.
Rovněž děkuji paní Maradové a Šenkové za
milou společnost a přátelské posezení při kávě.

I Dodatečně děkujeme za dary věnované na
Mikulášskou besídku konanou 6. prosince
v Sokolovně pí Baladové.

S přátelským pozdravem
Růžena Filipová

V minulém čísle Zpravodaje 4/2004 byla mylně uvedena pí Mikulicová.

28. ledna 2005 se v Dolních Bojanovicích
uskutečnil
PLES REGIONU PODLUŽÍ
Děkujeme těmto sponzorům,
kteří za poskytnuté dary do tomboly:

Vážený pane starosto, vážená redakční rado
OZ. Děkuji za zpravodaj a posílám Vám
k svátku matek báseň „Jaro“ a další příspěvek pro OZ „Žně“. Dopisuji také do Bojanovského zpravodaje a v posledním č. 4/2004
jsem četl příspěvek ředitele ZŠ. „Děti potřebují hranice“, který mě velmi zaujal a posílám
příspěvek „Žně“, aby se žáci dověděli, jak žili
a pracovali jejich rodiče a prarodiče a brali si
z toho příklad.
Vím, že dnes je to už historie, ale „Když znáš
minulost“ snadno pochopíš přítomnost a můžeš se připravovat na budoucnost.

Lékárna na Podluží
Larix Lužice

Bojanovský OZ

Zlatodílna Motyčková Lužice
Potraviny LužičanJiří Vagunda
- Drgáč Lužice
Prodejna potravin Eva Baladová
Honební společenstvo Mikulčice

Na druhé straně jistě nás všechny potěšilo,
že cit a láska na světě ještě nevymřela. Kdy
postiženým tak velkou katastrofou tolik lidí pomáhá. To musí přijít neštěstí, aby lidé našli
k sobě cestu!

- Lužice Kancelářské potřeby,
Velkomoravská, Hodonín
ZP Mikulčice

S pozdravem, ať se Vám kolektivu pracovníků OÚ v roce 2005 daří!
Pavel Popovský st.
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MASÁŽE
klasické, sportovní
rekondiční a regenerační služby
Marie Skoupilová

LARIX LUŽICE
- ARANŽÉRSKÉ STUDIO - SMUTEČNÍ VAZBA pí. Jana Šebestíková

Sklářská 879/21
696 18 Lužice
Tel.: 736 221 087

prodejna: 518 357 387
objednávky nonstop: 606 330 103
Otevřeno:
Po, St, Pá 8:00 - 11:00/14:00 - 17:00
Út, Čt, So 8:00 - 11:00

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ
PRÁCE
Provádíme:
¢ Malby interiérů
¢ Nátěry oken, dveří, okapů, zárubní,
venkovních konstrukci, radiátorů,
starého nábytku, venkovních fasád
¢ Strukturální omítky
¢ Nástřik - variopaint
¢ Fládrování
¢ Pokládání koberců
¢ Zateplování budov

Pavel Kaňa
Dolní Bojanovice 281
Mobil: 606 287 229

&

Radek Petrů
Dolní Bojanovice 798
Mobil: 728 571 312
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