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ÚVODEM
Příroda nám stále připomíná,
kdo je pánem na naší modré
planetě. Někdy něžně, když
místo slunečné dovolené prší,
někdy drsným a krutým způsobem vybízí své neposlušné děti
k pokoře, lidskosti, obětavosti
a porozumění.
Máme to štěstí, můžeme
žehrat přírodě jen na takové
maličkosti, že letos réva zraje
pomalu, tráva zase r ychle,
někdo zase něco pálí a jiného
zas nepálí vůbec nic. Ale na
tu pokoru, lidskost, obětavost
a porozumění bychom neměli
zapomínat…

„Příroda cokoliv říká, je moudré.“
Iuvenalis
I v dnešním čísle Lužického
zpravodaje si najdete jistě něco,
co zaujme právě Vás. A pokud
ne, není nic jednoduššího, než
nám svá přání a náměty sdělit.
Redakce

SLOVO STAROSTY
Vážená spoluobčané,
ve stručnosti vás chci informovat o stavu a záměrech
v areálu „Lužák“. Rekonstrukce
restaurace Lužák byla pro rok
2005 ukončena a v současné
době je zahájen provoz výčepu. V měsíci září 2005 bude
realizována plynovodní přípojka
a rekonstrukce přívodu elektrické energie. Po těchto pracích
bude zahájen i provoz kuchyně
s výrobou teplých pokrmů.
V příštím roce bude provedena
nová fasáda objektu a zprovozněny budou venkovní toalety na
zahradě. Vlastní zahrada bude
postupně dobudována tak, aby
zde bylo možné pořádat společenské akce pro děti, mládež
a dospělé. Za tímto účelem
bude postaveno kryté podium,
výsadba travnatých ploch, stro-

mů a keřů, vydlážděny budou
chodníky, cesta pro zásobování,
zpevněné plochy a bude instalován mobiliář včetně ohniště.
Na přístupových travnatých
plochách u vodní nádrže proběhnou ještě v roce 2005
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terénní úpravy a zasetí trávníku.
Účelem je vytvořit vodorovné
plochy pro opalování a bezpečný přístup k vodní nádrží.
Pro sportovní využití byl zakoupen srub na uskladnění prostředků potřebných pro provoz
hřišť. Srub je elektrifikován, což
umožňuje zapojení čerpadla
na zkrápění hřišť, které včetně
příslušenství zakoupila obec.
V roce 2006 zvažujeme výstavbu třetího hříště pro plážový
volejbal a částečné oplocení
hřišť.
Součástí provozu areálu je
i sečení travnatých ploch, které
provádí obec a sečení břehů,
které brigádnicky provádí rybá-

Foto: Přístavba kuchyně

ři. Rybáři rovněž provádí vápnění vody, které financuje obec, za
účelem zvýšení čistoty vody.
Zastupitelstvo obce Lužice
chce realizací těchto záměrů
vytvořit kompaktní areál pro

příjemné využití volného času
občanů Lužic a návštěvníků
naší obce.
Ing. Jaroslav Kreml
Starosta Obce Lužice

Zprávy z rad ni ce
Projev pana starosty Zdeňka Johana partnerské obce Isdes
při podpisu smlouvy v Lužicích
Vážený pane starosto, paní místostarostko, členové obecní rady,
dámy a pánové, vážení přátelé.
Dovolte mi nejprve, abych
poděkoval obci Lužice za přijetí,
kterého se nám dostává. Jsem
nesmírně šťasten, že mohu
vyjádřit své pocity v mém mateřském jazyce, o který se mě
komunistický režim pokusil připravit, neb mi nedovolil navštívit
moji rodnou vlast během 21
let. Našel jsem si druhou vlast,
Francii, která přijala moji rodinu,
adoptovala ji a která mi umožnila
můj vědecký růst. Nemohu při
této příležitosti, jako občan dvou
státu Evropské unie, nevzpomenout této skutečnosti.
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Naše obec čítá mezi 500
a 600 obyvateli a má rozlohu
4 400 hektarů. Nachází se v
oblasti, zvané „la Sologne“,
jejíž rozloha je okolo 15 000
km2. Je pokryta lesy, rybníky
a zemědělskými usedlostmi,
jejichž počet, bohužel, rok od
roku ubývá. Hlavní ekonomické
aktivity jsou lesní hospodářství,
honitba, rybolov a turistika. Pro
historickou zajímavost uvádím,
že tato oblast byla ve 20. letech
minulého století, tedy 20. století, poslední oblastí v Evropě,
která byla infikována malárií. To
v té době vedlo k odvodnění
močálových úseků a k založení
rybníků.

Chci vás hned ujistit, že až nás
přijedete navštívit, neriskujete
dnes už nakažení malárií, jako
spíše silniční nehodu. Sologne
již není izolovaná, obce jsou napojeny na internet, a tím spojeny
s celým světem. Můžete si, ostatně v každém okamžiku, přečíst
internetovou stránku naší obce.
Myšlenka navázání družby přišla ve stejnou dobu z obou stran.
V Lužicích se stala její propagátorkou Lída Pecková, sochařka
a keramička, manželka mistra
Jaroslava Pecky, akademického
malíře. Oba patří k nejlepším
přátelům mé rodiny a rovněž
i naší obce. Chtěl bych jim
oběma poděkovat za tuto inicia-

tivu. V Isdes byla družba s obcí
z České republiky navržena členem obecní rady Didier Contu,
který se bohužel ze zdravotních
důvodů nemůže zúčastnit dnešního slavnostního podpisu.
Věřím pevně, že naše spolupráce přinese oboustranně prospěšné výsledky. Chceme, aby
mladí, ale i méně mladí z Lužic,
poznali styl života ve Francii, jeho
přednosti a nedostatky, aby se
seznámili s francouzskou kulturou
a aby věnovali několik chvil studiu
francouzského jazyka. Totéž
platí pochopitelně i pro občany
Isdes, i když s učením češtiny to
bude jistě horší, ale kdo ví. Jsem
přesvědčen, že Institut français
v Praze a České kulturní centrum
v Paříži, nám budou nápomocni.
Přejeme si, aby družba přispěla k přiblížení obyvatel našich obcí a aby se navázala
tr valá přátelství nejen mezi
mládeží, ale i mezi penzisty,
kteří se chtějí setkat s kolegy
v České republice.
Dohoda, kterou podepisujeme, je základem naší spolupráce, ale neřeší pochopitelně
v detailu její náplň. Záleží jen
na nás, aby byla bohatá a prospěšná a aby zaplnila mezeru,
která se vytvořila v historii našich
národů během druhé světové
války a během 40 let komunistické diktatury. Politické termíny
Západ a Východ dnes nemají žádný význam. Spojili jsme
naši budoucnost v Evropské
unii, která je základem politické
a ekonomické vyspělosti našeho
kontinentu. Jsem rád, že jsem se
toho dožil a přeji naší spolupráci
hodně a hodně zdaru.
Z. JOHAN

Sdělení Českého statistického úřadu
V letošním roce bude Český
statistický úřad formou dotazníku strukturálního šetření
Zem 2005 aktualizovat údaje
za zemědělce, vyhledané při
celorepublikovém zemědělském sčítání Agrocenzus 2000.
Aktualizace proběhne výběrově
v 70% obcí Jihomoravského
kraje tak, aby byly v tomto roce
získány nové údaje o aktivitě
a rozsahu hospodaření všech
zemědělců, sečtených na přelomu tisíciletí. Vaše obec byla
v náhodném výběru vybrána pro
aktualizaci v letošním roce.
Vlastní zjišťování v terénu provedou tazatelé ČSÚ
v termínu od 1. září do 15.
listopadu 2005. Strukturální
zjišťování Zem 2005 se vztahuje, stejně jako v roce 2000,
nejen na právnické osoby, ale
i na samostatně hospodařící
rolníky a fyzické osoby, které
naplňují tzv. prahové hodnoty
hospodaření. Těmi jsou: 1 hektar
zemědělské půdy vlastní nebo
pronajaté nebo 15 arů (1500m2)

intenzivních plodin (intenzivních
sadů, venkovní zeleniny, květin)
nebo 10 arů vinic nebo 3 ary
(300 m2) skleníků a pařenišť
nebo chov 1 ks skotu nebo
2 ks prasat nebo 4 ks ovcí a koz
nebo 50 ks drůbeže nebo 100
ks králíků nebo kožešinových
zvířat. Největším zemědělským
podnikům zašle ČSÚ dotazník
poštou, většinu zpravodajských
jednotek fyzických osob navštíví
tazatel ČSÚ.
Ve všech fázích zpracování
je zaručena anonymita údajů
a ochrana individuálních dat.
Tazatelé se při návštěvách
v domácnostech budou prokazovat občanským průkazem
a průkazem tazatele, o všech
skutečnostech, se kterými se seznámí při výkonu své funkce, jsou
povinni zachovávat mlčenlivost.
Prosíme, aby o tomto šetření
byli informováni občané obce
způsobem v místě obvyklým.
Mgr. Jana Moravcová
Ředitelka ČSÚ, KR Brno

KRÁDEŽE
Vzhledem k množícím se krádežím na polích a ve vinicích
upozorňujeme, že je přísně zakázáno vstupovat
na cizí pozemky a zcizovat úrodu.
Žádáme občany, aby nebyli lhostejní a všímali si cizích
osob, které se pohybují v oblasti Kratiny, Záhumenice apod.
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Informace o činnosti LUTES s.r.o.
Od zahájení činnosti společnosti LUTES s.r.o.
(Lužické technické služby,s.r.o.) uplynulo100 dnů.
Tato nově vytvořená společnost je 100% ve vlastnictví Obce Lužice, je řízena „Valnou hromadou“,
tj. Radou obce Lužice. Základ pracovníků tvoří
původní zaměstnanci pracovní čety OÚ, v současné době je zde zaměstnáno 12 osob. Náplní
činnosti je ekonomické provozování a obhospodařování majetku obce, poskytování služeb občanům
a v neposlední řadě i zajištění práce našim občanům se změněnou pracovní schopností.
Společnost je oprávněna k předmětu podnikání:
- poskytování technických služeb; přípravné
práce pro stavby; specializované stavební činnosti; realitní činnost; pronájem a půjčování věcí
movitých; technické činnosti v dopravě; poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví; provozování kanalizací pro veřejnou potřebu; kopírovací
práce; specializovaný maloobchod.
Rozčlenění náplně práce spol. LUTES s.r.o.
z pohledu nákladových středisek:
- Splašková kanalizace včetně čerpacích
stanic; Hřbitov; Obecní byty; Základní škola; Mateřská škola; Baník Lužice; Sokol Lužice; Údržba
zeleně a ostatních ploch; Veřejně prospěšné
práce; Studny v obci; Stavební činnost; Zdravotní
středisko; Areál Lužák; Lesy obce Lužice.
Pro Vás, naše občany, poskytujeme tyto
služby:
obdělávání pozemků - orba, vláčení, mulčování,
sečení trávy, doprava traktorem + malotraktorem,
práce motorovou pilou, zapůjčení přívěsného
vozíku, přeprava nákladu skříň. vozidlem PICK-UP, kopírovací práce, drobné zednické práce,
manuální práce - nakládka + složení zeminy,
stavební sutě + sypkého materiálu.
Jednou z hlavních činností společnosti je správa, provozování a údržba kanalizační sítě v obci,
včetně čtyř čerpacích stanic.V této souvislosti se
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obracíme na občany, kteří doposud neuzavřeli
smlouvu o odvádění odpadních vod, aby se dostavili na OÚ Lužice k uzavření smlouvy a k uhrazení
stočného. Výše poplatku „stočného“ je stejná,
jako dříve jste platili u spol. VaK Hodonín.
Velmi rádi přivítáme Vaše připomínky i náměty.
Učiníme vše, abychom zvýšili Vaši spokojenost,
která bude ku prospěchu dalšího rozvoje naší
obce Lužice. Sídlo společnosti se nachází
v budově Obecního úřadu Lužice, Česká 1,
tel.spojení 518 357 345 nebo 728 286 312
pí Slavíková a p. Hřebíček.
Nabízené služby včetně cenových relací spol.
LUTES s.r.o.:
Služby traktorem a malotraktorem:
- orba pozemku 1 ar = 35,- Kč,
- bránování + smykování 1 ar = 25,- Kč
- práce rotavátorem 1 ar = 35,- Kč
- přeprava nákladu á 1 hod stání = 115,- Kč
+ km á 18,- Kč
Sečení trávy - základní sazba za m2 = 1,00 Kč,
příplatek 0,10 Kč za sečení trávy s výškou nad
15 cm nebo na silně nerovném terénu.
Mulčování 1 ar = 35,- Kč.
Zametání nebo odstranění sněhu, nečistot
= 1,20 Kč/m2. Jedna hodina výkonu pracovníka
= 95,- Kč.
Kopírování:
- jedné stránky listu A4 = 2,- Kč
- oboustranně A4 = 2,50 Kč
- jedné stránky A3 = 3,- Kč
- oboustranně A3 = 3,50 Kč
Zapůjčení přívěsného vozíku (nosnost do 500
kg) = 25,- Kč/hod.
Přeprava nákladu PICK - UP (do 420 kg
a délky nákladu 2,5 m) = km á 18,-Kč + stání
115,- Kč/hod.
Práce motorovou pilou á 200,- Kč/hod.
Výkop hrobu - 1.800,- Kč
zn. -mh-

PODĚKOVÁNÍ

KRÁTKÉ ZPRÁVY

 Rada obce děkuje všem

ochotným Lužičanům, kteří se
podíleli na přípravě Cyrilských
hodů a všem, kteří připravili
pro naše francouzské přátele
příjemný pobyt v naší obci.
 Děkujeme starostovi panu

Zdeňku Johanovi, všem našim
francouzským přátelům z partnerské obce Isdes za milé přijetí
a pěkné zážitky, kterými nás
obohatili při naší návštěvě v jejich krásné, kvetoucí vesničce.
Rodině Peckových, členům delegace děkujeme za obětavost
a vstřícnost s jakou pomáhali při
přípravě a pobytu.
Děkujeme členům Slováckého krúžku Petře Dostálové,
Pavle Krchnivé, Jakubu Buchtovi a Jiřímu Molnárovi za pěknou
prezentaci našeho folklóru při
podpisu smlouvy ve francouzském Isdes.

 Ke krásným lavičkám a tabuli v parku na ulici Břeclavská přibude v brzké době ještě dřevěný herní objekt z dílny výtvarníků manželů Hubených, který jistě přivítají maminky s menšími dětmi.
 Při konání hudební akce na myslivně ve dnech 12. a 13. srpna
2005 došlo k rušení nočního klidu hlasitou produkcí hudby. Tato
akce nebyla ohlášena na OÚ a nebyl vydán souhlas, aby mohla
hudba hrát do noci a rušit noční klid. Z tohoto důvodu dala Rada
obce Lužice podnět k zahájení přestupkového řízení v přestupkové
komisi v Hodoníně.

Ve středu 5. října 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,
monočlánky, léky, pneumatiky.
Dále se může odevzdat do přistaveného kontejneru starý textil,
koberce, linolea a boty.
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ZÁPIS A USNESENÍ Z XX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE LUŽICE ZE DNE 23. ČERVNA 2005
Přítomni: viz prezenční listina
Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17:00 hod. s konstatováním
následujících skutečností:
- jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno
- při zahájení jednání bylo přítomno 12 členů.
Předem se řádně omluvil: Ing. Milan Horňáček,
p. Jozef Žembery, Ing. Štěpán Hubačka
ZO je tím usnášeníschopné.
- Starosta navrhl doplnit program v bodě Různé:
• Prodej akcií JMP
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0
- program jednání byl schválen jednomyslně
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0
- zapisovatelkou byla určena Petra Lorencová
- ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Josef Kuchař,
Ing. Jiří Domanský
- byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda:
Mgr. Jana Ambrožová
členové:
Ing. Marek Hasoň
Ing. Martin Půček
HLASOVÁNÍ:
Mgr. Jana Ambrožová
12 - 0 - 0
Ing. Marek Hasoň
11 - 1 - 0
Ing. Martin Půček
11 - 1 - 0
- zápis z minulého zasedání ZO byl řádně ověřen
a vyložen k nahlédnutí ve stanoveném termínu
10 dnů na úřední desce a na obecních informačních tabulích. Námitky proti němu nebyly
podány a zápis je k dispozici.

1. DODATEK Č. 1 JEDNACÍHO ŘÁDU ZO
Místostarostka seznámila přítomné s návrhem
nahrávání veřejných zasedání zastupitelstev obce
a doplnit Jednací řád ZO v bodě č. 13. Org. technické zabezpečení zasedání o bod 13/5 ve znění:
„Z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který je určen pro zpřesnění pořizovaného
zápisu. Je archivován po dobu 1 roku.“
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USNESENÍ č. 20/1: ZO schvaluje Dodatek
č. 1 Jednacího řádu ZO. Jednací řád ZO
se doplňuje v bodě č. 13. Org. technické
zabezpečení zasedání o bod 13/5 ve znění:
„Z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který je určen pro zpřesnění
pořizovaného zápisu. Je archivován po dobu
1 roku.“
HLASOVÁNÍ:
12- 0 - 0

2. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ ZO
Mgr. LÍČENÍKOVÁ uvedla, že z minulého zasedání ZO ze dne 28. dubna 2005 nevyplynuly
žádné konkrétní úkoly na základě jednotlivých
usnesení.
USNESENÍ č. 20/2: ZO bere na vědomí
kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ:
12- 0 - 0

3. ZPRÁVA KV A FV
Starosta předal slovo Mgr. Líčeníkové.
Mgr. Jana Líčeníková uvedla, že se KV sešel
dne 10. května 2005 a na programu byla kontrola
plnění usnesení z jednání Rady obce a Zastupitelstva obce Lužice a kontrola plnění usnesení
z veřejného ZO ze dne 24.02.2005. Z jednání
vyplynuly následující dotazy:
- podle kterého schváleného investičního
výhledového plánu se postupuje. KV doporučuje, aby byl vytýčen určitý cíl - investiční
záměr, ke kterému bude hospodaření obce
výhledově směřovat a aby byla snaha připravit
prostředky na financování dlouhodobých
investičních cílů (nový OÚ, sportovní hala,
Lužák…)
- jakou finanční částku získala obec z veřejných
grantů, nadací nebo sponzorství za toto volební
období

Starosta odpověděl, že investiční akce pro
obec Lužice se nemění a tak jak byly předneseny
na veřejném ZO 2. října 2003 se postupně plní
a pokračuje se v nich. Jedná se o: Rekonstrukce
ul. Velkomoravská (2 kruhové objezdy, cyklostezky, chodníky), Rekreačně relaxační areál „Lužák“,
Dostavba základní vybavenosti ZŠ v Lužicích - víceúčelová sportovní hala, Výstavba nové radnice,
Park U Vrchnice, Park u školy, Výstavba domu
pečovatelských služeb, Muzeum.
Starosta uvedl, že plán investičních akcí je
podstatně širší než je možnostech obce a z prostředků, které jsou k dispozici se dělají akce, které
jsou prioritní.
Mgr. Líčeníková uvedla, že KV si představuje
investiční záměry tak, že se např. uvede, že bude
postavena nová radnice, začlení se do rozpočtu
a dále se budou kumulovat prostředky, které by se
potom na radnici použily, tzn. způsob šetření.
Starosta odpověděl, že takový návrh je
v podstatě nereálný, protože pokud bychom
chtěli šetřit na akce, které prezentují řádově 20 50 mil Kč, tak budeme pouze šetřit a nebudeme
moci nic dělat. Finance na velké akce stejně nenašetříme (nová radnice prezentuje 15 mil. Kč,
sportovní hala 40 mil. Kč, průtah obcí 20 mil.
Kč, koupaliště 30 mil. Kč apod.) Z prostředků,
které máme k dispozici, je nutné v obci realizovat
akce, které jsou pro nás finančně dostupné. Je
nutné zajišťovat prostředky na akce, které jsou
prvořadě důležité, které jsou pro nás finančně
zvládnutelné a na které případně dostaneme
dotace. Není možné jen šetřit, protože např.
15 mil. Kč na novou radnici by se šetřilo cca
4 roky a neudělalo by se nic z toho, co obec
potřebuje ihned.
Starosta doporučuje projednat tuto problematiku na dalším zasedání KV, kterého se také
zúčastní a záměry se ujasní. Plán z roku 2003
se postupně realizuje, ale nelze realizovat vše
najednou.
Starosta dále odpověděl na dotaz týkající se
grantů a příspěvků. Uvedl, že dostáváme pravidelné dotace na výsadbu lesa, které byly za rok
2003 74.000,- Kč, za rok 2004 asi 134.000,Kč a za rok 2005 jsme požádali o dotaci ve výši
50.000,- Kč.

Dále jsme v roce 2004 obdrželi:
- dotace na volby evropského parlamentu
33.317,- Kč
- dotace na volby do zastupitelstev krajů
44.106,- Kč
- dotace úřadu práce za rok 2004 636.000,- Kč
(pokud bychom neměli zaměstnané pracovníky
na VPP z úřadu práce, tak by obec na práce,
které dělají, neměla 636.000,- Kč)
- dotace na údržbu lesa 134.000,- Kč, k tomu se
přičítá 25.000,- Kč na štěpkování a přiblížení
v lese
- dotace na informační systém knihoven
40.000,- Kč
- dotace ze státního rozpočtu 517.000,- Kč
- dotace za zabezpečení provozu knihovny
47.000,- Kč
- dotace na vzdělávání pedagogů 24.000,- Kč
- dotace na přímé vzdělávání 8.679.000,- Kč
(dostávali jsme z Kraje na školy)
- dotace na úpravu vzdělávacích programů
7. tříd 5.000,- Kč
- doplatek investiční dotace na úpravu kanalizace 376.000,- Kč
- grant na výstavbu hřiště v MŠ 150.000,- Kč
- dotace na zeleň z fa GROZ-BECKERT
30.000,- Kč
V letošním roce jsme získali grant 200.000,Kč z MND na úpravu parku U Vrchnice a dále také
příspěvek od GROZ-BECKERT 30.000,- Kč na
výsadbu zeleně.
Doposud jsme od roku 2003 podali 2x žádost
na MŠMT a 3x na MF o dotaci na sportovní halu.
S každou žádostí souvisí spousta jednání s lidmi,
kteří by mohli nějakým způsobem pomoci. Bohužel
na ministerstvu bývá žádostí okolo 1.000 a vyhovuje
se cca ve 40 případech. Naše obec je v dotacích ve
stínu Hodonína, kam většina dotací směřuje.
Starosta dále předal slovo Ing. Půčkovi.
Ing. Půček uvedl, že se FV sešel 15.06.2005
a projednal s ekonomkou pí Valouškovou čerpání
rozpočtu v roce 2005, dále úpravu rozpočtu
č. 3, kterou doporučuje ZO k odsouhlasení
a závěrečný účet obce Lužice za rok 2004, ve
kterém nebylo zjištěno nedostatků a i ten rovněž
doporučuje ZO k odsouhlasení.
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FV se sešel také 22.06.2005. Zápis z tohoto
jednání bude předložen na dalším zasedání ZO.
USNESENÍ č. 20/3: ZO bere na vědomí
zprávu KV a FV.
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0
V 17.30 hod. se dostavil Ing. Štěpán Hubačka.

4. POZEMKY
a) směna a prodej pozemků v lokalitě u zdrav.
střediska a v areálu MND (Boříčko)
Starosta seznámil se záměrem směny a prodeje
pozemků. Obec Lužice doposud vlastní pozemky,
které se nachází v areálu MND a naopak MND vlastní
pozemky v okolí zdravotního střediska, na kterých je
např. i parkoviště pro pacienty (nedostatek parkovacích míst) a prostor vedle tel. budky. Ve spolupráci a z
prostředků MND se provedlo geometrické zaměření
s tím, že pozemky MND se smění za pozemky obce
Lužice. Zbývající pozemky obce Lužice, které jsou v
areálu MND budou prodány za cenu 150,- Kč/m2,
což činí celkem 115.800,- Kč.
USNESENÍ č. 20/4 a): ZO schvaluje směnu
a prodej pozemků v lokalitě u zdrav. střediska
a v areálu MND (Boříčko) dle zveřejněného
záměru.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0

b) prodej E-ON na ul. Zahrádkářská
Starosta dále seznámil se záměrem prodat
obecní pozemek E-ON a.s. Jedná se o pozemek v ul. Zahrádkářská pod nově vybudovanou
trafostanicí. Je potřeba majetkoprávně vyřešit
pozemek o ploše 10m2.
P. Staněk se dotázal za jakou cenu se pozemky
budou prodávat.
Starosta odpověděl, za cenu v místě obvyklou,
to je 15,- Kč/m2.
USNESENÍ č. 20/4 b): ZO bere schvaluje
prodej pozemku parc. č. 2287/14 o výměře
10 m2 pod trafostanicí na ul. Zahrádkářská
za cenu v místě obvyklou, to je 15,- Kč/m2.
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HLASOVÁNÍ:

13 - 0 - 0

5. KOUPĚ DOMU Č. P. 170, STANOVENÍ CENY
A SCHVÁLENÍ DEMOLICE
Starosta předalo slovo Ing. Kuchařovi.
Ing. Kuchař seznámil přítomné s tím, že se
jedná o dům z pozůstalosti po p. Kučerovi
V Uličce, č. p. 170. Dům je velmi starý a v současné době v něm nikdo nežije. Odkoupení již bylo
v ZO schváleno. Rada obce navrhuje ZO, aby
se domek odkoupil a poté ihned následovala
demolice objektu. Odkoupení a demolici navrhuje
proto, aby domy podobného typu neodkoupili
problémoví občané. Navrhovaná cena na základě
znaleckého posudku činí 120.000,- Kč. Celková
výměra domů je 129 m2.
Ing. Domanský se dotázal, jaká je představa?
Provede se demolice a zajistí se stávající objekty
v sousedství domu?
Starosta odpověděl, že ano, v místě bude volná
plocha, dům již nemá smysl opravovat.
USNESENÍ č. 20/5: ZO bere schvaluje
dokoupení domu č. p. 170 m2, parc. č. 694,
za cenu dle znaleckého posudku ve výši
120.000,- Kč a jeho následnou demolici.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0

6. KOUPĚ DOMU Č. P. 235, PROJEDNAT
ZÁMĚR.
Ing. Kuchař dále seznámil přítomné se záměrem odkoupit dům č. p. 235. Jedná se o dům
pí Jeřábkové na ul. Česká. Pí Jeřábková odešla
do domova důchodců. Rada navrhuje ZO dům
odkoupit a také následně zdemolovat. Dům je
umístěn vedle OÚ. Po demolici by vznikla proluka,
která by vedla k areálu ČZS.
Ing. Hromek se dotázal, jaká je navrhovaná cena?
Ing. Kuchař odpověděl, že záleží na dohodě
s pí Jeřábkovou. Jedná se o 304 m2.
Ing. Půček se dotázal, zda-li pí Jeřábková chce
dům prodat.
Pí Sasinková odpověděla, že s pí Jeřábkovou
jednala, a ta je ochotna dům prodat obci, protože se sem už zřejmě nevrátí. Částku navrhovala
kolem 100.000,- Kč.

Starosta dodal, že bude vypracován znalecký
posudek.
Ing. Hromek dodal, že v předcházejícím prodeji
vychází 1 m2 na částku skoro 1.000,- Kč a tady
je plocha téměř 3x větší a dáváme méně.
Místostarostka odpověděla, že to byl návrh
pí Jeřábkové. Starosta dodal, že cena se bude
odvíjet na základě znaleckého posudku a že je
dobré mít v okolí OÚ obecní pozemky.
Pí Rošková dodala, že by bylo dobré každý
starý dům fotograficky zdokumentovat.
Místostarostka odpověděla, že připomínka
bude akceptována.
USNESENÍ č. 20/6: ZO schvaluje záměr
odkoupit dům č. p. 235, parc. č. 1370.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0

7. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUŽICE ZA ROK
2004
Starosta předal slovo pí Valouškové.
Pí Valoušková seznámila přítomné s dokumenty závěrečného účtu a dále se dotázala na
připomínky.
Starosta dodal, že velmi podstatné je konstatování, že v hospodaření obce Lužice za
rok 2004 nebyly zjištěny nedostatky. Pokud
by nedostatky zjištěny byly, dostali bychom
jiné hodnocení, což by negativně ovlivnilo
přidělení dotací. Je proto velmi důležité, aby
závěrečná zpráva byla vypracována v souladu s platnou legislativou a na profesionální
úrovni. Veškeré legislativní změny (kterých je
nemálo) a nejasnosti projednává pí Valoušková
s Ing. Kadlicem. Starosta dále uvedl, že se jedná
o neustálé učení a vzdělávání a děkuje touto
cestou pí Valouškové za docílený výsledek.
Ing. Kadlic doplnil, že je v usnesení nutné
uvést souhlas hospodaření s výhradou, nebo bez
výhrad, v tomto případě bez výhrad.
USNESENÍ č. 20/7: ZO schvaluje po projednání závěrečného účtu za účetní období
2004 výsledek hospodaření obce Lužice za
rok 2004 bez výhrad.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0

8. ÚPRAVA ROZPOČTU Č. 3
Pí Valoušková uvedla, že úprava rozpočtu
byla řádně vyvěšena. Dále uvedla, že po vyvěšení materiálu došla ještě dotace z Města
Hodonín ve výši 48.000,- Kč, kterou je nutno
dodat do úpravy rozpočtu č. 3. Bude tedy
doplněno:
- v příjmech dotace na knihovnu z Města Hodonín ve výši 48.000,- Kč u pol. 4121
- ve výdajích na knihovnu 48.000,- Kč
u § 3314
Ing. Domanský se dotázal na § 6399, co obnáší půjčka LUTES?
Starosta odpověděl, že se za tuto částku
financovaly investice asi za 437.000,- Kč
(oprava TK, zakoupení kopírky apod.). Částka
pokrývá investiční náklady, které jsme vložili
do firmy LUTES, jejímž 100% vlastníkem je
Obec Lužice. Dále LUTES hradí vše, co má
pronajato a dříve se provoz a údržba tohoto
majetku hradil přímo z prostředků obce (opravy
cest, stroje ….)
Půjčka je nejvýhodnější možnost, kterou lze
pro tento účel použít.
Ing. Domanský se dále dotázal na § 3419 TJ
Sokol, částka 67.000,- Kč.
Starosta odpověděl, že částka byla navýšena
za účelem vybudování dvou atletických hřišť
a běžecké dráhy, vlastní dokončení je závislé na
obdržení dotace (200.000,- Kč) z České obce
Sokolské, kde je podána žádost.
Ing. Domanský se dále dotázal na částku
600.000,- Kč na Lužák.
Starosta odpověděl, že v souladu se smlouvou
o pronájmu investuje do rekonstrukce nájemce
částku 1.500.000,- Kč. Z toho 500.000,- Kč na
vybavení kuchyně a 1.000.000,- Kč na stavební
úpravy, které však prezentují 1.300.000,- Kč.
Je tedy nutné dofinancovat stavební úpravy,
elektroinstalaci, rozvod vody, odpady, plyn
a ústřední topení. Na stavbě se uplatňují použité
a renovované materiály. Dodavatelé jsou vybíráni
na základě nejnižší cenové nabídky v poptávkovém řízení.
Ing. Hromek se dotázal na § 3744 - Protipovodňové opatření.
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Starosta odpověděl, že došlo ke změnám
v legislativě a začlenění jednotlivých lokalit
v pohledu povodňového opatření v oblasti
řeky Kyjovky a Moravy. Vypracovávají se nové
povodňové plány a tato položka prezentuje
aktualizaci povodňového plánu, který provádí
firma SURGEO, která je aktualizuje pro všechny
okolní obce.
Dále starosta doplnil, že v roce 2006 bude
zabezpečen podjezd pod tratí ČSD gumovým
vakem, který bude napuštěn vodou.
P. Pavel Marada upozornil, že tento záměr musí
být projednán s ČSD.
USNESENÍ č. 20/8: ZO schvaluje úpravu
rozpočtu č. 3 v příjmové a výdajové části ve
výši 218.400,- Kč.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0

9. ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE LUŽICE
NA ROK 2006 - 2008
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým
výhledem obce Lužice na rok 2006 - 2008,
který vyžaduje Jihomoravský krajský úřad v Brně.
Vyzval přítomné k dotazům.
Ing. Domanský se dotázal, proč v roce 2008
klesají tak výrazně příjmy.
Starosta odpověděl, že počítáme s tím, že v
roce 2006 a 2007 dostaneme dotaci na sportovní
halu. V roce 2008 by měla hala už stát a proto jsou
předpokládané příjmy nižší.
Ing. Hromek doporučil, aby se dalo do usnesení, že se rozpočtový výhled bere na vědomí
a ne schvaluje.
Ing. Kadlic odpověděl, že doporučuje výhled
schválit, s tím, že se může každý rok upřesňovat.
Je to povinnost ze zákona.
Pí Valoušková dodala, že se výhled aktualizuje
každý rok a doporučuje výhled odsouhlasit.
Výhled se dává např. i jako součást žádosti
o dotaci, či úvěr.
USNESENÍ č. 20/9: ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Lužice na rok 2006 - 2008.
HLASOVÁNÍ:
11 - 2 - 0
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10. FINANCOVÁNÍ ROZVOZU OBĚDŮ PRO
DŮCHODCE A SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ
OBČANY
Místostarostka seznámila přítomné s tím, že
dříve byly obědy financovány a rozváženy obcí,
nyní bude rozvoz vykonávat firma LUTES s.r.o.
Finanční prostředky na pokrytí rozvozu obědů
budou převedeny z § 4319.
Starosta dodal, že financování se týká důchodců a sociálně potřebných občanů, ostatní připlácí
na rozvoz 2,- Kč na oběd.
Ing. Hromek podotkl, že když se v minulém
zasedání ZO řešil rozvoz obědů, vznesl dotaz
na hygienické podmínky, jestli jsou při rozvozu
dodržovány, a zda jsou v souladu s hygienickými
požadavky. Za porušení těchto předpisů jsou
tvrdé sankce a postihy.
Starosta odpověděl, že co se týká vlastního
rozvozu, tak ze strany dodržení hygieny nemáme
problémy. Výhledově je třeba zvažovat zakoupení
termonosičů, aby oběd vydržel teplý až do doby
doručení. Je však nutné zvážit, které jídlonosiče
zvolit (cena, snadnost použití apod.).
Ing. Hromek doporučuje, abychom požádali
o stanovisko hygieniků, kteří nám doporučí, co
všechno je nutné zajistit. Dále dodal, že řidič musí
mít potravinářský průkaz. Pokud by se něco stalo,
je důležité mít všechno v pořádku.
Starosta dodal, že se poradíme s projektantem, který nám stanoví, jaká opatření je nutné
realizovat. Stanovisko hygienika by případně
mohlo znamenat okamžité zastavení rozvozu
obědů. Každý rok provádějí hygienici a inspektoři
bezpečnosti práce kontroly a kuchyň neměla
nedostatků zásadního charakteru.
Ing. Hromek dodal, že nemáme stanovisko
kompetentního orgánu.
Ing. Kuchař dodal, že není problém situaci zkomplikovat natolik, abychom nevozili nic. V minulosti
se vařilo cca 35 - 40 obědů a zazněla otázka, zda
kuchyň zavřít, či nezavřít, protože se dostala do ztrátové situace. Proto se začalo uvažovat, proč obědy
nevozit pro tyto důchodce až domů. Samozřejmě je
důležité mít v pořádku i otázku týkající se hygieny.
Ing. Hromek podotkl, že nemá v úmyslu nic
zkomplikovat, ale nechce abychom se dostali
do problémů.

Místostarostka dodala, že prevence je dobrá.
Není nutné se ptát zrovna hygieniků, ale přes
sociální komisi se dají zjistit zkušenosti v HOMEDICE nebo jinde. Podle toho se zařídíme
a předejdeme problémům. Potravinářský průkaz
si řidič obědů zajistí u praktického lékaře.
Ing. Půček doporučuje podívat se do legislativy a požádal Ing. Hromka pomoci při těchto
opatřeních, zjistit číslo vyhlášky a podle ní se
dále zařídit.
Starosta dodal, že připomínky bere na vědomí
s tím, že je nutné, abychom obstáli z hygienických
požadavků jak v kuchyni, tak i ve voze.
USNESENÍ č. 20/10: ZO schvaluje financování rozvozu obědů pro důchodce a sociálně
potřebné občany z prostředků obce.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0

11. ŽÁDOST DOLU MÍR
Starosta seznámil přítomné se žádostí Dolu
Mír, která se týká výhledově poddolování lokality
Hájek a zejména Hájenky. Následkem bude poddolování „Suché žáby“, včetně Hájenky. Důl Mír
nabízí tři způsoby vypořádání důlní škody, protože
způsob, na kterém se s námi dohodnou, se musí
uvést do plánu s tím, že se musí konkretizovat, jak
budou jednotlivé škody eliminovány.
Starosta doporučuje u Hájenky variantu č. 2 žádostí Dolu Mír, tj.: Před zahájením hornické činnosti
bude objekt odstraněn a po konsolidaci nadložních
zemin dle znaleckého posouzení bude postaven ve
stejných parametrech na původních místě.
U lesního porostu v oblasti poddolování doporučuje také variantu č. 2, tj.: V průběhu hornické
činnosti bude les ponechán, budou sledovány
projevy znehodnocení, poškozené stromy budou
vytěženy a bude v potřebném rozsahu vysazen les
nový z prostředků důlních škod a náhrad.
Ing. Hromek podotkl, že neví, jestli jsme
oprávněni vyjadřovat se k Hájence, i když stojí na
obecním pozemku, je to majetek mysliveckého
sdružení. My můžeme jenom říct, v případě že
bude demontována, kam bude demontována.
Není to náš objekt, tak nemůžeme rozhodovat,
zda-li má být demontována.

Starosta odpověděl, že podle výpisu LV vyplývá, že budova Hájenky je ve vlastnictví obce
Lužice. Obec má zájem, aby tam toto zařízení
bylo i nadále a aby bylo provozováno mysliveckým
sdružením.
Ing. Půček se dotázal, jak dlouho bude trvat,
než se bude moci budova po případném zdemontování opět používat.
Starosta odpověděl, že se dá budova demontovat přímo před těžbou, která potrvá asi 2 - 3
měsíce a dále se musí počítat s konsolidací, která
by měla trvat alespoň jeden rok.
P. Staněk dodal, že i když je budova obce,
mělo by se jednat i s myslivci. V případě zdemontování se myslivci musí někde umístit. Starosta
podotkl, že by po dobu těžby mohli být v myslivně
v Mikulčicích.
P. Marada dodal, že v zimě je prostředí myslivny i základnou krmiva pro zvěř, je v ní obilí do
krmelců apod.
Starosta odpověděl, že se dá do požadavku,
aby po dobu neexistence objektu byly zapůjčeny
3-4 buňky, které budou sloužit pro myslivecké
účely.
USNESENÍ č. 20/11: ZO schvaluje následující postup v případě lokality Hájek:
1. Hájenka - varianta č. 2 žádosti Dolu Mír:
Před zahájením hornické činnosti bude objekt
odstraněn a po konsolidaci nadložních zemin
dle znaleckého posouzení bude postaven ve
stejných parametrech na původních místě.
2. Lesní porost v oblasti poddolování - varianta
č. 2 žádosti Dolu Mír:
V průběhu hornické činnosti bude les ponechán, budou sledovány projevy znehodnocení,
poškozené stromy budou vytěženy, bude
v předmětném rozsahu vysazen les nový a bude
vyplacena stanovená důlní škoda na základě
posudku.
HLASOVÁNÍ:
12 - 1 - 0

12. Informace o přípravě kulturních akcí
Místostarostka informovala o organizačním
zabezpečení průběhu hodů (2.-5. července
2005), podpisu smlouvy s partnerskou obcí
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ISDES, vložení dokumentů do báně kostela a o
složení delegace pro podpis smlouvy ve Francii.
Do Francie pojede dne 10. července 2005
v 10.00 hod. 8 občanů.
USNESENÍ č. 20/12: ZO schvaluje organizační zabezpečení kulturních akcí v období
hodů a delegaci obce Lužice k podpisu
smlouvy o partnerství ve Francii.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0

13. ŽÁDOST MUZEJNÍHO SPOLKU O VYUŽITÍ
BUDOVY STARÉHO KVARTÝRU
Starosta předal slovo Mgr. Vavrysovi, který
seznámil přítomné s dopisem z loňského roku
od pí Maradové a p. Havlíka a dále se žádostí
současnou od Muzejního spolku.
Usnesení č. 13/14b) z XIII. veřejného zasedání ZO ze dne 24.06.2005 znělo: ZO souhlasí
s žádostí pí Maradové a p. Havlíka poskytnout
lhůtu 1 roku na získání finančních prostředků
na rekonstrukci budovy „Starý kvartýr“, včetně
projektu.
Doposud však finanční prostředky nejsou a je
nutné rozhodnout, co bude s budovou Starého
kvartýru dále. Muzejní spolek žádá o prodloužení smlouvy o bezplatný pronájem Starého
kvartýru.
Mgr. Vavrys vyzval přítomné zastupitele k vyjádření se ve věci Starého kvartýru.
P. Staněk se dotázal na subjekt občanského
sdružení. Je toto sdružení registrované?
Místostarosta uvedla, že sdružení má stanovy,
jsou zaregistrovaní na ministerstvu vnitra pod
názvem Muzejní spolek v Lužicích.
Ing. Kuchař dodal, že se odchází od toho,
že to bude muzeum. Budova bude sloužit pro
společenský život. Otázka je, jak se budova
přebuduje, kolik to bude stát a kdo to bude
financovat, to je otázka stejná jako před rokem.
V žádostí je řečeno spolupráce s farností Lužic,
dále že se tam budou konat přednášky, scházet
chasa, hnutí Brontosaurus a co další? Pokud se
obec do toho pustí a bude chtít budovu zachovat,
musí sloužit všem občanům, tedy celé obci, ne
jen vybraným spolkům, ne jen pro ty vyjmenované
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v žádosti. Dále uvedl, že musí být jednoznačně
jasné, jak se bude financování zajišťovat, neboť
se nejedná o malou částku.
Ing. Hasoň uvedl, že se jedná o aktivitu občanů,
které fandí i občané, kteří ve spolku nejsou. Podpoření aktivity těchto občanů by se podle něj mělo
zvážit, samozřejmě za stanovení podmínek (brigády
apod.). Jako zastupitel tuto podporu schvaluje.
Ing. Hubačka se také připojuje podpořit tento záměr. Dále oponuje ing. Kuchařovi v tom,
že se bude budova používat jen pro určité spolky,
v žádosti je uvedeno např. těchto spolcích.
Dále uvedl, že co se týče formulace žádosti,
která byla podaná loni, byla nešťastná zejména
v tom, že se řeklo, že v objektu bude muzeum
a pod tímto pojmem byla trošku jiná představa jak
ze strany obce, tak ze strany žadatelů.
Místostarostka dodala, že muzeum znamená
mít tam i depozitáře, což není možné. Proto se
budova jako muzeum nemůže označovat. Za rok
se v budově soustředila skupina lidí, kteří tam
vyvíjejí různé společensko prospěšné aktivity. Je
však nutné spolu komunikovat a najít společnou
cestu k řešení.
P. Marada se dotázal, nakolik je toto občanské
sdružení kompetentní žádat o granty, zda-li nemusí žádat přímo obec.
Místostarostka odpověděla, že pokud jsou
zaregistrováni jako občanské sdružení a mají
své hospodaření, tak mnohdy dosáhnou dotací
spíše jako obec.
Ing. Hubačka dodal, že v případě žádosti
o grant je požadováno stanovisko obce, popř.
finanční spoluúčast.
Ing. Půček podotkl, že v současnosti je budova
ve fázi, kdy zbořit ji je nereálné. Proto, když budova zůstane, mělo by se s ní něco dělat a přiklání
se též k názoru, že by obec nějakou formou měla
pomoci s tím, že je nutno klást důraz na dotační
prostředky. Podporuje aktivitu těchto lidí.
Ing. Kuchař dodal, že v tom místě bude kruhový
objezd, který bude v těsné blízkosti budovy a ta
při projíždění aut bude praskat. Dále uvedl, že je
nutné zajistit osobu, která se bude starat o provoz
budovy. Tato osoba bude dalším zaměstnancem
obecního úřadu, protože nikdo jiný nebude schopen tuto osobu finančně zajistit.

Ing. Hubačka dodal, že v případě jednání
s firmou GROZ-BECKERT a MND zaznělo: „Ano,
my dáme peníze obci, a záleží na obci, kam se
rozhodne finanční prostředky investovat.“
Starosta dodal, že GROZ-BECKERT žádný
grant nevyhlašoval, 30.000,- Kč, které jsme
získali je určeno pouze na zeleň. MND vypisují
konkrétní granty, kam se můžou přihlásit i tato
sdružení. Ale je pravda, že preferují zejména zeleň
a aktivity pro mládež. Nemůže se brát za žádost
pouze navštívení zástupce firmy.
Dále uvedl, že praxe jednoho roku však
ukázala, že jsou zde skupiny občanů, které rozvíjí volnočasové aktivity. Tato skutečnost vybízí
k tomu, aby budova sloužila nejširším skupinám
občanů, a proto je nutné hledat možnosti rekonstrukce objektu.
Znovu uvedl, že zastupitelstvo před rokem
nemělo zájem zbourat budovu za každou cenu,
ale rozhodlo, že objekt není vhodný pro muzeum.
Pokud je vhodný pro jiné aktivity, je na čase, aby
se společně rozhodlo o dalším postupu. Dále
souhlasí s Ing. Hasoněm, aby se aktivity podpořily, ale musí se stanovit, kdo co bude dělat
a financovat.
Starosta dále vyzval ke slovu také přítomné
členy Muzejního spolku.
Přítomný předseda Muzejního spolku Mgr.
Jaroslav Hromek uvedl, že se v budově schází
skupina lidí, která se věnuje národopisu a tradičním aktivitám. Rádi by, aby se kvartýr stal takovým
„začátkem dědiny“, který by končil na křižovatce
u školy a stal se typickým a historickým místem
v Lužicích, které by sloužilo např. jako symbol
Lužic. Hlavní brána by se po opravení mohla stát
např. propagačním symbolem Lužic, který by
se mohl použít např. na různých propagačních
nebo reklamních listinách apod. Budova je velmi
stará a má historické zázemí a po odstranění by
Lužice ztratily „třešničku“, která by mohla zdobit
Podluží.
Starosta podotkl, že dům byl delší dobu neobývaný a nikdo o něj neměl zájem, nikdo tyto city
neprojevoval. Protože byl dlouho neobyvatelný,
tak jej obec odkoupila. Žádný podobný návrh
nebyl vznesen, tak se rozhodlo o demolici. Poté
se přihlásila skupinka lidí, kteří začali usilovat

o to, aby z budovy bylo muzeum. Zastupitelstvo
před rokem netrvalo na tom zbourat budovu, ale
rozhodlo, že objekt není vhodný pro muzeum, pokud je vhodný pro jiné aktivity, je nutné najít také
finanční prostředky, které se budou do budovy
vkládat. Pokud se opravily jiné budovy a prostory
pro jiné spolky, zvládneme i tento objekt.
Místostarostka dodala, že bude dobré vypracovat plán akcí, které se budou konat a všichni
se všemi spolupracovat, komunikovat a vzájemně
se informovat, kdo co bude dělat.
P. Marada se dotázal, zda-li by se nedalo
upustit od kruhového objezdu a tyto prostředky
použít na rekonstrukci budovy?
Starosta odpověděl, že objekt kruhovým objezdem nebude dotčený. Objezd bude pomáhat
pro zpomalení dopravy a odklonění kamionů.
Prostředky použité na objezd jsou z Jihomoravského krajského úřadu a nelze je použít na jinou
akci. Pokud se rozhodneme objezd nedělat,
prostředky nezískáme žádné.
Mgr. Hromek dodal, že komunikaci určitě
najdeme. Starosta souhlasí, a dodal, že pokud
je aktivita konkrétní, podpoří se jako ostatní neziskové organizace.
USNESENÍ č. 20/13: ZO souhlasí s využitím
budovy Starého kvartýru k volnočasovým aktivitám občanů a pověřuje radu obce vypracovat
ve spolupráci s muzejní a letopiseckou komisí
koncepci využití a postup rekonstrukce včetně
financování, a to do konce měsíce říjen 2005.
HLASOVÁNÍ:
12 - 1 - 0
20.05 hod. odešel Ing. Hubačka

14. ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY Z POČTU DĚTÍ VE TŘÍDĚ PRO ŠKOLNÍ ROK
2005/2006
Místostarostka seznámila přítomné s žádostí
ředitelky MŠ o povolení výjimky z počtu dětí
ve třídě pro školní rok 2005/2006. Ředitelka
nemůže v současnosti vyhovět pro velký zájem
všem rodičům. Má však možnost podle zákona
požádat zastupitelstvo o povolení výjimky a rozšířit
počet dětí +- 3.
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USNESENÍ č. 20/14: ZO schvaluje povolení
výjimky z počtu dětí ve třídě pro školní rok
2005/2006.
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0

15. KONCEPCE ROZVOJE LIDOVÉ KULTURY
Místostarostka seznámila přítomné s tím, že se
vychází z koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, schválenou usnesením vlády č. 571 ze
dne 11.6.2003. Rada obce doporučuje schválit
koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu.
Chtěli bychom o pomoc a radu požádat ZŠ, MŠ,
ZUŠ, mužáky, chasu apod. Ubývá mladých folkloristů a je nutné zajistit záměr do budoucna. Stát
však prostředky na tuto činnost nedá, tak je nutné
se v zastupitelstvu rozhodnout, zda-li se bude dávat
na tuto činnost více finančních prostředků.
Starosta doplnil, že záměr vychází ze situace
v celém regionu. Poslání regionu je podpora
a rozvoj kulturních tradic. Naznačené problémy
jsou někde více, někde méně znatelné a projevují
se velmi radikálně. Reprezentovat Moravu by měl
hlavně folklor, dále vinařství, kroje, sklepy apod.
USNESENÍ č. 20/15: ZO schvaluje záměr
vypracovat koncepci rozvoje lidové kultury
v obci.
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0

16. PŘIDĚLOVÁNÍ EVIDENČNÍCH ČÍSEL
Ing. Hasoň seznámil s tím, že stavební komise
provedla v zahrádkářských lokalitách šetření
a zjistila, že spoustu zahrádkářských objektů
je bez evidenčního čísla, nejsou zakresleny,
a některé jsou postaveny „na černo.“ Majitelům
byly rozeslány dopisy s výzvou, aby se dostavili
pro přidělení evidenčního čísla na OÚ a doložili
kolaudační rozhodnutí objektu.
Starosta dodal, že současně při vypracovávání
povodňového plánu nás zpracovatel upozornil,
že ve vymezené povodňové oblasti je spoustu
objektů, které nenalezl na katastru a na snímcích
orto-foto mapy objekty jsou. V povodňovém plánu
musí být uveden kontakt na majitele těchto nemovitostí. To též v případě požáru.
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Ing. Hromek se dotázal na poplatek spojený
s přidělením evidenčního čísla.
Místotarostka odpověděla, že se jedná o službu
občanům a přidělení je bez poplatku.
USNESENÍ č. 20/16: ZO schvaluje přidělování evidenčních čísel pro zahrádkářské
a rekreační chaty v k.ú. Lužice u Hodonína.
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0

17. INFORMACE O FIRMĚ LUTES S.R.O.
Starosta seznámil s informací o firmě LUTES
s.r.o. V současnosti má firma 10 zaměstnanců
a jsou podány další žádosti (na 5 lidí) na Úřadu
práce v Hodoníně. Probíhá zejména sečení trávy,
úklid celé obce a komunikací, úprava prostranství, zakládání nových travnatých ploch, terénní
úpravy, údržba objektů v majetku obce (MŠ, OÚ,
zdrav. středisko). Od 01.04.2005 provozuje
LUTES kanalizační systém obce Lužice, včetně
čerpacích stanic.
Dále uvedl, že je podepsána mezi firmou
LUTES a VaK Hodonín a.s. smlouva o čištění
odpadních vod. Zásadní princip spočívá v tom, že
vyčištění odpadních vod na čistírně v Hodoníně se
provádí za úplatu a množství odpadní vody se měří
na čerpací stanici Ploštiny. Za vyčištění se počítají
veškeré odpadní vody, které tekou z Lužic, tzn.
nejen klasické odpadní vody, které vypouštíme,
ale jsou to také dešťové a balastní vody. Způsob
úplaty za tuto činnost byl předmětem jednání asi
rok a půl, než se dospělo k oboustranně přijatým
regulím. Smlouva je uzavřena a je nutno projednat
Dodatek č. 1 o ručitelské úloze obce Lužice.
V případě neplnění plateb firmou LUTES by tyto
prostředky hradila obec.
Dále je potřeba projednat a schválit výši stočného. V současné době se uzavírají smlouvy mezi
firmou LUTES a občany o odvádění odpadních
vod. Výše stočného byla stanovena na úrovni
výši stočného v Hodoníně, tj. 20,15 Kč/vyčištění m3. Podle zákona je potřeba, abychom výši
schválili v ZO.
Ing. Hromek se dotázal, zda můžeme schválit
dodatek ke smlouvě, když ZO samotnou smlouvu
neschvalovalo.

Starosta odpověděl, že smlouva je uzavřena
mezi LUTES s.r.o. a VaK Hodonín a.s., které
požadují, aby v případě neuhrazené faktury za
čištění odpadních vod, uhradila tuto fakturu obec
Lužice, která je 100% vlastníkem firmy LUTES
s.r.o. Požadavek je logický a legální.
Ing. Domanský se dotázal, zda má obec smlouvu s LUTESEM.
Starosta odpověděl, že obec má s firmou LUTES smlouvu na kabelovou televizi, kanalizaci,
veřejná prostranství a stroje a zařízení.
Ing. Kuchař dodal, že máme 1700 obyvatel,
kteří platí stočné, zbytek stočné neplatí, přičemž se vycházelo z odečtu na vodoměru. Jsou
občané, kteří kanalizaci nemají nahlášenou
a tak vypouští vody načerno. Musíme zajistit to,
aby bylo napojeno co nejvíce domácnosti a aby
všichni napojení platili stočné.
USNESENÍ č. 20/17 a): ZO bere na vědomí
informaci o činnosti firmy LUTES s.r.o.
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0

USNESENÍ č. 20/17 b): ZO schvaluje ručení
obce ve smlouvě čištění odpadních vod mezi
LUTES s.r.o. a VaK a.s.
HLASOVÁNÍ:
11 - 0 - 1

USNESENÍ č. 20/17 c): ZO schvaluje cenu stočného pro rok 2005 ve stávající výši 20,15 Kč.
HLASOVÁNÍ:
11 - 1 - 0

18. PRODEJ AKCIÍ JMP
Starosta seznámil přítomné s jednáním se
zástupcem firmy Finance Zlín, a.s., která nabízí
prodej akcií JMP za 3.700,- Kč/akcii, kterých
Obec Lužice vlastní 623, což prezentuje
2.305.100,- Kč. Tyto akcie nabízíme k prodeji za
4.200,- Kč/akcii již druhým rokem, a zatím se nenašel zájemce. Akcie jsou prakticky neprodejné
a hrozí vyvlastnění minoritních vlastníků.
p. Staněk doporučuje akcie prodat, protože
hrozí nebezpečí, že za akcie nezískáme žádné
finanční prostředky.

USNESENÍ č. 20/18: ZO schvaluje prodej
akcií JMP a.s. za cenu 3.700,- Kč za jednu
akcii.
HLASOVÁNÍ:
9-3-0

19. RŮZNÉ
a) Výplata měsíční odměny předsedkyni sociální komise, která je členkou ZO
Pí Valoušková seznámila přítomné se školením, jehož se zúčastnila a kde byla seznámena
s tím, že pokud je člen zastupitelstva současně
předseda komise, musí být měsíčně vyplácena
i částka za vedení komise.
USNESENÍ č. 20/19 a): ZO schvaluje vyplácet měsíčně odměnu předsedkyni sociální
komise, s účinností od 01.07.2005.
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0

20. DISKUZE
Starosta předal slovo přítomným občanům.
Pí Kopřivová poukázala na sochy v parku. Místostarostka seznámila přítomné s tím, že sochy
byly vyrobeny v SUPŠ Praha pod vedením ak.
sochařky Lídy Peckové. Sochy byly vyřezány
z našich akátových stromů a výroba jedné sochy
stála 1.000,- Kč.
Pí Hájková uvedla, že podala na obec žádost se
stížností na firmu MONTPETROL, která sousedí
s jejím domem. Firma již od rána od 6.00 hodin
v areálu budovy brousí, natírají a všechen prach,
smog apod. letí do zahrad sousedním domům.
Co dělat dál, pokud proti tomuto nemůže udělat
nic obec?
Starosta odpověděl, že žádost byla projednána
ve stavební komisi. Ta zjistila rozpor v několika
bodech, jak s územním plánem, tak se stavebním
zákonem. Byl proveden dohled ze stavebního
zákona. Bylo zjištěno, že vlastní objekt nemá
provedenou ani změnu užívání obytného domu.
Dále bylo zjištěno, že jsou tam i černé stavby
a pozemek je v rozporu s územním plánem, kde
je uvedeno, že lokalita je určena pro bydlení,
nikoli pro výrobní činnost. Zjistily se nedostatky
v majetkoprávním vypořádání, plot byl postaven
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na cizím pozemku, ale se souhlasem. Stavební
úřad, který tyto skutečnosti zjistil, vyzval MONTPETROL, aby si podali žádost na změnu užívání
a tento stav legalizovali. Na základě žádostí pí
Hájkové bude znovu kontaktován stavební úřad.
Jejich auta neustále parkují na cyklostezkách,
jejich činnost je velmi hlučná a nelegální.
USNESENÍ č. 20/20: ZO bere na vědomí
žádost o sjednání nápravy stávajícího stavu

objektu činnosti ve firmě MONTPETROL
a pověřuje starostu projednáním stížnosti na
stavebním úřadě.
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0

21. ZÁVĚR
Starosta poděkoval všem přítomným za připomínky
a aktivní přístup při řešení jednotlivých problémů.
Zapsala: Petra Lorencová

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE LUŽICE ZE DNE 27. ČERVENCE 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 11 členů
Předem se řádně omluvil: Ing. Hromek, Ing.
Půček, p. Žembery a p. Staněk
ZO je tím usnášeníschopné
- program jednání byl schválen
HLASOVÁNÍ: 11 - 0 - 0
(pro – zdržel se hlasování – proti)
- zapisovatelkou byla určena pí Jitka Bastlová
- ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Marek Hasoň,
Ing. Štěpán Hubačka
- byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda:
Mgr. Jana Líčeníková
členové:
Mgr. Jana Ambrožová
pí Drahomíra Sasinková
HLASOVÁNÍ:
Mgr. Jana Líčeníková
10 - 1 - 0
Mgr. Jana Ambrožová
10 - 1 - 0
Pí Drahomíra Sasinková 10 - 1 - 0
- zápis z minulého zasedání ZO byl řádně
ověřen a vyložen k nahlédnutí ve stanoveném termínu 10 dnů na úřední desce a na
obecních informačních tabulích. Námitky
proti němu nebyly podány a zápis je k dispozici.
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1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ ZO
Mgr. Jana LÍČENÍKOVÁ uvedla, že z minulého
zasedání ZO vyplynul úkol, který má termín plnění
říjen 2005.
USNESENÍ č. 21/1: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ:
11 - 0 - 0

2. ZPRÁVA KV A FK
Mgr. Jana Líčeníková uvedla, že kontrolní výbor
se nesešel.
Ing. Martina Půček se za finanční komisi řádně
omluvil.
USNESENÍ č. 21/2: ZO bere na vědomí.

3. PROJEDNÁNÍ REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU
KB HODONÍN
Starosta sdělil, že rada obce předkládá zastupitelstvu návrh na obnovení revolvingového úvěru
za stejných podmínek jako v r. 2004. Finanční
prostředky revolvingového úvěru budou použity
na průtah obcí.
USNESENÍ č. 21/3: ZO schvaluje REVOLVINGOVÝ ÚVĚR KB HODONÍN do výše
3,000.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ:
11 - 0 - 0

4. KOUPĚ POZEMKŮ OD P. VOJTĚCHA
HLAVÁČE
Starosta sdělil, že p. Vojtěch Hlaváč nesouhlasí s odprodejem svých pozemků pro rozšíření
areálu stadionu TJ Baník Lužice za cenu cenou
20,- Kč/m2 schválenou ZO usnesením č. 18/2
ze dne 24.02.2005 a navrhuje, že pozemky
odprodá obci za 30,- Kč/m2 .
USNESENÍ č. 21/4: ZO schvaluje koupi pozemků od p. Vojtěcha Hlaváče za cenu 30,- Kč/m2.
HLASOVÁNÍ:
11 - 0 - 0
5. PROJEDNÁNÍ KOUPĚ DOMU Č.P. 197
V UL. SKLÁŘSKÁ
Starosta uvedl, že rada obce předkládá návrh
na koupi rodinného domu na Sklářské ul. č.p.
197 po zemřelém p. Janíkovi pro občany Lužic
nebo pro potřeby obce. Znalecký posudek je
675 tis. Kč. Syn p. Janíka je ochoten odprodat
dům za 400 tis. Kč.
Ing.Kuchař podpořil tento návrh.
Ing. Horňáček sdělil, že není vhodné pracovat
za realitní kancelář, nutno zjistit, zda se může dům
odkoupit a následně odprodat.
Ing. Hasoň navrhl průzkum a přehled zájemců.
USNESENÍ č. 21/5: ZO schvaluje záměr
koupit dům č.p. 197 v ul. Sklářská.
HLASOVÁNÍ:
10 - 0 - 1
6. INFORMACE O PODPISU PARTNERSKÉ
SMLOUVY MEZI OBCÍ LUŽICE A FRANCOUZSKOU OBCÍ ISDES
Místostarostka informovala přítomné o podpisu
a uzavření Partnerské smlouvy mezi naší obcí
a francouzskou obcí Isdes, o výstavě obrazů
českých malířů, kde vystavoval také lužický rodák,
akademický malíř p. Jaroslav Pecka. Vernisáže
výstavy se zúčastnil i předseda sekretariátu Českého velvyslanectví v Paříži Karel Peroutka a další
představitelé departamentu. Kladně hodnotila
vystoupení lužické mládeže v krojích a přijetí naší
delegace představiteli obce Isdes i veřejností.
Vyjádřila poděkování členům Slováckého krúžku
za reprezentaci naší obce a jejich rodičům za
obětavou přípravu krojů.

Dále sdělila, že v neděli dne 24. 07. 2005 se
uskutečnila beseda o této cestě. Mgr. Líčeníková pořídila z cesty do Francie videozáznam, se
kterým se mohou zájemci seznámit.
Starosta doplnil, že návštěvníci oslav v obci
Isdes byly na úrovni představitelů našeho kraje.
Dále sdělil, že kraj Orleans patří mezi nejbohatší
ve Francii a obec ISDES je obklopena lesy
a rybníky a zemědělsky obdělávanou půdou.
Tamní krajina je velmi podobná okolí naší obce.
USNESENÍ č. 21/6: ZO bere na vědomí informaci o podpisu Partnerské smlouvy mezi obcí
Lužice francouzskou obcí Isdes.
HLASOVÁNÍ:
11 - 0 - 0
7. INFORMACE O REKONSTRUKCI RESTAURACE LUŽÁK
Starosta informoval přítomné o rekonstrukci
restaurace Lužák. Sdělil, že v průběhu srpna by
měla být ukončena rekonstrukce, pouze plynofikace se zdrží. Plynová přípojka byla projednána
s Jihomoravskou plynárenskou s tím, že obec
bude akci financovat a po ukončení Jihomoravská
plynárenská odkoupí zařízení ve výši 45% celkové
ceny. O stavební povolení bylo již požádáno.
U vodní nádrže bylo opraveno molo (nové
desky) a byl zakoupen srub pro nohejbalisty na
úschovu sítí a nářadí za 12.500,--Kč.
Ing. Horňáček se dotázal, zda p. Sobotka platí
rekonstrukci restaurace a proč se obec podílí na
přístavbě restaurace, obec se měla podílet na
plynofikaci, opravě WC apod.
Starosta odpověděl, že částka 600.000,- Kč,
která byla odsouhlasena na minulém zastupitelstvu bude použita na rekonstrukci WC a dále na
práce, které nebyly v původní nabídce zvažovány
a které jsou realizovány na základě požadavků
obce Lužice. Jedná se o vybudování samostatného WC v I. NP, pro osoby tělesně postižené,
přístavbu venkovních WC pro provoz zahrady,
montáž sádrokartonových podhledů stropů
v původní části restaurace a rekonstrukci původního vnitřního schodiště do sklepů. Po prověření
stavu elektroinstalace, vodovodních rozvodů
a odpadních potrubí, bylo nezbytné přistoupit ke
komplexní výměně.
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Ing. Horňáček se dotázal, kdy bude restaurace
uvedena do provozu.
Starosta odpověděl, že v měsíci září.
USNESENÍ č. 21/7: OZ bere na vědomí informaci o rekonstrukci restaurace Lužák.
HLASOVÁNÍ:
11 - 0 - 0
8. PROJEDNÁNÍ VÝSTAVBY KANALIZACE
A PANELOVÉ CESTY U STARÉ ŠACHTY
Starosta předložil návrh rady obce, která
na základě žádosti občanů žijících v lokalitě
U Staré šachty, doporučuje postupnou výstavbu
inženýrských sítí. Projektová dokumentace je
vypracována a prezentuje náklady cca 13 mil.
Kč. Vzhledem k výši nákladů a k nedořešeným
majetkoprávním vztahům pozemků navrhuje rada
rozdělit PD na tři etapy. V rámci I. etapy bude vybudována kanalizace a panelová cesta od obchodu
s potravinami na ul. Velkomoravská po pozemky,
které nejsou v majetku obce (cca 140 m). Náklady
na tyto práce prezentují cca 340.000,- Kč.
Ing. Horňáček se dotázal, kdy se bude pokračovat s průtahem obcí.
Starosta odpověděl, že probíhá jednání s KÚ
JMK ve věci silnice. KÚ JMK přislíbil financování
kruhových objezdů a rekonstrukci vozovky ve výši
7 mil. Kč. Obec Lužice se bude podílet částkou
4 mil. Kč vybudováním odstavných stání.
Ing. Kuchař připomněl špatný stav silnice
a chodníků ulice Velkomoravská od ul. U Lidovému domu směr Hodonín, zajména skutečnost,
že při deštích se písky splavují do kanalizace
a zanáší čerpací stanice.
Starosta odpověděl, že projekt na pokračování
průtahu obcí bude vypracován do konce roku
2005. Cyklostezky budou pokračovat ul. Dvorní,
Březovou a přes Kyjovku bude vybudována lávka.
Bude požádáno o dotaci.
Ing. Hubačka se dotázal na částky za vybudování kanalizace a panelové cesty v lokalitě
U Staré šachty.
Starosta sdělil, že částky jsou 280 a 57 tis. Kč.
USNESENÍ 21/8: ZO schvaluje výstavbu kanalizace a panelové cesty u Staré šachty.
HLASOVÁNÍ:
11 - 0 - 0
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9. PROJEDNÁNÍ ROZŠÍŘENÍ VÝUKY NA ZUŠ
Místostarostka předložila návrh na rozšíření
výuky na ZUŠ o kurz sólového zpěvu pro 10
– 11 žáků pod vedením pí prof. Plhalové. Část
nákladů ve výši 60 tis. Kč/rok by byla hrazena
z prostředků obce. Žáci by platili školné ve stejné
výši jako ostatní žáci ZUŠ. Sdělila, že tento návrh
vychází ze záměrů o podporu a zvýšení péče
o kulturu v naší obci, výchovu mladých talentů
v oblasti hudebního vzdělání a lepší využití volného času dětí. Odborné zázemí zde naleznou
i zpěváci dětského souboru Lužičánek. Sdělila,
že v letošním roce vyšli již první absolventi pobočky ZUŠ v Lužicích. Výuka má velmi dobrou úroveň.
Do ZŠ bude umístěn cimbál a budeme usilovat
i o to, aby zde probíhala výuka na housle.
Mgr. Vavrys sdělil, že by bylo vhodné založit
v obci cimbálovou muziku a částku použít na její
založení.
Místostarostka odpověděla, že zatím nemá
možnost zajistit učitele na housle, basu a jiné
nástroje, ale na založení cimbálky se stále pracuje. Dále sdělila, že soubor Lužičánek je ochotna
vést sl. Magda Rutarová a p. Miroslav Havlík. Pí
Šošovičková se již souboru věnovat nemůže.
Ing. Kuchař sdělil, že jsou doposud zakoupeny
hudební nástroje v celkové hodnotě 500 tis. Kč
a je vhodnější zajistit soubor, nesouhlasí s financováním sólového zpěvu.
Starosta informoval o přehlídce dětských souborů v Moravské Nové Vsi a sdělil, že nejlepší
dětské soubory v regionu pracují pod vedením
několika školených vedoucích a spolupracovníků.
V budoucnosti by měl být obdobným způsobem
veden i soubor Lužičánek. Byl osloven i Dr.
Rampáček, který by se mohl věnovat cimbálové
muzice, měl by však zájem pracovat na plný
prac. úvazek při výuce na ZUŠ. To však je pro
obec příliš nákladné. (17-18 tis. Kč měsíčně bez
dotace JMK)
Mgr. Vavrys zastává názor, že by bylo vhodnější
založit pěvecký soubor na ZŠ.
Místostarostka upozornila, že pro vedení
pěveckého sboru není na ZŠ kvalifikovaný odborník, učitel hudební výchovy. Dodala, že výuka
sólového zpěvu v ZUŠ bude mít pozitivní vliv na
hudební výchovu v ZŠ.

Pí Sasinková doporučuje, aby pí Plhalová vypomáhala i zpěvákům souboru Lužičánek.
Ing. Hubačka zastává názor, že daleko větší
efekt pro Lužičánek by mělo pravidelné plošné
vzdělávání alespoň 1x týdně.
USNESENÍ 21/9: ZO schvaluje rozšíření výuky
na ZUŠ Dolní Bojanovice, pobočka Lužice o kurz
výuky sólového zpěvu.
HLASOVÁNÍ:
8-3-0
10. RŮZNÉ
K tomuto bodu zastupitelé nevznesli žádný
dotaz.
11. DISKUZE
Ing. Horňáček upozornil, že smlouva o odvádění odpadních vod mezi firmou LUTES a občany
by měla být doplněna větou: „výše stočného
nepřekročí cenu stanovenou ve stejném období
VaK Hodonín, a.s., eventuálně jejím nástupcem“.
Zároveň upozornil, že smlouva mezi LUTESEM
a občanem postrádá některé náležitosti, např.
výpočet ceny, způsob stanovení ceny, možný
důvod změny ceny apod. a zda by nebylo lepší,
kdybychom kanalizaci předali na VaK a.s. a ten
ji provozoval.
Starosta sdělil, že VaK a.s. odmítla kanalizační
síť odkoupit, odmítla platit nájem při provozování
kanalizace. V původní smlouvě o provozování
kanalizace bylo uvedeno, že obec Lužice je
povinna investovat prostředky do infrastruktury
kanalizačního řadu – financování nových řadů,
rekonstrukce atd. a provozovatel kanalizaci bezplatně užívá a provozuje. To znamená, že VaK a.s.
by provozovala kanalizaci s minimálními náklady
na údržbu, vybírala by stočné a veškeré investice včetně rekonstrukcí by hradila obec. Tento
systém by postupně vedl k devastaci kanalizační
sítě, do které obec investovala 65 mil. Kč. Proto
se obec rozhodla provozovat kanalizaci ve vlastní
režii. Maximální pozornost bude zaměřena na
prevenci, údržbu, zefektivnění provozu, připojení
všech domácností na kanalizaci a minimalizování
splachování písku do kanalizace. K výpočtu ceny
stočného uvedl, že tato cena je usměrňována
Ministerstvem financí ČR, které je garantem,

že cena je objektivní. Pro rok 2005 stanovil cenu
stočného VaK a.s. a po předání kanalizace obci
tuto cenu do konce roku převzala i fa LUTES.
Kalkulace nákladů pro stanovení ceny stočného
je každému k dispozici na OÚ u pí.SLAVÍKOVÉ.
Ing. Sečkař Jiří uvedl, že na kontrolním výboru bylo sděleno, že záměr je, aby částka za
stočné byla menší než má VaK Hodonín. Sdělil,
že smlouva je formována špatně a jsou zde chyby.
Dále vznesl dotaz ve věci financování pohostinství
na Lužáku, že rekonstrukce má stát 1,5 mil. Kč
a vícenáklady neměly být placeny, je asi špatná
smlouva s p. Sobotkou.
Starosta odpověděl, že smlouva je v pořádku,
byla detailně projednána zastupitelstvem a p.
Sobotka platí rekonstrukci dle smlouvy a obec
Lužice platí za rozšíření rekonstrukce nad rámec
původní nabídky.
Ing. Sečkař se dotázal jaké jsou prioritní akce,
protože obec rozmělňuje peníze na malé akce např.
okna na OÚ a na halu nebudou nikdy peníze.
Starosta odpověděl, že prioritní akcí obce je
rekonstrukce ul. Velkomoravské, která od roku
2003 prezentuje částku cca 30 mil. Kč, z toho 10
mil. Kč hradila obec a 20 mil. Kč uhradil stát. Velké
akce je možné stavět pokud možno s dotačními
prostředky. Obec má na investice ročně 4 mil. Kč.
Pokud bychom tyto investice vložili do velké akce,
nebylo by možné několik let budovat nic jiného.
Je nezbytné realizovat i menší investiční akce,
které pozitivně ovlivňují životní úroveň Lužicích.
Budova OÚ má okna v havarijním stavu, výměna
je nezbytná a přinese úsporu energie.
Ing. Sečkař Jiří se dotázal, kdo zaplatí kruhové
objezdy v obci, proč krajský úřad nedá finanční
prostředky na halu.Dále se dotázal na bezpečnostní službu, která zabezpečuje pořádek v obci
a vznesl dotaz ve věci muzejního spolku.
Starosta tyto otázky vysvětlil a zároveň informoval o činnosti bezpečnostní služby.
12. ZÁVĚR
Starosta poděkoval všem přítomným za připomínky a aktivní přístup při řešení jednotlivých
problémů.
Zapsala: Jitka Bastlová
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Aby váš prvňáček uspěl, mohou pro něj členové rodiny leccos udělat

-

svědomí spoustu ponižujících
loužiček.
Smrkat.
Najíst se příborem.
Rozeznat barvy.
Utřít si zadeček po velké,
umýt si ruce na záchodě.
Znát své jméno a příjmení,
případně adresu.

CO NIKDY NEŘÍKEJTE!
- Já jsem se učil(a) vždycky na
samé jedničky. Běda, jestli se
ti to nepovede
- Jen počkej, ve škole tě zkrotí!
Tam tě naučí poslouchat!
- Já to také přežil(a).
- Škola? To je prakticky k ničemu.
- Kantoři jsou ubožáci.
CO BY DÍTĚ (PRVŇÁČEK)
MĚLO UMĚT?
- Obout si boty a bud‘ zavázat
kličku, nebo připevnit suchý
zip.

- Převléknout se do cvičebního
úboru.
- Obléknout a zapnout bundu,
nasadit čepici a rukavice.
- Rozepnout kalhoty (pozor na
knoflíky u džinů) už mají na

Stále mějte na paměti,
že je pro dítě těžké zvyknout
si na nový režim.
Dopřejte mu proto chvíli
oddechu ke hraní, ale úkoly
nenechávejte na večer.

VÝŠE MĚSÍČNÍHO ŠKOLNÉHO
Školní rok 2005/2006
HUDEBNÍ OBOR
- individuální výuka žáků

260,- Kč

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
SKUPINOVÉ VYUČOVÁNÍ

VÝTVARNÝ OBOR
- přípravná výtvarná výchova 180,- Kč

STUDIUM PRO DOSPĚLÉ
(HO, VO, TO)

200,- Kč

- I. cyklus

150,- Kč

TANEČNÍ OBOR
- přípravná taneční výchova 180,- Kč

Školné se platí vždy jednorázově ihned
začátkem I. a II. pololetí školního roku
2005/2006!!!
Štěpán Esterka
ředitel ZUŠ

DOCHÁZKA POUZE DO SOUBORU NEBO SBOR
- bez výuky hlavního předmětu 100,- Kč
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ZUŠ Dolní Bojanovice

- I. cyklus

230,- Kč

230,- Kč

300,- Kč

ŠPETKA INFORMACÍ ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY
Milí strávníci - žáci ZŠ,
prázdniny skončily a v pátek 2.9.2005 vstoupíte
novými vstupními dveřmi a rozšířenými šatními
prostorami do útulné školní jídelny. Dle pečlivě
sestavených „jídel-deníčků“, které musí splňovat
dané výživové normy, pro Vás budeme připravovat
chutné a oblíbené pokrmy na novém elektronickém konvektomatu s vyvíječem páry. Konvektomat je velkokapacitní kuchyňský stroj, který díky
obsluze člověka dokáže: vařit, dusit, smažit, péct,
ohřívat a hlavně udržovat stanovenou teplotu.
Takže i v kuchyni se začneme školit a učit se
novým poznatkům a pracovním postupům, neboť

vzdělání je nutnost a zároveň závazek odborně
vykonané práce. Těšíme se na naše věrné
a vděčné strávníky i na Vás, kteří se rozhodnete
pro školní stravování až nyní. Cena oběda se
rovná pouze nákladům na potraviny:
- žáci ZŠ do 10 let zaplatí za oběd 17,- Kč
- žáci ZŠ od 10 let zaplatí za oběd 19,- Kč
BLIŽŠÍ INFORMACE:
1) jsou zpracovány v Provozním řádu ŠJ
2) na tel. č. 518 357 234
Soňa Zimková - vedoucí ŠJ

TENTO ZPŮSOB LÉTA…
Tento způsob léta,zdá se mi poněkud nešťastným, říkal Rudolf Hrušínský v Rozmarném létu.
Pravda, letos to léto tedy rozmarné bylo. Tolik jsme
se těšili, jak si prohřejeme kosti a ono nic. Zlověstně se zatáhla obloha a snad týden svítilo sluníčko
a potom už nic. Nebýt toho, že jsme se ohřáli
v italském letovisku, ani nevím, jak teplo vypadá.
A máme se těšit takových prázdnin prý bude více.
Naštěstí alespoň na konci se teploty vyšplhaly ke
třicítce, jenže to už nás čeká nástup do školy.
Nevíme, co nás čeká, ale upřímně se těším
na nové zážitky, na to pracovní „nestíhám“, na
to, jak nám děti vyrostly…Ještě mám v živé paměti naše loňské deváťáky, jak se s námi hezky
rozloučili a teď už se nepotkáme, každý vykročí
jiným směrem k novým zítřkům. Přeji jim, aby
se dařilo a našli si to „své“ povolání a uplatnění
v životě. Ty letošní absolventy jejich volba teprve
čeká a není to rozhodování snadné. Přivítáme
také nové prvňáčky, kterým se najednou změní
život a doufám, že se jim ta naše vymalovaná
a natřená školička zalíbí.
Potlačíme všechny špatné zprávy o teroristických útocích v Anglii, o havárii letadla, o zdražení

plynu a v očekávání vyšleme děti do školy. Nastane řád, zase budeme vědět, kde to „naše“ právě
lítá, jaký má kroužek a nejpozději v devět ho zaženeme do postele. S úlevou se večer posadíme
do obýváku a spuštěním televize se dostaneme
do vily, do domu, do uměle vytvořených hádek
a konfliktů cizích lidí, řekneme si, to opravdu
nemají žádné starosti? Zabředneme do příběhu
nových seriálů, naštěstí českých (že by telenovelám konečně odzvonilo?), povzdechneme si,
že to stejně za nic nestojí a půjdeme spát, abychom
se těšili na další prázdniny a další dobrodružství.
I když já po té cestě do Itálie českým autem značky Favorit, mám adrenalinu nejméně na tři roky.
Už se opravdu těším na ten klid a režim.
Co jsem tím chtěla vlastně říct? Že bez ohledu na to, co se děje ve světě, jaké je počasí
a co dávají v televizi, naše malé starosti zůstávají
a my je musíme řešit, aby přišla radost.Přeji vám
mnoho malých radostí a vězte,každý z nás je
vyvolený být v něčem úspěšný bez ohledu na to,
čí bratr se zrovna dívá…
Marcela Komendová
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ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŽICÍCH
ŠKOLNÍ ROK 2005/2006
TŘÍDA

CELKEM

CHLAPCI

DÍVKY

I.

21

11

10

TŘÍDNÍ UČÍTEL
Mgr. Michaela Lamošová

II.

16

6

10

Mgr. Danuše Vojkovská

III.

20

4

16

Mgr. Jaromíra Malá

IV.

23

12

11

Mgr. Marcela Zabloudilová

V.

23

9

14

Mgr. Dagmar Kubišová

VI.

26

11

15

Tatiana Hromková

VII.

25

13

12

Mgr. Věra Kučí

VIII.

30

15

15

Mgr. Lenka Ryšánková

IX.

23

9

14

Mgr. Marcela Komendová

celkem

207

90

117

ŘEDITEL ŠKOLY:
Mgr. Miroslav Hunča
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE:
Mgr. Ludmila Kotlaříková
UČITELÉ
BEZ TŘÍDNICTVÍ:
Mgr.Pavel Kotlařík

VÝCHOVNÁ
PORADKYNĚ:
Mgr. Jana Líčeníková

UKLÍZEČKY:
Ludmila Maršálková, Dana Neplechová, Miloslava Vavrysová

VEDOUCÍ ŠD
Gabriela Podivínská

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY:
Soňa Zimková

ŠKOLNÍK:
Stanislav Vavrys

KUCHAŘKY:
Lenka Janulíková, Jitka Lorencová
PRÁZDNINY:
POD ZI MNÍ
26. – 27.10.2005
VÁ NOČNÍ
23. 12. – 2. 1. 2006
POLOL ETNÍ
3. 2. 2006
JA R NÍ
6. 2. –12. 2. 2006

Vítání prvňáčků 1. září
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M. Hunča

Poděkování

paní učitelce
Jitce Krhovské

S koncem školního roku jsme
se s trochou nostalgie a lítostí
v srdci loučili s naší kolegyní
Jitkou Krhovskou. Neodešla
nikam daleko, jenom prostě
dosáhla důchodového věku
a stát uznal, že je čas k odpočinku. Chtěla bych jménem nás
pracovníků i žáků naší školy
popřát paní učitelce „klidné“
časy. Jistě si je po tolika letech
zaslouží. Všichni si pamatujeme
kolik náplastí přilepila, kolik
prstů zavázala, kolik bolístek

pofoukala. Byla to ona, která
naše žáky naučila tančit a my
na plese školy zírali, co se to
v našich dětech skrývá. Nestačil
by papír, kdybych měla vypisovat všechny její zásluhy, uměla

zkrátka všechno – tančit, zpívat,
malovat, žít ….. Za to všechno,
Jitko, Ti patří velký dík. A ať se
ti daří !!! A stav se !
Pracovníci ZŠ Lužice

Ze života naší ZUŠ
Děti naší „hudebky“ úspěšně
zvládly závěrečné postupové zkoušky,
přebraly si svá vysvědčení a hurá na
prázdniny. Ty nejnadanější a nejpilnější ještě účinkovaly na závěrečném
koncertu ZUŠ (Základní umělecké
školy), který se koná vždy v červnu
a je vyvrcholením celoroční práce
žáků a učitelů. Z naší pobočky účinkovala na tomto koncertu Anička
Balunová.
Většina žáků zřejmě své nástroje během prázdnin ani nevytáhne
z futrálů, víka klavírů zůstanou zavřená. Možná na některém z dětských
prázdninových táborů zazní tóny
zobcové flétny nebo kytary.
Děti si svůj odpočinek jistě zaslouží.
Vždyť kromě základní školy, která je
povinná, navštěvují ještě jednu školu,
která je pro přihlášené žáky také
povinná. Dvakrát týdně navštěvují
hodinu svého nástroje, jedenkrát týd-

ně hudební teorii a někteří z nich hru
v souboru či sborový zpěv.
Denní cvičení na nástroj je samozřejmostí a s přibývající náročností skladeb
čas strávený denním cvičením narůstá.
V minulém školním roce navštěvovalo naši pobočku 31 žáků. (Tento
stav je z konce školního roku).
Z toho na klavír 13 žáků, na violoncello
5 dětí, na zobcovou flétnu 9, na klarinet 2,
na příčnou flétnu 1, na hoboj 1.
Věk žáků je v rozmezí 6 - 27 let,
protože ZUŠ mohou navštěvovat děti
předškolního věku i dospělí.
Novinkou v tomto školním roce bude
výuka sólového zpěvu, vedená paní učitelkou O. Plhalovou a výuka cimbálové
muziky, kterou povede pan Líčeník.
Výuku organizuje Obecní úřad
Lužice a Kurz při Základní umělecké
škole v Dolních Bojanovicích.
Malí zpěváci a muzikanti jistě velmi
zpestří kulturní život v naší obci.

Studium v ZUŠ se platí, proto uvádím
výši školného v tomto školním roce.
U individuálního studia je to 260,Kč/měsíčně, u skupinového vyučování
(jedná se o skupinku 2 - 4 žáků) 150,Kč/měsíčně, a u sborového zpěvu,
který se nevyučuje v naší pobočce,
100,- Kč/měsíčně.
Školné se platí vždy začátkem prvního a druhého pololetí, ve výjimečných
případech poskytuje ředitel školy slevu,
o kterou musí rodič žádat a přiložit i potvrzení z úřadu sociálního zabezpečení.
Závěrem bych chtěla za naši
pobočku popřát všem žákům hodně
trpělivosti při cvičení i radosti z hudby
a nejen jim, ale i jejich rodičům, bez
jejichž podpory si domácí cvičení
vůbec nedokážeme představit a poděkovat obecnímu úřadu, bez jehož
finanční podpory by naše pobočka
vůbec nemohla existovat.
Marie Havránková
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U NÁS V MŠ
1. září začíná nový školní rok i u nás v mateřské škole. V letošním roce 2005/2006 je
zapsáno 75 dětí. Ve třídách jsou zastoupeny
všechny věkové skupiny dětí. Třídy jsou vybaveny a přizpůsobeny nejen činnostem výtvarným,
hudebním, pohybovým, ale i logopedickým,
které při výchovně vzdělávací práci směřují
k přirozené výchově dětí. Třídy i školní zahrada
jsou postupně obměňovány a vybavovány dle
současných norem a trendů.

Co nás čeká - akce:
- Děti se zúčastní výletů do blízkého i vzdáleného okolí,
- pod odborným dohledem se seznámí se
základy plaveckého výcviku,
- EKO školka v Hodoníně - přivítá naše děti na
několika hodinách keramiky a ekologických
výchovných programech,
- děti se zúčastní divadelních představení v KD
Hodonín i u nás v MŠ.
Danuše Čechovská

TANEČNÍ
A BALETNÍ
PRŮPRAVA
PRO DĚTI OD 4 LET

NÁPLŇ HODINY:
- Návyk správného držení těla
- Taneční průprava
- Základy klasického tance
- Hudební cítění
Výuka probíhá ve školní družině v Lužicích každý čtvrtek od 16.30 hodin.
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SBĚR PAPÍRU
28. 6. 2005
Sběr starého papíru se tentokrát uskutečnil až na konci
školního roku. Dopoledne žáci druhého stupně chodili po
vesnici a sbírali papír, který občané nechali před svými
domy. Od 8 do 17 hodin žáci celé školy a občané Lužic vozili
sběr k přistaveným kontejnerům. Výsledek předčil všechna
očekávání, nasbírali jsme rekordních 21 tun.
Sběr papíru – 28. 6. 2005
NEJLEPŠÍ SBĚRAČI:

PRŮMĚRNÉ VÁHY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

4. třída
1. třída
3. třída
2. třída
6. třída
7. třída
5. třída
9. třída
8. třída

průměr na 1 žáka
186 kg
122 kg
99 kg
87 kg
85 kg
79 kg
78 kg
65 kg
33 kg

celkem
4 472 kg
1 954 kg
2 368 kg
1 748,5 kg
2 224,5 kg
2 383 kg
2 501,5 kg
1 562 kg
825,5 kg
20 038 kg

1.
2.
3.- 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kučera Tomáš (4. tř.)
Kokeš Miroslav (4. tř.)
Nováková Lucie (4. tř.)
Nováková Monika (1. tř.)
Jungwirthová Lucie (2. tř.)
Bortlíková Pavlína (3. tř.)
Foldynová Kristýna (4. tř.)
Medenský Jan (5. tř.)
Klvačová Tereza (4. tř.)
Šenková Barbora (3. tř.)

771,5 kg
724,5 kg
490 kg
490 kg
446 kg
395 kg
384 kg
359 kg
327 kg
325 kg

PÉ Č E O ŽIVOT N Í P RO ST Ř E DÍ
Potřebují včely člověka nebo člověk včely?
Odpověď na položenou otázku zní: potřebují se navzájem.
Včela žije na zemi desítky milionů let. Svojí opylovací
činnosti spolutvořila dnešní bohatou a rozmanitou rostlinnou
říši, která je základem života všech živočichů. Jen v Evropě
více jak sto tisíc rostlin je závislých na opylovací činnosti včel.
Po celou tu dlouho dobu se včela obešla bez člověka.
Lidé svou civilizační činností proměnili přírodní prostředí
(ekosystémy) natolik, že v něm včely bez pomoci lidí
nepřežijí. Staly se na lidech zcela závisle a naopak lidé
na včelách. Byl vysloven názor, že když odejde poslední
včela, to bude umíráček pro člověka. Obdobný názor
vyslovil před mnoha lety známý fyzik, nositel Nobelovy
ceny Albert Einstein. Bez včel to prostě nepůjde. Člověk
sice dokáže neuvěřitelně mnoho, ale nahradit včelu v její
opylovací funkci nedovede. Nedokáže ani vyrobit skutečný
med a ostatní včelí produkty.

Děti z MŠ u včelařů
Proto společnost - stát - včelařství podporuje. Kdyby
včely nechovali zájmoví včelaři, musel by více jak půl
milionu včelstev chovat na své náklady stát.
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Zájmoví včelaři konají záslužnou činnost pro zachování
přírody. Jsou to činní ekologové. Včelařství je také jediná
lidská činnost, která přírodě více dává, než z ní dostává.
Tento přínos byl již mnohokráte vyčíslen. Naposled
to provedli v USA na Arizonské univerzitě v Tusconu.
Vypočetli, že hodnota opylovací činnosti včel je 143krát
vyšší než hodnota medu a dalších včelích produktů, které
získává včelař.

To vše, co bylo uvedeno, je dostatečným důvodem, aby
všichni lidé včelu chránili. Včelařům pak zůstává celoroční
péče o včely a jejich ochrana před nemocemi a nebezpečnými nákazami. Jak naši včelaři své poslání plní, můžete
se přesvědčit návštěvou „včelařského dne“ 15. října 2005
v kulturním domě v Mikulčicích.
Vaše účast a zájem potěší všechny včelaře Hodonínska.
V. Uhrovič

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ - Ordinační hodiny

Po
Út

St
Čt
Pá

DĚTSKÁ ORDINACE
MUDr. Hana Zugárková
Dipl. sestra Hana Fojtů
07.30 - 11.00 ordinace
12.30 - 14.00 prevence
07.30 - 10.00 ordinace
10.30 - 12.30 koj. poradna
13.00 - 14.30 prevence
07.30 - 10.00 ordinace, očkování
dopoledne Brandlova 33, Hodonín
12.30 - 15.30 objednání, Lužice
07.30 - 10.30 ordinace
11.00 - 13.00 prevence
Tel.: 518 357 238

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
MUDr. Vladimír Potůček
Dipl. sestra Štěpánka Černá
Po - Pá 7.00 - 12.00 hod.
Tel.: 518 357 233
PRAKTICKÝ LÉKAŘ
Rudolfa Pernicová
Dipl. sestra Jitka Šošovičková
Po - Pá 6.30 - 12.30 hod.
Tel.: 518 315 673

STOMATOLOGIE
MUDr. Karel Vája
Dipl. sestra Marta Podrazilová
Po - Čt 7.30 - 14.30 hod.
Pá
7.30 - 13.00 hod.
Tel.: 518 357 288
STOMATOLOGIE
MUDr. Lenka Kortová
Dipl. sestra Erika Vájová
Po - Čt 7.30 - 14.30 hod.
Pá
7.30 - 13.00 hod.
Tel.: 518 357 288

Po
Út
St
Čt
Pá

Po
Út
St
Čt
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GYNEKOLOGIE
MUDr. Anna Horňáčková
Dipl. sestra Hana Fojtů
13.00 - 17.00 hod.
06.00 - 15.30 hod.
06.00 - 15.30 hod.
06.00 - 17.00 hod.
Tel.: 518 357 302

STOMATOLOGIE
MUDr. Věra Svobodová
Dipl. sestra Marta Hanuliaková
08.00 - 12.30 hod.
13.00 - 15.00 hod.
08.00 - 12.30 hod.
13.00 - 17.00 hod.
09.30 - 12.30 hod.
13.00 - 15.00 hod.
08.00 - 12.30 hod.
13.00 - 15.00 hod.
08.00 - 13.00 hod.
Tel.: 518 315 746
LÉKÁRNA NA PODLUŽÍ
Pharm. Dr. Jana Kummerová
a Pharm. Dr. Jaromír Kummer
Provozní doba:
Po - Pá 08.00 - 16.00 hod.
Tel.: 518 357 011

Občanské aktivity
BESEDA S PAMĚTNÍKY OBCE
V neděli 14.8.2005, v odpoledních hodinách,
proběhla na Starém kvartýru beseda s pamětníky obce. V nově vylíčené a hezky dekorované
místnosti Starého kvartýru se sešlo zhruba třicet
účastníků besedy, mezi nimiž byla paní Anežka
Zimková, roz. Květoňová, paní Božena Holešinská, roz. Václavová, lužická rodačka, provdaná
do Ratíškovic, paní Miluška Kopřivová, kronikářka
obce a paní PhDr. Miroslava Rošková CSc., roz.
Šabartová, předsedkyně muzejní a letopisecké
komise při RO.
Besedu zorganizovala paní Milada Maradová,
místopředsedkyně Muzejního spolku.
Ve vzpomínkách s paní Anežkou Zimkovou jsme
se zatoulali do různých míst naší obce a zároveň
zavzpomínali na všechny svérázné postavičky
Lužic, spojené s těmito lokalitami.
Na řadu přišla památná místa, kříže a události
s nimi se pojící, vzpomínky na první i druhou
světovou válku, i na lužické rodáky, kteří ve válce
položili své životy i na ty, kteří ji přežili.
Dále byli vzpomenuti rodáci, kteří se za prací
stěhovali do Ameriky či Kanady, hlavně epizoda
ze života lužických sklářů, kteří určité období
svého života prožili v Káhiře, kam se uchýlili též
za prací, když Jindřichova huť v Lužicích byla
v roce 1933 uzavřena.
Z vyprávění paní Boženy Holešinské z Ratíškovic jsme se dověděli např. o „lužickém strašidle“,
které pronásledovalo dělnice „z tabáčky“, které
se vracely v pozdních hodinách ze směny domů
(tenkrát se chodívalo pěšky).
Paní Holešinská se také rozpovídala o různých
veselých historkách ze svateb a také o tom, jaký
býval na tehdejších svatbách jídelníček a jaké se
peklo cukroví.
Besedu navštívil také student historie Ivo Jurásek, který se pamětnic dotázal na tradici Romů
v naší obci, čímž vyvolal další zajímavé vypravo-

vání nejen o Romech samotných, ale i o jejich
řemeslech, zvycích a způsobu života.
Paní Miluška Kopřivová vzpomněla ve svém
vyprávění působení svého otce pana řídícího
učitele Pavla Kučery, jak na Vysočině, tak také
v naší obci.
Každý ze zúčastněných přispěl svou „troškou do mlýna“ a odpoledne uběhlo v příjemné
a družné atmosféře.
Všichni účastníci besedy dospěli k názoru,
že lužické tradice jsou na události bohaté a že
není na škodu nejen si na ně zavzpomínat, ale
také je zachovávat, udržovat a předávat mladším
pokolením, aby také oni věděli, jak se kdysi
v Lužicích žilo.
Kolorit příjemného pozdního odpoledne vhodně završila krásná píseň šohajů, jedoucích na
hody do Prušánek.
Mirka Ištvánková
KLUB SENIORŮ
Klub seniorů v minulém zpravodaji informoval
veřejnost o svém založení, uskutečněných i plánovaných aktivitách. Všechny byly zásluhou obětavých členek výboru, desítkářek ke spokojenosti
většiny již 120 členů organizace splněny.
„Každý je tak starý, jak se cítí.“ - „Veselá mysl,
půl zdraví.“
Právě tyto staré moudrosti - ukazovaly směr
činnosti.
A jaké aktivity to byly?
- Pravidelné koupání v lázních v Hodoníně.
(Od 8.9.2005 opět pokračuje. Odjezdy
každý čtvrtek v 17.00 hodin z autobusových zastávek. U pí Dvořáčkové a Šimánkové je sestavován
pořadník zájemců).
- Pro vylepšení nálady z počasí letošního léta
- „Cesty za zdravou termální koupelí“ na Slovensko. Bylo uskutečněno 8 autobusových zájezdů
s 200 účastníky.
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- Degustace výborné zmrzliny v Jablonici.
Díky již zkušeným organizátorkám seniorkám
Mařence Dvořáčkové a Staňce Šimánkové.
Pochvala i poděkování za vzorné služby panu
autobusovému dopravci Milanu Gažimu a jeho
spolupracovníkům.
- Pečení výborných koláčků pro reprezentační
akce OÚ a Klubu. (Koláčky byly silnou konkurencí
v kvalitě i ceně, koláčkům z obchodní sítě).
Dalšími zatím plánovanými akcemi do konce
roku 2005 jsou zájezdy do divadel, beseda seniorů se zastupitelstvem OÚ, posezení při harmonice
se seniory z Rohatce.
Organizační upřesnění a pozvání bude zveřejněno místním rozhlasem, na INFO kanálu
a prostřednictvím desítkářek.
Kronikářka - seniorka
NAŠE CESTA DO FRANCIE
V průběhu května nás Obecní úřad Lužice oslovil, aby se zástupci Slováckého krúžku zúčastnili
podpisu smlouvy o partnerství ve francouzské
obci Isdes. Postupně jsme vybrali 2 páry, aby
reprezentovaly nejen naši chasu a obec, ale i folklór regionu Podluží ve Francii. Po podpisu české
verze smlouvy (uskutečnil se na naše hody), jsme
sbalili kroje a v neděli 10. července 2005 jsme
vyrazili ve složení Petra Dostálová, Pavla Krchnivá,
Jiří Molnár a Jakub Buchta doprovázet delegaci
Zastupitelstva obce na jejich cestě do Francie.
Cesta do Isdes byla opravdu dlouhá – trvala víc
než jeden den. Vyjížděli jsme brzo ráno a teprve
k večeru jsme dorazili do motelu v St. Avoldu, kde
jsme přenocovali. Další den zrána jsme pokračovali
do Isdes, kam jsme dorazili v odpoledních hodinách. Trochu práce nám dalo „vymotat“ se z městečka Sully, ale nakonec jsme v pořádku dojeli.
V Isdes nás nejdříve vřele přivítali a po krátkém
sdělení dojmů z cesty nás ubytovali. My mladí
a Mgr. Jana Líčeníková jsme byli umístěni do tamní ubytovny Gide d’Étape a druhá část delegace
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byla ubytována u jedné rodiny. Po krátkém odpočinku jsme se večer zúčastnili večeře, kterou pro
nás uspořádal starosta Isdes. Večeře byla typicky
francouzská – podávala se asi tak 3 hodiny.
V tomto čase jsme měli spoustu příležitostí pořádně se seznámit s dalšími účastníky této akce.
Další den (v úterý) nám představovali město
Orleans. Navštívili jsme tamní pamětihodnosti
a byli jsme přijati na Conseil Général du Loiret
(obdobu našeho krajského úřadu), kde nám
vysvětlili princip správního členění Francie. Po
parném dnu jsme byli rádi, že jsme si k večeru
mohli trochu odpočinout. Odpočinek však byl
velmi krátký, protože večer starosta Isdes pořádal
další slavnostní večeři, které se účastnili členové
tamního zastupitelstva. Dá-li se to tak říci, tak pro
vedení naší obce byla tato večeře diplomatická.
My jsme pokračovali v započatých diskuzích
s místními mladými.
Ve středu se v Isdes konala vernisáž výstavy
Českého malířství, kde jsme mohli shlédnout obrazy např. Švabinského, Muziky, Tichého, Manesa,
Zrzavého a našeho rodáka Jaroslava Pecky. Naši
kluci poprvé prezentovali ve Francii kroj naší obce.
Mimo jiných významných hostů této vernisáže, se
jí zúčastnili rovněž manželé Peckovi, kteří stáli
u samotného zrodu partnerství obcí Isdes
a Lužice. Tato vernisáž zaplnila celé středeční
dopoledne. Odpoledne využili naši francouzští
přátelé k tomu, aby dokončili prezentaci jejich kraje – do večera nám ještě stihli představit nedaleký
zámek v Sully a benediktinský klášter s ostatky sv.
Benedikta. Večer se v obci konal ohňostroj (byl
předvečer státního svátku), po němž následoval
„bál v ulicích obce“.
Následující den celá Francie hodně oslavuje
– mají státní svátek, při kterém vzpomínají pád
Bastily. V našem programu to znamenalo samotný podpis smlouvy. Ráno jsme se všichni mladí
oblekli do kroje a vyčkávali našeho starostu. Ten
dorazil k nám na ubytovnu oblečen v mužáckém
kroji. Po jeho příjezdu jsme se za zpěvu písní
o Lužicích vydali k tamní radnici, odkud vycházel
slavnostní průvod. Průvodem jsme došli na místní
hřbitov, kde se uctila památka místních padlých
v boji. Po krátké ceremonii jsme se přesunuli do
obecního sálu v Isdes, kde následoval slavnostní

akt podpisu smlouvy o partnerství. Po samotném
podpisu jsme předvedli několik tanců z našeho
regionu a zazpívali pár písní. Odpoledne jsme
strávili hrou petanque a posledními debatami
s místními.
Další den ráno jsme se rozloučili a pomalu
vyrazili k domovu.
Co říci závěrem? Věříme, že mnohé vyplynulo
z předchozího textu – ve Francii se nám všem
dostalo vřelého přivítání. Za krátkou dobu, kterou jsme tam pobývali, jsme navázali několik
dobrých přátelství. Z nich je zřejmé, že budoucí
spolupráce našich obcí se v žádném případě
nebude týkat jen nějakých politických ujednání,
ale bude především o vzájemné spolupráci lidí
všech věkových skupin. Šanci prezentovat naši
obec a region mají prakticky všichni, protože
spektrum zájmů a aktivit našich francouzských
přátel je rovněž velmi široké – od hudby, sportu,
myslivosti, vinařství až k rybaření, či cestování.
Na druhou stranu samotná Francie má i nám co
ukázat a nabídnout. Neopomenutelným přínosem
pobytu v zahraničí jsou krom poznání tamní kultury

i jazykové zkušenosti. Proto využijme tuto šanci
a rozvíjejme uzavřenou spolupráci nejen vstřebáváním francouzské kultury, ale i tím, že ukážeme
jak Francii, tak Evropě, že máme co nabídnout.
Za Slovácký krúžek Lužice
Petra Dostálová a Jiří Molnár

VZPOMÍNÁNÍ NA SKAUTSKÝ TÁBOR
POLNIČKA
Tábor se konal od 9.7.-27.7.2005, ale pro
mladší končil už 20.7.2005. Několik prvních dnů
na táboře pršelo, takže jsme byli moc rádi, až
konečně přestalo pršet a my jsme mohli schovat
pláštěnky a gumáky. Mohli jsme se koupat a
chodit jen v lehkém oblečení. Asi třetí den jsme
začali hrát celotáborovou hru, která měla téma
Harry Potter. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin.
Před odjezdem mladších dětí jsme hru ukončili,
vyhrál podle knihy či filmu Nebelvír na druhém
místě Zmijozel, třetím Mrzimor a na čtvrtém Havraspár, ale říká se sláva vítězům a čest poraže29

ným !!! Po odjezdu mladších dětí jsme začali hrát
novou celotáborovou hru s názvem Hawai. Každý
dostal dopis, ve kterém bylo napsáno, že jsme
vyhráli cestu na Hawai. Takže jsme pluli na Hawai,
ale protože jsme v Bermudském trojúhelníku
špatně odbočili, dostali jsme se do pravěku a abychom se mohli vrátit, museli jsme splnit několik
úkolů. Úkoly jsme splnili, takže jsme mohli vyjet.
Ale zase jsme odbočili špatně, a tak to šlo pořád
dokola až jsme se konečně dostali na Hawai,
kde jsme dostali koktejly a různé ovoce. Ještě
ten den byl závěrečný táborák. Další den jsme
jeli domů, jeli jsme krásným autobusem. Když
jsme přijeli, už jsme vykládali, jak se těšíme na
další tábor. Já osobně si myslím, že tento tábor
byl moc hezký.
Eliška Černá „Kimi“

VÝPRAVA NA HRAD „HELFŠTÝN“
V pátek 19.8.2005 se oddíl Medvědi vydal
na prázdninovou výpravu na hrad Helfštýn. Sešli
jsme se na vlakovém nádraží, i když se skoro
nikomu nechtělo tak brzo ráno vstávat. Po dlouhé
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cestě dorazil vlak do Přerova, kde jsme přestoupili
do dalšího vlaku. Tato cesta byla hodně kratší než
ta první, a tak vlak dojel do Lipníku n. Beč. Cesta
na hrad pokračovala pěšky, a tak jsme se vydali
na cestu. Cestou se hrála hra „Klíště ”. Po docela
strmé cestě do kopce jsme konečně na místě
a malá přestávka ještě než vstoupíme do hradu.
Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí a také
jsme si prohlíželi výrobky, které vyrobili místní ko-

váři. Po prohlídnutí hradu si všichni vyšlapali na
vysokou věž a z ní byl krásný výhled na krajinu.
Pak už všichni hráli hry a ještě se porozhlíželi
po hradu. Jinak nás čekala i cesta domů, a tak
se všichni připravovali. Když jsme dorazili, tak
se každý těšil domů, že si všichni odpočinou
a těšíme se na další výpravu. Věřím, že se každému výprava líbila a že příště na podobnou
pojedou i další.
Nikola Doležalová „Pikolík”

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
V LUŽICÍCH
Vás srdečně zve na

REGIONÁLNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ
BO - BOA
a
MÍSTNÍ VÝSTAVU KRÁLÍKŮ,
DRŮBEŽE A ZVÍŘECTVA

Výstava se uskuteční:
v sobotu 17. září 2005 od 13 do 19 hodin
v neděli 18. září 2005 od 8 do 17 hodin
v areálu stadionu TJ Baník Lužice.
PŘIJĎTE SE PODÍVAT, POUČIT A POTĚŠIT.

KULTURNÍ OKÉNKO
Vážení čtenáři,
jsem velmi potěšen, že na tomto místě mohu
zbilancovat letošní ROCKLUŽÁK, který byl
v řadě již pátým ročníkem. Tento ročník byl ovšem
pro pořadatele opravdovým oříškem, tedy spíše
ořechem kokosovým. A to hned z několika důvodů. Faktem je, že náš pořadatelský tým navždy
opustili dva velmi vzácní lidé, kteří nám budou
bohužel chybět i v budoucích letech. Jedná se
o našeho dobrého kamaráda Martina Hubačku
a o bývalého provozovatele Lužáku p. Milana
Ištvánka. Oběma chci mnohokrát poděkovat za
to, co pro nás v minulých letech udělali.
A protože vše souvisí se vším, další problémy
se jen nabalovaly na sebe. Tím, že došlo k výměně provozovatelů, a následně tedy k různým
rekonstrukcím samotného areálu, jsme nemohli
akci uspořádat v termínu, na který si již příznivci
bigbeatové muziky zvykli (druhý týden v červenci).
Právě v době kdy se konal letošní pátý Rocklužák
(20. srpna), se totiž v České republice konaly dva
opravdu velké festivaly. Mám na mysli HIP-HOP
kemp s návštěvností kolem 16 000 lidí a TRUTNOV, který se počtem blíží k 15 000 návštěvníků.
Tím pádem jsme letos zaregistrovali „pouze“ na
tři stovky fanoušků Lužáku.
Ale abych stále jenom nekritizoval, musím říct,
že i přes všechny komplikace, které tento rok
neočekávaně nastaly, se nakonec vše podařilo
zvládnout a většina „rockerů“ se pokojně kolem
třetí hodiny ranní rozběhla domů. No, on to teda
v některých případech nebyl ani takový běh,
jako spíše let, takže klasik by odchod některých
návštěvníků označil jako čertovský běholet, ale
i tak mohu konstatovat, že vše proběhlo, tak jak
mělo. Nehledě na to, že na odchod a v podstatě
průběh celého večera dohlížela Policie ČR.
Na závěr chci poděkovat všem účastníkům, pořadatelům, dále pak Přemku Sobotkovi, novému
provozovateli areálu, který celý večer hned na poprvé slušně zvládnul. Také pan starosta si zaslouží
dík, protože již druhým rokem bez větších námitek
akci schvaluje, a tím podporuje mládež, která
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v Lužicích a blízkém okolí nemá moc možností,
kde by si bigbeatovou hudbu na živo poslechla.
A v neposlední řadě chci poděkovat všem občanům Lužic za to, že jednou za rok ten „rámus“

zase vydrželi a z celého srdce doufám, že příští
rok se zase sejdeme u dobré muziky na ROCKLUŽÁKU, tentokráte již s koncovým číslem 6.
How

MUZEJNÍ SPOLEK

srdečně zve na výstavu na Starém kvartýru s tématikou podzim (vinobraní)
a řemesla (vyšívání, vazba knih, obuvnictví)
Výstava se koná:
17. září 2005 od 14.00 - 18.00 hodin
18. září 2005 od 10.00 - 12.00 hodin a od 14.00 - 18.00 hodin
19. září 2005 pro ZŠ
S R D EČ N Ě Z V O U P O Ř A D AT E L É .

POZVÁNKA NA

„VČELAŘSKÝ DEN“ DO MIKULČIC

Včelaři na Hodonínsku si letos připomínají 85. výročí založení své organizace
- Včelařského spolku pro Hodonín a okolí.
K tomuto výročí pořádají v sobotu 15. října 2005 v Kulturním domě v Mikulčicích včelařský den,
na který zvou širokou veřejnost. Jeho součástí bude ve 14.00 hod. zahájení včelařské výstavy
a v 15.00 hod. přednáška s besedou předního včelařského odborníka RNDr. Václava Švamberka.
Přednášející přiblíží přítomným tajuplný svět včel, získávání a využití včelařských produktů.
V diskuzi odpoví na dotazy.
Účastníci včelařského dne se budou moci blíže seznámit s různým včelařským zařízením, pomůckami
a dokumenty z činnosti včelařské organizace, prohlédnout si živé včely ve skleněném úle.
Mladými včelaři bude předvedeno zhotovení včelařských pomůcek a výroba svíček ze včelího vosku.
Na výstavě si bude možno zakoupit, med, medovinu, včelí vosk, svíčky a také firemní výrobky z pylu,
propolis a mateří kašičky s léčebnými účinky.
Včelaři si budou moci zakoupit včelařské pomůcky z bohaté nabídky
fy - Včelařství SEDLÁČEK z Bučovic.

POŘADATELÉ SE TĚŠÍ NA VAŠI NÁVŠTĚVU
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TRADIČNÍ
LUŽICKÉ VINOBRANÍ
Slovácký krúžek ve spolupráci s Obcí Lužice a místními vinaři opět rozšiřuje svou činnost
Málokteré rostlině je v dějinách člověka věnována taková pozornost jako révě vinné. Opěvují ji již
po tisíciletí básníci, hudebníci, malíři, mocní i prostý
lid. Víno se stalo neoddělitelnou součástí slavnostního i všedního dne člověka. Jedna chvíle je však
pro samotné víno tou nejdůležitější. Doba, kdy
hrozny dozrají a celoroční práce vinařů se zúročí
při vinobraní, aby se mohlo nové víno narodit.
A právě tomuto okamžiku se vždy prokazovala
náležitá pozornost. Slavnost spojenou s vinobraním
v Lužicích již tradičně pořádá i lužická chasa.
Tentokrát 17. září 2005 vyjde průvod krojovaných
ve 14:30 hod. ze Starého kvartýru k Obecnímu úřadu
v Lužicích. Zde v 14:50 hod. před představiteli obce,
vinaři i návštěvníky budou voleni hotaři. V minulosti
byli na Moravě i v jiných zemích hotaři voleni na shromážděních, kterých se účastnila celá obec. Např.
v Dolním Rakousku máme o této volbě zprávu již
z roku 1340. Mohli se jimi stát jen osoby poctivé,
rozumné, soudné a dobře rozumějící vinohradům.
Strážci vinohradů byli voleni nejčastěji na svátek sv.
Vavřince 10. srpna a svou funkci zastávali i po několik
let, někdy i dědičně až do smrti. Hotařům vinaři předají hrozen, jako symbol svých vinohradů, a horu.
Jan Herben v časopise Květy v roce 1886
popisuje, jak velkou roli hrála při vinohradnických
pracích víra. Vinaři se vždy často modlili ke svým
patronům sv. Vincenci, sv. Janu Evangelistovi,
sv. Janu Křtiteli, sv. Bartoloměji, sv. Medardu, sv.

Donátu, sv. Floriánu, sv. Vavřinci, sv. Barboře,
sv. Václavu a hlavně ke „sv. Urbanu, patronu hor
vinných, aby ochránil vinice ode všech pohrom,
neštěstí, ptactva a žúžele.“ Věřící se také nezapomněli před vinobraním pomodlit „za všechny bývalé
představené obce, kteří v takové potřebě sloužívali,
a za všechny, kdož přítomni bývali; za všechny, kteří
v těch vinicích pracovali a již v Pánu odpočívají,
a za všechny konečně, kdož na nich pracují, aby je
Pán Bůh posilniti ráčil!“. Také hotaři svatou zpovědí
vždy očistili svou duši, „…kterou mají zachovati
čistou od krádeže i nadržování dokud posledního
hroznu neseberou z vinohradů.“ Duchovní hodnoty si vinařství na jižní Moravě udrželo dodnes.
Proto i průvod lužického vinobraní se v 15:30 hod.
zastaví cestou od obecního úřadu před kostelem
sv. Cyrila a sv. Metoděje v Lužicích pro požehnání
a posvěcení symbolů vinobraní.
Čtení horenského práva, slavnostní přísaha hotařů a zaražení hory proběhne již tradičně na prostranství za restaurací „Lidový dům“ od 16:30 hod.
Celou akci pořádá Slovácký krúžek v Lužicích
ve spolupráci s Obecním úřadem v Lužicích
a místními vinaři. Rozšíření a zkvalitnění akce snad
zaujme všechny obyvatele Lužic i přespolní hosty
a tato akce neujde Vaší pozornosti.
-MHPoužitá literatura: FROLEC, Václav:
Tradiční vinařství na Moravě. Brno 1974.

Program TRADIČNÍHO LUŽICKÉHO
O VINOBRANÍ:
VINOBR
OBRAN
RA
17. září 2005
14:00
14:30
14:50
15:15
15:30
15:45
16:00
17:00

sraz krojovaných na Starém kvartýru
průvod krojovaných doprovázených obecním policajtem před Obecní úřad v Lužicích
volba hotařů a předání symbolů vinobraní před obecním úřadem
průvod krojovaných, představitelů obce a vinařů k chrámu sv. Cyrila a sv. Metoděje v Lužicích
posvěcení symbolů vinobraní a modlitba za úrodu před chrámem sv. Cyrila a sv. Metoděje
průvod účastníků vinobraní na prostranství za restauraci „Lidový dům“
čtení horenského práva, slib hotařů a zaražení hory na prostranství za restaurací
taneční zábava s dražbou posvěceného hroznu
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Z li te rár ní tvorby občanů
HEJ PÁNI KONŠELÉ
JÁ BYCH CHTĚL
NA SVĚTĚ RÁJ
Tenkrát chlapi ještě na Moravském Slovácku kouřili fajky,
kočičáky míšky na tabák zapásané na pásu, v zimě nosili kožichy
dubeňáky s vyšitými tulipány na
zádech a beranice čepice. V létě
konopné gatě třaslavice, širokou
konopnou košili s červenou
pentličkou u krku na zavázání.
Šohaji v hody ve slováckém
kroji v hospodě u muziky se bili
o frajírky a o kosárky. Dívky chodily v létě na pánský tovarech,
vydělat si k hodům na nové
šaty a v zimě vyšívaly canglové
fěrtochy. Ženy, ty většinou rodily
a doma chovaly děti.
Abychom nezůstali jenom
u těch kožichů, podívejme se
taky, co je v nich. Starosta, hlava
obce starostoval čestně sedmnáct roků, až do války, kdy ho
Němci sesadili. Všechny okolní
obce nám ho záviděli, ale jednou
na schůzi obecního zastupitelstva mu to také nevyšlo.
„Sme tu teda všecí esli dobře vidím,“ řekl starosta. Vitajte
všecí tady ve škole, kde sa dnes
uskuteční a mosí to aj byt, volba
polecajta, pastýřa a hotařů. Tyto
osoby sů tak potřebné v obci,
jak obecní plemeníci, býci, kozlé
a kanci, to víme všecí, enomže
plemeníků kupujeme … a tych
prodáváme, starosta chtěl říct
volíme, ale skočil mu do řeči strýc
Taraška, který myslil na aldamáš,

po volbě obecních služebníků.
Starosta zčervenal a řekl: „Ty byť
ticho Francku, nemáš zaplacenů
předloňksů daň, tak drž chlebárňu.“ „Co sem to chcel, ja to,“ řekl
starosta a pokračoval: tak býků
máme dvoch, starého a mladého,
kozla jedného (zatím to stačí), ale
co s osobama, které dnešním
dněm máme aj nemáme, víme
všecí, že na Štěpána není pána.
Tady Lojzek po méj levici zastává
polecajtský úřad dobře (postav
sa hovado, dyž ťa člověk vyvolá,
si v maštali?) napomínal tiše
starosta Lojzka. „A aj ti dobře
nádečiní,“ ozval se strýc Skřivánek agrárník. „Kuš kmotře,“
starosta to diplomaticky odrazil
a pokračoval, „ale je tady toť
Janek Stehlík, který to chce dělat
lacinší.“ Strýc Šváb ze strany
lidové, jak i starosta řekl: „Chlapi,
žádný špás to nebude, rozmyslime
sa, Lojzek má polecajtský mundůr
po nebožtíkovi Smutném a ten byli
stejné výšky, ale co s Jankem.
Kdyby byl zvolený, dyž je dlůhý jak
obříslo a hlavu má jak ingršpír. „Já
chcu mlúvit,“ hlasil sa o slovo strýc
Taraška, hájil barvu. Janek byl
proletář a strýc volil. „Hm, veliký,
malý, jak to čuju to byli aj císařé,
králé a prezidenti moseli byt stejní
a nejsů, može někdo říct matce,
aby ho porodila akorát? Mundůr je
mundůr a tělo je něco inšího, kór
dyž je hladné jak tady Jankovo,
mějte lidé rozum, má osm děcek
a dvě měřičky obecního pola.
Já bych řekl, že obecní gatě po
Smutném nebudů Jankovi tak

krátké a dyby, tak mu jich doma
žena nadšije a tů hlavu pod čepiců
také schová.“
„Potrhajme chlapi a nepasme
sa pořád na úvratí, doma roby
brblů a krávy hladné v maštaly
bučá,“ řekl starosta.
Starostovi sa to dobře mluvilo.
Měl doma služebných pacholka,
dívku a tady pět lidovců, třech
agrárníků a jedného komunistu
a věděl, jak volba dopadne. Hrál
si s výborem jak kočka s myší
a navrch hodil Janka „Kdo chce,
aby od Štěpána byl policajtem
toť Janek, nech zdvihne pravů
ruku.“ „Proč pravů?“ ozval sa
trafikant Škřápek invalida. Pravou ruku položil za císaře pána.
„Zdvihni, kterů máš, nejsu slepí,
dyby nám víc nescházelo, šak si
ináč dobrý chlap,“ řekl starosta
a počítal ruky: „ jedna, dvě, tři,
čtyři a dost“ myslil si starosta, pět
ruk zůstalo pro Lojzska. Strýček
Líčeník lidovec spal. Strýc Taraška, který seděl vedle žduchl do
strýčka a řekl: „Cy ty na to říkáš
Martine?“ Martin vyskočil jak
k telení krávy a rozespalý zařval:
„Dajme mu to, šak to potřebuje!“
Myslel, že se jedná o Lojzka, byl
to synovec. Starostovi se svezla
hlava do kožichu a o Lojzkovi už
se ani nehlasovalo. Aldamáš se
pil svorně do půlnoci.
Ve žních, když Janek u starosty sékl obilí a strýc Taraška
mu připomínal třídní boj, Janek
odpověděl: „Šak já chcu bojovat,
enom co se u starosty najím“.
Pavel Popovský st.
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VELKÉ PRVENSTVÍ
PRO LUŽICE
Bylo letní, prázdninové odpoledne a na dveře našeho domu
klepala Martina Chalupová.
Otevřela jsem jí a po příchodu
do mého pokoje nás napadla
pr vní otázka: „Co budeme
dělat?“, Návrhů padlo spousta,
ale žádný nebyl ten pravý. Najednou jsem řekla: „Když nás
zajímá astronomie a vesmír,
pojďme vyslat hmyz na Měsíc.“
Martina souhlasila a tak jsme
začaly.
Venku bylo krásně a tak nás
napadlo,že startovací rampa,
která vystřelí raketu s hmyzími
astronauty, by mohla být u mě
na dvorku. Ale poslat hmyz na
Měsíc není jen tak jednoduchá
záležitost. Musely jsme udělat
plán rakety a rampy a taky
zvolit dobrý hmyz pro tuto misi
na zemskou družici,na Měsíc.
To vše bylo za několik minut
hotovo. Ale co teď? Postavit
rampu a raketu nebo jít pro
astronauty? Tak jsme vyrazily
pro astronauty. Najednou pod
našima nohama začali lozit
brouci, byly to ty kravičky s černými flíčky a červenými zády. To
je ono, jsou to praví astronauti.
Martinu napadlo, že bychom je
mohli nazývat HMYZONAUTI.
Po příchodu ke mně domů jsme
se pustily do stavby rampy, kterou tvořil stůl s dírou uprostřed.
Následovala stavba rakety,
kterou jsme sestavily z P.E.T.
láhve a z několika rachejtlí. Vše
bylo připraveno ke startu.
Hmyzonautů bylo poměrně
málo, byli jen tři. Dali jsme
36

jim jména: Otec Hojnosti, Les
a Lez. Pro případ nezdaru
byl u rampy připraven kbelík
s vodou a naše pomocné ruce.
Za okamžik přišla chvíle pro
hmyzonauty, nástup do rakety.
Martina byla neopatrná a Otci
Hojnosti nechtěně utrhla nohu.
Chudák! Ale jinak v pořádku.
Raketa i s hmyzonauty už
stála na rampě, ale my jsme
nenacházely odvahu ji odpálit,
proto to za nás udělal můj tatínek. Rachejtle coby raketový
pohon už hořely a já s Martinou
jsme utekly, aby se nám nestal
nějaký úraz. S raketou to šlo
z kopce. Vzlétla asi půl metru
do vzduchu, začala se otáčet
a vybouchla. Vylila jsem na ni
vodu a spolu s Martinou jsme se
snažily dát hmyzonautům první
pomoc. Bohužel už bylo pozdě.
Byli uvaření. Vystrojily jsme jim
tedy úctyhodný pohřeb. Už se
stmívalo a Martina šla domů.
Druhý den přišla Martina znova
a vrátily jsme se k raketě, která
hrdě nosila jméno Hmyzonautis
World 2004. Pole, kde měli
hmyzonauté hrob se mělo orat,
a tak bylo nutné vložit jejich
těla na jinou část zahrady. Za
pár minut jsme zjistily, že Otec
Hojnosti a Lez se pohybují. Žijí
huráááááááááááááááááá!!! Ale
Les je bohužel mrtvá. Nedalo
se nic dělat. Otce Hojnosti
i Lez jsme odnesly zase tam,
kde jsme je našly. Při celé misi
i když se nevydařila podle mých
představ jsem zažila chvíle
napětí, strachu ale i legrace.
Doufám, že velké prvenství
o dobývání vesmíru získáme pro
Lužice další léto.
Kristýna Bravencová 8.třída

VZPOMÍNKA NA 11. ZÁŘÍ
- SEBEVRAŽEDNÉ UDÁLOSTI
ISLÁMSKÉHO
NÁBOŽENSKÉHO
FANATISMU
Ti, kdo berou zemi slunce
Bylo to 11. září 2005 čtyři roky
od největší tragedie, která stále
pokračuje. Kolektive pracovníků
OÚ, vím, že máte pro Zpravodaj
jinou skladbu, ale myslím, že
vzhledem k situaci, nás to všechny nutí k zamyšlení, hledání příčin
a jejich odstranění …
Hitler a jeho ideologie rasismu nebyla o nic zvrhlejší.
Jen jeho vlastní rozum, vydělující jej z říše zvířat, vložil do osudu člověka věčný a neuhasitelný
svár dobra se zlem, pravdy se
lží, svobody s otroctvím, práva
s bezprávím a lásky s nenávistí.
Tam, kde syny temnot posiluje
v boji proti synům světla sebevražedná nenávist náboženského fanatismu, nabývají hrůzy
rozměrů apokalyptických.
Laskavě modré nebe nad
New Yorkem a Washingtonem
v dopoledních hodinách dne
11. září 2001 bylo léto události
svědkem lidstvo celé planety.
Starý Říman Cicero už v dávných dobách řekl: „Ti, kdo ze
života odstraňují přátelství nad
něž nemáme od nesmrtelných
bohů nic lepšího, jako by brali
Zemi SLUNCE!“
A ptáš-li se Člověče, komu, že to
v těchto dnech kolem celé zeměkoule zvoní hrana, věř, že Tobě!
Opsáno z měsíčníku „PODLUŽÍ“ září 2001 Vydav. a šéfr. Pí Šetinová (do tohoto časopisu jsem
tři roky dopisoval /8 povídek/).
Váš čtenář

Z HISTORIE
Jaroslav Dobrovolský
(ke 110. výročí narození)
Pátého října 2005 uplyne již
110 let od narození významného
lužického rodáka, učitele a talentovaného umělce - Jaroslava
Dobrovolského. Jeho osobní
život, rozsáhlé umělecké dílo
i tragický osud vlastence jsou
trvalým vzorem pro všechny žijící generace v naší obci. I když
jeho žáky z obecné školy již
v Lužicích nenalezneme, v mnohých rodinách stále uchovávají
jeho umělecká díla, zvláště
vzácné dřevoryty.
Jaroslav Dobrovolský byl
posledním potomkem ze 14
dětí důlního kováře Josefa
Dobrovolského a jeho ženy Filomeny. Rodina bydlela zpočátku
na hornické Kolonii a později
ve vlastním domku (dnes dům

Jaroslav Dobrovolský (stojící vpravo) při slavnosti rozvinutí nového
praporu TJ Sokol Lužice v r. 1930

č. 642/320). Po ukončení
obecné školy v Lužicích začal
studovat na reálném gymnáziu
v Hodoníně, kde v roce 1913
maturoval. Nelehká finanční
situace rodiny jej nutila na studium si přivydělávat. Rozhodl se
pro učitelské povolání, ze které-

Starosta Hodonína J. Dobrovolský provází prezidenta ČSR Dr. E. Beneše
při jeho návštěvě města v červnu 1936

ho ho hned na samém začátku
vytrhla první světová válka.
Po skončení války nastoupil
první učitelské místo ve Starém
Městě u Uherského Hradiště,
pak učil v Mikulčicích a ve
školním roce 1920/21 se stal
učitelem na lužické obecné
škole. Ze školní kroniky se
dovídáme, že v tomto i v dalším
školním roce učil čtvrtou třídu.
Ve školním roce 1922/23 učil
žáky páté třídy a na nově otevřené živnostenské pokračovací
škole vyučoval kreslení.
V době učitelování v Lužicích
se Jaroslav Dobrovolský oženil
s dcerou lužického krejčího
Emílií Bdinkovou a v květnu
1921 se jim narodila dcera
Dana. V naší obci založil a vedl
první obecní knihovnu a aktivně
působil v TJ Sokol, především
jako vzdělavatel jednoty.
I když nadále bydlela rodina Jaroslava Dobrovolského
v Lužicích, vyšší školní orgány
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jej překládaly na učitelská místa
mimo obec. Už v říjnu 1922
byl přeložen na státní ústav
pro hluchoněmé děti v Jelšavě
na Slovensku a později učil
v Uherském Ostrohu a na dívčí
měšťanské škole v Břeclavi.
Jeho kolegyně z břeclavského
působení na něj později vzpomínala jako na učitele „velmi svědomitého, kterého děti milovaly
a důvěřovaly mu“. V roce 1929
nastoupil Jaroslav Dobrovolský učitelské místo v Hodoníně, kde působil do roku 1939.
V Hodoníně byl v listopadu 1935
zvolen i starostou města. Jeho
posledním působištěm, už ve
funkci okresního školního inspektora se stala Moravská Ostrava.
Jako činný pedagog, metodik a praktik zveřejňoval své
názory v odborných časopisech a napsal příručku „Kreslení
v prvouce“ a „Kreslení ve 3.
- 5. třídě“. Již v dobách Gymnaziálních studií se kreslení stalo jeho nejoblíbenějším
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předmětem. Externě proto absolvoval učitelský ústav v Kroměříži
a získal aprobaci na matematiku
a kreslení. Na všech místech,
kde působil jako učitel kreslení,
věnoval se mimo zaměstnání
i umělecké činnosti. „Umělěcká
tvorba ho sílila, povznášela a posvěcovala,“ vzpomíná jeho kolegyně z břeclavské měsťanky. Na
jeho umělecký vývoj mělo nemalý
vliv prostředí jeho mládí a krásy
jižní Moravy a Slovenska.
Dobrovolský začínal dřevoryty a linoryty a postupně si osvojil
i techniku leptu. Příznačným
rysem jeho tvorby je takřka
horečná a neúnavná činnost.
Ustavičně studoval, kreslil,
sbíral náměty a tvořil dřevoryty
po celých sériích. V soupise
jeho díla jsou uváděny rozměrné soubory „Hrady a zámky
v Podyjí“, soubor „Uherský Ostroh“, „Bzenec“, „Presidentova
dědina“, „Přes Vysoké Tatry“,
„Bratislava“, „Pováží“, „Hodo-

J. Dobrovolský s manželkou Emílií
roz. Bdinkovou v roce 1920

nín“, „Břeclav“, „Rodný domek
presidenta Masaryka“ a „Na
modrém Jadranu“. Poslední
je soubor linorytů „Ostrava“.
Celkem je to neuvěřitelných 147
dřevorytů a linorytů.
Druhým oborem jeho umělecké činnosti byla knižní grafika.
Uplatnil se zejména jako navrhovatel knižních značek Ex libris.
Ilustroval bibliofilii „Jižní Morava
v písních Petra Bezruče“ a sám
vydal „Petra Bezruče“ s 50 barevnými linoryty. V tvorbě Ex libris
dosáhl profesionální dokonalosti
a získal jimi ocenění na mezinárodních výstavách v USA, Austrálii,
v Bruselu, ve Lvově a Debrecíně.
V roce 1936 byl jmenován na
mezinárodní výstavě knižních
značek v Los Angeles předsedou
za Československo.
Z malířské tvorby jsou známy
jeho akvarely z Dalmácie a další
pastely a oleje.
Ostrava se stala pro Jaroslava
Dobrovolského posledním místem nejen jeho pedagogického
a uměleckého působení, ale i
osudovým místem jeho životní
pouti. Po nacistické okupaci
naší země a vypuknutí druhé
světové války se Dobrovolský jako pokrokově smýšlející
člověk a vlastenec zapojil do
ilegální odbojové organizace
„Obrana národa“, která byla
v počátcích odboje početně nejsilnější a pro Německo
nejnebezpečnější organizací.
V září 1940 byl zatčen a prošel
pak věznicemi v Ratiboři, Olomouci a Brně. Dne 15. října
1940 byl odsouzen a umístěn
v koncentračním táboře Mauthausen s oním proslulým označením „návrat nežádoucí“.

V Mauthausenu byl přidělen
na práce v kamenolomu. Až
půlmetrákové kameny museli
vězňové vynášet po pověstných
180 schodech. Část vězňů zahynula hladem a vyčerpáním již
v prvních týdnech. Ani vysoký,
ramenatý Dobrovolský to dlouho nevydržel. Omrzly mu nohy,
dostal otravu z podvýživy a po
nelidských útrapách zemřel 27.

dubna 1942. V posledním dopise poznamenal tužkou na zadní
stranu, takže si toho censor
nevšiml: „Přeji si jen mír a klid,
třeba věčný.“ Jeho rodině poslali trochu popela z nedoběrné
mauthausenské haldy. Popel
je uložen v rodinném hrobě na
hřbitově v Lužicích.
Již v červenci 1945 uspořádaly Lužice v budově ško-

ly výstavu prací Jaroslava
Dobrovolského, které vznikly
v koncentračním táboře. Výstavu z díla Dobrovolského připravilo v prosinci 1945 i Moravské
sdružení výtvarných umělců
v Moravské Ostravě. Jméno
Dobrovolského nesou dnes
ulice v Hodoníně i v Ostravě.
Zpracovala
PhDr. Miroslava Rošková, CSc.

JAK VČELAŘILI NAŠÍ DÁVNÍ PŘEDKOVÉ
V DOBĚ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE
Málo se ví, že vůbec první písemné zprávy o Velké
Moravě se vztahují k medu
a medovině.
Včelařství hrálo důležitou roli
v hospodářském životě slovanských kmenů. Dokladem jsou
písemné zprávy perských kupců Ibn Rusta a Ibn Gardiziho,
kteří popsali cestu na trhy Velké
Moravy ke knížeti Svatoplukovi,
synovci Rostislava. Ibn Rusta
z Istahánu ve spisu Kniha vzácných drahokamů popisuje i život
na sídelním městě Svatoplukově. Píše: „Slované mají nádoby
ze dřeva, v nichž jsou otvory pro
včely a med. Nazývají je úlišč
(úl). Z jedné takové nádoby mají
i 10 džbánku medu.“ Dále píše:
„Když někdo zemře, spálí ho; na
druhý den popel uloží do nádoby, kterou vynesou na pahrbek.
Po uplynutí jednoho roku se příbuzní sejdou na pahrbku, mají
20 i víc džbánků medoviny (víno
z medu), tam jedí, pijí a zpívají,
přesvědčení, že Pán ho přijal do
své milosti.“ Z toho je zřejmé,
že v této době křesťanské

pohřbívání do země nebylo
zdaleka obvyklé. Že medoviny
u našich předků bylo dostatek,
dokládá Gardizi: „Medoviny je
hodně a jsou i takoví, kteří mají
i 100 džbánků.“ Dále uvádí:
„Slované žijí převážně v lesích,
vinohrady a pole nemají. Mají
dřevěné nádoby a je v nich dost
medu. Stává se, že z jedné takové nádoby (ulišč) mají 50, 60
i více obroků medu (starověká
míra).“ Med a včelí vosk byl častým předmětem obchodu.
Z toho je zřejmé, že pro chov
včel byl kraj příznivý. Pokusme
se představit, jak vypadala krajina na dolním roku řeky Moravy.
Rozsáhlý, nepropustný lužní
prales s bohatým zastoupením
listnatých stromů a keřů a kvetoucí louky - to vše poskytovalo
včelám bohatý zdroj nektaru
a pylu od skorého jara do pozdního podzimu. Byla to krajina
vskutku medem oplývající. Tento
ráz krajiny se do značné míry zachoval až do konce 18. století.
Že se včelám dařilo, potvrzuje mimo jiné i název „Včelínek“

Tak asi mohl vypadat úly našich
předků

Originální perský text z díla Ibn
Rusty „kniha vzácných drahokamů“. Její jediný originál, objevený
v Bagdadu je dnes uložen v Londýnském British Museum, překlad
Dr. Chátíf Bahbouh

poblíž památníku Velká Morava
u Mikulčic.
Bohužel celé toto dlouhé
období od zániku Velké Moravy
po konec 19. stol. nemá žádné
písemné záznamy o včelách
a včelařích.
V. Uhrovič
Podklady získány
od p. Jana Galatíka
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Z HISTORIE
VČELAŘENÍ
V LUŽICÍCH
Nikdo nepochybuje o tom,
že se včelařství v Lužicích provozovalo od nepaměti. Písemné
údaje o včelách a včelařích
se však datují až od vzniku
Československé republiky
v roce 1918. Z ústního podání je
známo, že lužičtí včelaří do první
světové války 1914 - 1918 často
k chovu včel používali duté nebo
vydlabané části kmene stromu,
kterým se říkalo „kláty“ nebo
„špalky“, někdy také úly z vázané slámy tzv. „slamáky“. Ještě
v roce 1929 významný lužický
včelař Josef Balga uvádí, že
včelaří nejen v úlech dřevěných,
ale i ve dvou „slamácích“.
Po vzniku Československa
začali se včelaři více sdružovat
a zakládali včelařské spolky.
V roce 1920 byl založen „Včelařský spolek pro Hodonín
a okolí“ a v následujícím roce
založili mikulečtí a těšičtí včelaři
obdobný spolek. Zpočátku byli
někteří včelaři z Lužic členy
spolku v Hodoníně, jiní v Mikulčicích. V roce 1927 přešli
z Hodonína do Mikulčic; po
další léta včelaři těchto tří obcí
tvořili jednu organizaci. Tak
tomu bylo až do roku 1960.
V době první republiky chovali včelaři v Lužicích včely
v různých úlech, ponejvíce
doma zhotovených. V té době
v Lužicích bývalo 10 - 14 včelařů, kteří chovali až 140 včelstev. Hodně to záviselo na
průběhu počasí, medné snůšce
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a početnosti rojů v daném roce.
Starší občané si možná ještě
vzpomenou na některé včelaře
z této doby. Byli to: učitel Martin
Komosný, Josef Balga, Josef
Novák, Josef Ryšánek, Josef
Valášek, František Vymyslický,
Vladislav Prokop, Josef Antoš,
František Bíza, páter Krejčí, Jan
Koneček a Jiří Vykydal.
V době druhé světové války a 15 let po válce se na
organizaci a působnosti lužických včelařů nic podstatného
neměnilo. Teprve při novém
územně-správním uspořádání
v roce 1960 byl mikulčický
včelařský spolek přičleněn do
hodonínské včelařské organizace. Tak vznikla základní
organizace Československého
svazu včelařů, která sdružuje
i včelaře z obcí Mutěnice, Dolní
Bojanovice, Lužice, Mikulčice,
Prušánky, Josefov, Starý Poddvorov a Nový Poddvorov.
V této době se včelařstvím
zabývali: Oldřich Valášek, Ludvík Rakvica, Miluška Maradová,
Josef Kondrád, Martin Komosný, František Vymyslický, Josef
Bürsach, Ladislav Vojtíšek,
Josef Lacka, Jaroslav Hromek,
Vítězslav Loucký, Svatopluk
Janík a František Bartoník.
Bylo to období určité modernizace včelařských provozů.
Přecházelo se na nové modernější typy úlů, organizování
přísunu včelstev k opylování
ovocných sadů, zemědělských
plodin a do lesů.
Většina z uvedených včelařů
již nevčelaří z důvodu stáří,
nemoci nebo úmrtí. V letošním
roce se včelařstvím zabývají
Svatopluk Janík, Libor Valášek,

František Dlouhý, František
Bartoník, Josef Malý a Zuzana
Kazíková. Je to velký úbytek
včelařů i včelstev v katastru
obce. K tomu, aby se situace dále nezhoršovala, usiluje
včelařská organizace v úzké
součinnosti s vedením obce
o vyškolení nových včelařů z řad
školní mládeže i dospělých.
Ve školním roce 2003/2004
byl při základní škole založen
včelařský kroužek, který vede
Zuzana Kazíková. Kroužek se
pravidelně schází - v zimě ve
škole, od jara do pozdního
podzimu na nově zřízeném
„středisku mladých včelařů“,
kde má umístěna i včelstva.
Toto zařízení vzniklo péčí obce,
slouží i k bližšímu seznámení
žáků ZŠ se životem včel.
Obecní úřad i škola mají
pro rozvoj včelařství v obci
velké pochopení. Všestranně
činnost včelařů i včelařského
kroužku podporují. To skýtá
naději, že včelařství v obci má
budoucnost.
Včelařství je záliba, která přináší prospěch nejen včelařům,
ale celé společnosti, zejména
přírodě a zemědělství. Této
ušlechtilé zálibě se věnují lidé
různého věku a povolání. Včelaři vytvářejí zvláštní společenství
lidí, které spojuje láska ke včele, přírodě, vzájemné přátelství
a společná organizace.
Rádi by mezi sebou přivítali
každého, kdo vyznává obdobné hodnoty života. Ochotně
poskytnou všestrannou pomoc
každému, kdo se pro včelařství
rozhodne.
Vladimír Uhrovič
předseda ZO ČSV Hodonín

SPORT
TJ B A N Í K L U Ž I C E – O D D Í L K O P A N É
Skončil soutěžní ročník 2004 – 2005, který
můžeme považovat za úspěšný. Družstvo přípravky se umístilo ve své skupině na druhém místě
za KEN Veselí nad Moravou. Žáci skončili i přes
problémy s hráčským kádrem ve středu tabulky.
Zde je třeba vyzvednou spolupráci trenéra žáků
p. M. Pazdery a trenérů přípravky p. Petržilky
a p. Bravence, kteří dokázali v průběhu celého
soutěžního ročníku doplňovat mužstvo žáků
hráči z přípravky a tím zajistit dostatečný počet
hráčů v mistrovských utkáních. Úspěchem bylo
po loňské postupu i udržení mužstva dorostu
v Okresním přeboru. I zde trenéři p. R. Schön a p.
Rozsypálek museli věnovat velké množství svého
osobního času, aby dokázali připravit mužstva
na jednotlivá utkání. Neméně úsilí pak věnovali
členové vedení mužstva mužů p. Zugar a p. Staněk, ale hlavně samotní hráči, dosažení druhého
místa ve své třídě. Toto druhé místě zaručovalo
za určitých podmínek možnost postupu do třetí
třídy Okresních soutěží. Tato snaha se nakonec
vyplatila. Díky tomu, že A mužstvo Baníku Šardice přezvalo divizní soutěžní práva po Tatranu
Poštorná a B mužstvo přestoupilo do Krajského
přeboru, se ve všech třídách Okresních soutěží
uvolnilo jedno místo. A vzhledem k tomu, že Sokol
Bohuslavice hrající IV. A třídu odmítl postup mimo
pořadí, postoupilo do třetí třídy naše mužstvo.
TA B U L K Y
Po letní přestávce byl 14. srpna zahájen nový
soutěžní ročník 2005 – 2006. Do mužstva
přípravky se nám podařilo získat několik nových
hráčů (Hančík Lukáš, Líčeník, Dorda, Bortlíková).
Mužstvo žáků, ze kterého odešli do dorostu Fukalík, Pazdera a Staněk, posílili hráči odcházející
z přípravky. Do družstva mužů přešel z dorostu
Tomáš Podloucký, z hostování v Dolních Bojanovicích se vrátil Petr Hasoň a po dlouhé úspěšné
kariéře ve vyšších třídách se do Lužic vrátil náš
odchovanec ing. Luboš Horníček. Vedení oddílu

se podařilo posílit mužstvo některými novými hráči
popřípadě prodloužit hostování hráčům, kteří
nastupovali za Baník v loňském ročníku.
Doufáme, že všechna mužstva odehrají opět
úspěšný ročník. A taky doufáme, že si na naše
utkání najde cestu stále více příznivců.
V mimosportovní činnosti nemůžu nevzpomenout akce uspořádané ke příležitosti Dne dětí.
V areálu TJ Baník proběhlo větší množství atrakcí, ze kterých bylo asi nejzajímavější vystoupení
dobrovolných hasičů z Mikulčic, ukázka leteckých modelů p. Bílka a p. Tučka z Hodonína,
obří skluzavka a závěrečné házení šlehačkovým
dortem na cíl, kterými byli trenéři p. M. Pazdera
a p. J. Staněk. Výbor Baníku tímto děkuje všem
dobrovolným pořadatelům a hlavně všem sponzorům, kteří přispěli finančně nebo věcnými dary ke
zdárnému uspořádání této již tradiční akce.
Staněk Josef – jednatel TJ Baník
Tabulka soutěže - OP přípravek MH sk. B
1. FC Veselí n.M.
17 15 0 2 89 : 29
2. Baník Lužice
18 13 1 4 104 : 33
3. FC Vracov
18 11 1 6 75 : 73
4. Agro Vnorovy
18 9 2 7 72 : 53
5. Zemas Hovorany 16 9 1 6 76 : 27
6. Slovan Bzenec 17 8 3 6 70 : 62
7. Slavoj Rohatec 17 7 1 9 37 : 54
8. Sokol Hr. Lhota 18 4 1 13 29 : 73
9. Sokol Želetice
17 3 2 12 25 : 84
10. Agro Milotice
18 1 2 15 24 : 113

45
40
34
29
28
27
22
13
11
5

Tabulka soutěže B žáci
1. FC Vracov
20 15
2. FK Prušánky
20 15
3. Vlast Ježov
20 14
4. Sokol Těmice
20 13
5. Sl.Moravany
20 11
6. S.Žeravice
20 9
7. Baník Lužice
20 7
8. Sokol Vlkoš
20 7
9. FC VMG Kyjov 20 3
10. S.Vřesovice
20 3
11. Sokol Žádovice 20 1

47
46
44
41
35
31
24
23
12
11
4

2
1
2
2
2
4
3
2
3
2
1

3
4
4
5
7
7
10
11
14
15
18

110
133
84
83
84
68
58
78
32
15
15

: 28
: 35
: 28
: 31
: 58
: 36
: 62
: 80
: 67
: 157
: 178
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Tabulka soutěže OP dorost
1. S. Dambořice
26 18 3
2. Velká n.V.
26 18 2
3. D. Bojanovice
26 17 4
4. Jiskra Strážnice 26 17 2
5. Slavoj Rohatec 26 16 1
6. Agro Milotice
26 14 2
7. B. Mikulčice
26 14 1
8. Sokol Hr. Lhota 26 12 3
9. Baník Lužice
26 9 5
10. Agro Vnorovy
26 8 7
11. SK Žarošice
26 8 5
12. Sokol Želetice
26 3 4
13. Sp.Svatobořice 26 4 1
14. Sokol Vlkoš
26 3 2

5
6
5
7
9
10
11
11
12
11
13
19
21
21

78
74
69
79
63
78
70
55
52
42
51
30
36
40

: 24
: 34
: 28
: 43
: 39
: 52
: 54
: 53
: 53
: 39
: 83
: 88
: 109
: 118

57
56
55
53
49
44
43
39
32
31
29
13
13
11

Tabulka soutěže IV.B tř. muži
1. Sokol Radějov
24 20 1 3
2. Baník Lužice
24 16 3 5
3. Sokol Domanín 24 17 0 7
4. Sokol Petrov
24 12 5 7
5. FK Nová Lhota 24 13 2 9
6. Velká n.V. B
24 12 3 9
7. Agro Vnorovy B 24 11 5 8
8. FK Suchov
24 12 2 10
9. ZD Hr.Vrbka
24 10 4 10
10. TJ Javorník
24 7 2 15
11. Sokol Lipov B
24 4 3 17
12. Sokol Žeravice 24 3 2 19
13. Sokol Syrovín
24 2 2 20

129
56
57
59
46
56
53
40
47
33
21
22
19

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

23
22
37
42
35
45
35
39
61
69
63
79
88

61
51
51
41
41
39
38
38
34
23
15
11
8

Něco o lužickém nohejbalu
Již šest let se místní nadšenci scházejí v místní
části „Na Lužáku“.
Po nesmělých začátcích, kdy sportovní výsledky byly nestabilní, se v posledních letech díky
pravidelným tréninkům borci z NK Lužák dostali
až na okresní špičku. Ve zkratce alespoň některé
výsledky z posledních dvou let. V roce 2004
absolvovali hráči 15 turnajů. Ve trojicích, což je
nejtradičnější nohejbalové odvětví, se z vítězství
radovali v Roštíně, Vlkoši a Drnovicích. Do finále
se probojovali ve Vracově, Tasově, Prlově a opět
v Drnovicích. Nejhorší umístění v tomto roce
bylo 5. - 8. místo. Za zmínku stojí ještě úspěch
v podobě 2.místa ve dvojicích, který pořádají jen
vracovští nohejbalisté.
V roce 2005 se hráči zúčastnili zatím devíti turnajů. K největším úspěchům v trojicích bylo zopakování vítězství z minulého roku z Roštína, druhá
místa v Tasově a na nejlépe obsazeném turnaji ve
Vracově. Mezi dvojicemi na jediném pořádaném
turnaji ve Vracově, za účasti 20 mužstev se lužičtí
zaslouženě vyhoupli na stupeň nejvyšší.
V roce 2005 jsme pořádali v Lužicích tradiční,
již 6. ročník květnového turnaje, kde jsme obsadili
3. místo. Na 24. září chystáme po roční přestávce, více než oblíbený „burčákový turnaj“.
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Tolik tedy o sportovní stránce. Dále bych
se chtěl zmínit o druhé stránce věci. Hráči
se v rámci možností starají o hřiště a nejbližší
okolí. Jejich poděkovaní patří obci za vyřešení
problému, kam se sportovními věcmi. Obec
poskytla krásnou buňku, která vyřešila dlouhodobé problémy. A co si budeme nalhávat,
i znovu otevřené pohostinství na Lužáku jistě
přispívá k větší chuti do hry.
Za NK Lužák
Břetislav Balaja

Zpráva k činnosti oddílu stolního tenisu Sokola Lužice
při zahájení sportovní sezony podzim 2005 - jaro 2006
Zpráva za oddíl stolního tenisu Sokola Lužice při zahájení sportovní sezony podzim
2005 - jaro 2006 je uspokojivá.
V předcházejícím ročníku 20042005 mužstvo A, obhájilo svou
účast v soutěži „Okresní ligy“.
V tomto roce budou hrát v následující sestavě - Josef Česal,
Eda Oláh, Rostislav Nešpor
a Vašek Štefan. V soutěži je
dvanáct účastníků, odehraje
se základní 11 kolová soutěž,
pak se mužstva podle postavení
v tabulce rozdělí na mužstva
bojující o postup a naopak poslední čtyři budou mezi sebou
bojovat o udržení v soutěži.
Věříme, že naše mužstvo bude
v popředí tabulky po odehrátí
základních kol.
Mužstvo B, skončilo v minulém ročníku na čtvrtém místě
v soutěži Okresního přeboru
sk.A. a hrálo v základní sestavě - František Ráb, Pavel

Zelinka, Lukáč Igor a Miloslav
Komosný.
V tomto ročníku v soutěži Okresního přeboru sk. A.
mužstvo pokračuje ve stejné
sestavě. Zde do soutěže je
přihlášeno 12 účastníků, hraje
se na 22 kol, vítěz postupuje
do Okresní ligy, poslední sestupuje do Okresní soutěže. Je
předpoklad, že mužstvo obhájí
svou pozici z předcházejícího
soutěžního ročníku.
Mužstvo C, postoupilo do
vyšší soutěže tj. z Okresní soutěže do Okresního přeboru. Základní sestava mužstva - Jaromír
Kudrna, Milan Jánoš, Drahomír
Bílík, František Parák a Antonín
Vyktorin a v této sestavě bude
hrát i v tomto roce. To znamená,
že máme v soutěži Okresního
přeboru sk. A., mužstvo B i C.
Mužstvo C čeká velmi složitý
a náročný úkol, boj o udržení
v této soutěži, přejeme jim

v tomto sportovním zápolení vše
nejlepší.
Mužstvo D, tak jako v minulém sportovním roce, odehraje
i letos své sportovní zápolení
v Okresní soutěži sk. A. Základní
sestava - Luděk Pelčák, Miroslav
Hřebíček, Martin Ráb, Petr
Parák, Matěj Žembery, Gábina
Horká, Lukáš Hančík. Mužstvo
se zaměřuje především na výchovu mladých hráčů, s předpokladem postupného vývoje
a zapojení do vyšších soutěží.
Přejme všem hráčům, ale
i vedení oddílu stolního tenisu
Sokola Lužice hodně zdraví,
ale i dobré výsledky v dalším
sportovním zápolení. Věříme,
že tak jako v současné době
bude i nadále pokračovat velmi
dobrá spolupráce s vedením
obce Lužice a výborem Sokola
Lužice.
zpracoval: -mh-

TENISOVÝ ODDÍL BANÍKU LUŽICE
pořádá v sobotu 24. září 2005 v 8.00 hod.
na tenisových kurtech Baníku Lužice

TURNAJ ČTYŘHER
LUŽICE BURČÁK OPEN 2005
Občerstvení zajištěno.
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PLÁŽOVÝ VOLEJBAL (Beach Volleyball) V LUŽICÍCH

V pátek 24. června 2005
v předhodový večer byl otevřen
nově vybudovaný pískový kurt
v prostoru sokolského hřiště.
Za účasti starostů Ing. Jaroslava Kremla /obce/ a Antonína Komosného /TJ Sokol/,
sportovců a milovníků tohoto
sportu byl slavnostně pokřtěn
a předán do užívání. Této malé
slavnosti se zúčastnili sportovci
z Ratíškovic, Hodonína a místní
volejbalisté. V prostoru byl
postaven stan pro občerstvení, posezení a sledování této
zajímavé hry, která se dostala
na olympijské hry.
Beach Volleyball se začal
provozovat v Kalifornii na pacifických plážích /Long Brach,
Hunting Beach/, někdy v 70.
letech minulého století a později
se rozšířil do světa. Základem
„plážáku“ je volejbal ve dvojicích na hřišti 8 x 8 m. Jako
lajny se používá pevná textilie
napnutá na gumách, ukotvená
kolíky pod pískem. Hra se
převážně provozuje za teplého
slunečného počasí, aby byl
písek proschlý a teplý. Pohyb
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po pískovém hřišti je obtížný,
bořením, nerovnostmi, ale i
teplotou písku, poněvadž se
hraje bosky. Součástí vybavení
hráčů je vzdušné oblečení, dále
„kšiltovka“, sluneční brýle, obojí
sloužící proti oslnění sluncem
a také, aby písek při odbíjení
nad hlavou nepadal do očí.
Pravidla plážového volejbalu
se liší od šestkového volejbalu
v odbíjení, střídáním stran
v technickém i taktickém pojetí
hry. Podrobnější pravidla je
možné nají na této adrese:

http://www.zsprim.cz/skola/beach05/beach05prav.
html
Hra je velmi náročná na pohyb po písku a fyzickou výdrž.
Nejčastěji prováděné činnosti
jsou odbití obouruč spodem
/bagr/, odbití vrchem, smečování, dobíhání, vybírání míčů
/rybičky/, speciální údery, atd.
Rozvíjí se rychlost, reakce, síla,
obratnost a jiné vlastnosti. Tento
sport přináší hráčům příjemné
zážitky.
V ybudováním spor tovišť
v prostoru sokolského hřiště je zajímavým příspěvkem
k vybavenosti infrastruktury naší
obce. Doufejme, že poslouží
školní mládeži a dalším zájemcům o tento krásný sport. Spolu
s hliněným hřištěm, běžeckou
dráhou a malou kopanou máme
v tomto areálu další sportovní
prostor pro vyžití ve svém volném čase.
Jindra Maršálek

KRISTÝNA ONDŘÍŠKOVÁ
Ve dnech 14. až 24.7. 2005 proběhlo v Praze v
Sazka aréně Mistrovství Evropy juniorů ve stolním
tenise. Kristýna Ondříšková z Lužic získala v kategorii kadetů (do 15ti let) bronzovou medajli. Tento
úspěch dosáhla ve čtyřhře spolu s chorvatskou
reprezentantkou Mirelou Durak.
DALŠÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY:
- bronzová na MEJ ve čtyřhře kadetek
- Praha 2005
- 2x vícemisryně ČR kadetů (čtyřhra, mix)
- H. Brod 2005
- mistryně ČR kadetů v mixu - Hustopeče 2004
- bronzová na MČR kadetů (čtyřhra)
- Hustopeče 2004
- mistryně ČR ml. žákyń (dvouhra, čtyřhra)
a bronz (mix) - Zlín 2003
Blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci obce
a přejeme hodně úspěchů.

Napsali nám

společenská kronika
BLAHOPŘEJEME
Jubilanti
Červen 2005

Srpen 2005

Marie Krejčí

95 let

Juliana Švagerková

93 let

Irma Koutná

92 let

Soňa Sokolíková

80 let

Všem blahopřejeme a přejeme mnoho štěstí,
zdraví a spokojenosti do dalších let!

Vážený pan starosto, vážená redakční rado
Lužického zpravodaje.
Děkuji za uveřejnění příspěvku „K radosti
se potřebuje tak málo“. Zpravodaj je po všech
stránkách i tisk velmi výstižný a pěkný. Posílám
Vám veselou povídku, zvláště pro pamětníky:
„Hej páni konšelé , já bych chtěl na světě ráj“.
Myslím, že po uveřejnění někteří lhostejní občané se toho chytnou a nebude jím to „Jak za
vozem, tak pěšky“ a z knížky Mrštíků „Rok na
vsi“, „Holt, vůbecní věc, je vůbecní“, a nás se
to netýká?
S pozdravem
Pavel Popovský st.
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PR OVOZNÍ DOBA
AUTODÍLNA - PNEUSERVIS GREÉ
Po - Pá
08.00 - 12.00 hod.
12.30 - 16.30 hod.
AUTODOPRAVA GAŽÍ MILAN
Po - Pá
07.00 - 15.00 hod.
AUTOOPRAVNA PODRAZIL
Po - Pá
08.00 - 12.00 hod.
12.30 - 16.30 hod.
BAR DURANGO
Po - Čt
Pá - Ne
ČESKÁ POŠTA
Po - Pá

17.00 - 24.00 hod.
17.00 - 02.00 hod.

LARIX
Po, St, Pá

08.00 - 11.00 hod.

Út, Čt, So

08.00 - 11.00 hod.

14.00 - 17.00 hod.

LOUCKÝ OBCHODNÍ ČINNOST
Po - Ne

07.00 - 12.00 hod.
13.00 - 21.00 hod.

LUŽIČAN
Po - Pá

06.30 - 17.30 hod.

So

06.30 - 11.00 hod.

Ne

07.30 - 10.00 hod.

MASO UZENINY DOMANSKÁ
08.00 - 11.00 hod.
13.00 - 17.00 hod.

Po
Út - Pá

ZAVŘENO
07.00 - 11.30 hod.
14.00 - 16.00 hod.

GM TRANS
Po - Pá

So

07.00 - 10.00 hod.

07.00 - 15.00 hod.
OBUV

GOLD DRINK s.r.o.
Po - Pá
07.00 - 11.30 hod.
13.30 - 17.00 hod.
So
07.00 - 11.00 hod.
CHOVATELSKÉ POTŘEBY
(Štorková Marta)
Po - Pá
08.00 - 12.00 hod.
14.00 - 17.00 hod.
St
08.00 - 12.00 hod.
SO
08.00 - 11.00 hod.
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(Gaží Milan)
Po - Pá

08.00 - 12.00 hod.
14.00 - 17.00 hod.

So

08.00 - 11.00 hod.

ODĚVY
(Štorková Marta)
Po - Pá

08.00 - 12.00 hod.
14.00 - 17.00 hod.

So

08.00 - 11.00 hod.

ODĚVY A OBUV

SBĚRNÝ DVŮR

(u lékárny)

Zimní období:

Po - Pá
So

08.30 - 17.00 hod.

Úterý

14.00-17.00 hod.

07.30 - 11.00 hod.

Čtvrtek

14.00-17.00 hod.

Sobota

08.00-11.00 hod.

RESTAURACE SEVA
Po - Čt

10.00 - 22.00 hod.

Pá

10.00 - 23.00 hod.

So

10.00 - 23.00 hod.

Ne

10.00 - 22.00 hod.

Letní období
(v době letního času):
Úterý

15.00-18.00 hod.

Čtvrtek

15.00-18.00 hod.

Sobota

08.00-11.00 hod.

POTRAVINY BALADOVÁ

ŠTELA s.r.o.

Po - Pá

06.30 - 17.00 hod.

Prodejna

So

06.30 - 10.30 hod.

Po - Pá

07.30 - 12.00 hod.

Ne

08.00 - 10.00 hod.
So

07.30 - 10.30 hod.

13.30 - 17.00 hod.

POTRAVINY L & M
Po - Pá

06.30 - 17.00 hod.

Trafika

So

06.30 - 10.30 hod.

Po - Pá

05.00 - 12.00 hod.

Ne

08.00 - 10.00 hod.
So

06.00 - 10.30 hod.

POHOSTINSTVÍ LIDOVÝ DŮM
Po - Ne

10.00 - 22.00 hod.

St

14.00 - 22.00 hod.

13.30 - 17.00 hod.

TEXTIL ČERNÝ
(Mrkývková Hana)
Po - Pá

09.00 - 12.00 hod.
14.00 - 17.00 hod.

RESTAURACE U KONEČKŮ

So

08.00 - 11.00 hod.

Po - Čt

10.00 - 22.00 hod.

Pá

10.00 - 24.00 hod.

ZLATODÍLNA MOTYČKOVÁ

So

12.00 - 24.00 hod.

Po - Pá

08.00 - 17.30 hod.

Ne

12.00 - 22.00 hod.

So

08.00 - 11.00 hod.
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PRODEJNA

LARIX LUŽICE
SLUŽBA LARIX LUŽICE
přijímá objednávky
PODZIM - ZIMA 2005/2006
- tvarování stromů a keřů,
kácení stromů
Larix Lužice
Tel.: 518 357 387
Mobil: 728 770 516
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PŘIJÍMÁ OBJEDNÁVKY
K PAMÁTCE ZESNULÝCH
DO KONCE ZÁŘÍ 2005
- věnce, věnečky, kytice, sardinky,
chryzantémy, apod.
- speciální zakázkové práce
dle katalogu Larix
LARIX LUŽICE
Jana Šebestíková
Tel.: 518 357 387
Mobil: 606 330 103

