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LUŽICKÝ BETLÉM
V r. 1950 nechal duchovní
správce lužické farnosti
P. Josef Krejčí zhotovit betlém
podle fotografií krojů
v naší obci. Tvůrci tohoto
díla byli Michal, Metoděj
a Anna Florianovi
ze Staré Říše. Toto dílo
obsahuje přes 60 dřevěných
figurek a je určeno
k uctívání a pobožnostem
v době vánoční církevního
roku - letos
od 24. 12. 2005
do 8. 1. 2006.

SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři, také Vám čas tak rychle letí? Vždyť teprve nedávno
jsme kupovali kalendář na rok 2005 a kladli si otázku, jaký ten rok asi
bude. Dnes už to každý z nás ví…Můžeme tedy hodnotit, bilancovat,
radovat se či plakat, tiše se pozastavit a vyslovit nová přání.
Ať je rok 2006 pro nás pro všechny šťastný a úspěšný!
Redakce

SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
blíží se konec roku 2005
a tak můžeme hodnotit, co se
nám podařilo docílit a co máme
ještě před sebou. Vzhledem
k sváteční atmosféře těchto dnů
ponechám stranou pracovní
problematiku a zaměřím se
na společensko-kulturní dění
v naší obci. Zastupitelstvo obce
podporuje činnost všech neziskových organizací, které realizují volnočasové aktivity občanů.
Cílem je zapojit do přímé či
nepřímé účasti na správě obce
co nejvíce občanů a minimalizovat lhostejnost a anonymitu
v životním stylu. V současné době
to prezentuje cca 850 občanů,
což činí 30 % obyvatel obce.
V oblasti samosprávy jsou to
zastupitelstvo, rada, členové
komisí při radě obce finanční
a kontrolní výbor. Všechny výše
zmíněné orgány naší obce
pracují koncepčně, pravidelně
a kompetentně. Na společensko-kulturním dění se podílí také
zahrádkáři a vinaři, chovatelé,
myslivci, včelaři a zejména senioři (120 členů), jejichž aktivita
je obdivuhodná.
Na poli sportovním jsou příkladem péče o mládež fotbalis-

té TJ Baník, 50 mládežnických
sportovců, kteří jsou účastníky
pravidelných sportovních soutěží. Obdobně můžeme hodnotit
činnost stolních tenistů. Dalšími
aktivními sportovci jsou volejbalisté, tenisté, nohejbalisté.
Významnou sportovně-společenskou funkci prezentuje
TJ Sokol Lužice. Soustavnou
sportovní činnost vyvíjí žáci
ZŠ Lužice, kteří se účastní
četných sportovních akcí nad
rámec výuky tělesné výchovy
a prezentují naši obec v rámci
regionu Podluží.
Základní návyky zdravého
životního stylu získávají naši
nejmenší nejen při výuce, ale
také při poznávacích a sportovních akcích mimo areál mateřské školy (divadlo, exkurze,
plavání apod.). Dobře pracují
oddíly Junáka a Brontosaura.
V ý z n a m n ý v ze s t u p č i n nosti je nepřehlédnutelný na
poli kultury. Kulturní kalendář
v roce 2005 byl tak bohatý,
že není možné uvést zde všechny
akce jmenovitě. Nejvýznamnější událostí tohoto roku byl
podpis smlouvy o spolupráci s francouzskou obcí Isdes
a vložení svědectví o naší sou1

časnosti do báně kostela. Také
vydání knihy „Občané a rodáci
Lužic - účastníci boje proti fašizmu a za národní osvobození
v letech 1939 - 1945“ bylo
významným počinem Muzejní
a letopisecké komise. Prostředí
obce zkrášlily sochy, park na
ul. Břeclavská se skluzavkou
je k dispozici dětem pro hru
i odpočinek. Trvalé kulturní bohatství uchovávají a rozvíjí v naší
obci Slovácký krúžek, mužáci,

dětský národopisný soubor Lužičánek a pěvecký sbor lužických žen. Dlouhodobě působí
v Lužicích ZUŠ. Od září roku
2005 zahájila výuku sólového
zpěvu paní učitelka Plhalová.
V září byla také založena dětská
cimbálka, kterou vede pan Přemysl Líčeník. Obě skupiny dětí
měly své velmi zdařilé vystoupení
v rámci kulturního adventu. Bohatou kulturní činností v roce 2005
se prezentoval i Muzejní spolek.

Výše uvedené skupiny našich spoluobčanů prokazují
významné aktivity, které obohacují život všech občanů Lužic.
Za tuto činnost jim vyjadřuji poděkování a přeji hodně úspěchů
v další činnosti.
Příjemné prožití vánočních
svátků, pevné zdraví a vše nejlepší v roce 2006 přeji všem
občanům Lužic.
Ing. Jaroslav Kreml
starosta

MALÉ VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Zpěvák Daniel Landa v jedné ze svých písní zpívá:
„Tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj…“
Myslím, že také Vánoce mluví o šanci.
To bezbranné dítě přichází na svět, aby ukázalo, že šanci má každý člověk. To dítě chce říct,
že je tady Někdo, komu na nás záleží. To dítě přináší zvěst o Bohu, který se stal člověkem, aby dal
lidskému životu smysl.
Landova píseň končí slovy: „Ale tu šanci, tu si prostě nedám vzít.“
Záleží na nás…
Přeji nám všem radostné vánoční svátky a vše dobré v novém roce!
Pavel Pacner, farář

Zprávy z rad ni ce
KNIHOVNA
Chtěla bych napsat pár informací, týkajících se naší knihovny a seznámit Vás s průběhem
v roce 2006.
Provozní doba zůstává zatím
stejná, to je v pondělí od 13:00
do 16:30 a v pátek od 10:00 do
12:00 a odpoledne od 13:00
do 16:30.
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Chci znovu upozornit,
že v knihovně je veřejný internet. K dispozici jsou dva
počítače a je možno je využívat všemi občany v provozní
době knihovny. Nemusí to
být jenom čtenáři, ale mohou těchto služeb využívat
všichni, i neregistrovaní
občané. Používání internetu
je zdarma.

V roce 2006 budou zvýšeny
čtenářské poplatky, navrženo
je 40 Kč děti, důchodci a studenti a 100 Kč ostatní čtenáři.
Tento poplatek je za celý rok
a doufám, že se tím nesníží
počet čtenářů, ale ve srovnání
s dnešními cenami knih to
není ročně tak velká částka.
Poplatek za upomínky budou
také zvýšeny.

V první polovině roku 2006
budou zaznamenávány všechny
výpůjčky přes program Clavius,
tzn., že všechny údaje budou
vneseny do PC. Takto budou
mít čtenáři možnost ihned na
počítači zjistit, zda je požadovaná kniha k dispozici. Celý
katalog bude i pro veřejnost
k nahlédnutí a k výběru knih.
V tomto roce je zatím přihlášeno 153 čtenářů, převládá mládež,
proto i nejvíce výpůjček v tomto
roce byly knihy pro děti a mládež. Téměř každý měsíc chodí
nové knihy a navíc využívá naše
knihovna výměnný fond, kdy jsou
nám zapůjčeny každé 2 měsíce
z Městské knihovny Hodonín
knihy všech žánrů. Jsou v naší
knihovně ponechány 3 měsíce
a pak se zase obměňují.
Z nových knih v tomto roce přišly
např. pro dospělé Druhá šance
- Steel Daniell, Když padá hvězda-Stínil Luděk, Když matka pustí
otěže - Řeháčková Věra, Kočičí
pyžamo - Bradbury Ray, Ztracená
- Fielding Joy, pro děti mládež Bob
a Bobek na cestách, Prázdniny
za všechny prachy, Krása není
všechno, Hvězdná kniha, Kdyby
čert na koze jezdil, Supervědátor
a z naučných např. Okrasní ptáci,
Malujeme na sklo, Koupelny, Zvonkohry z květináčů, Keramika pro
malé i větší umělce a další.
Věřím, že Vás nabídka nejen
knih, ale taky možnosti používání internetu zaujala a že budete rádi navštěvovat knihovnu
a využívat těchto služeb.
Do nového roku přeji všem
hlavně hodně zdraví, štěstí,
lásky, spokojenosti a splnění
všech tajných přání!!!
Jitka Nováková - knihovnice

INFORMACE
pro spotřebitele
Dovolujeme si Vás oslovit jako
Sdružení obrany spotřebitelů,
které se snaží pomáhat spotřebitelům při řešení jejich problémů. Pokud se potýkáte s běžnými spotřebitelskými problémy,
jako jsou například reklamace
zboží, nákup předražených
výrobků na reklamních akcích,
nekvalitní provedení služeb či
nespokojenost s jednáním prodejců, máte možnost využít společné internetové poradny. Tato
poradna funguje bezplatně na
našich internetových stránkách
www.spotrebitele.info díky
dotaci Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR. Do této poradny
je možné zaslat elektronicky
dotaz, který je našimi poradci
zodpovězen do10ti dnů. Odpověď přijde tazateli přímo na
jeho email, který uvede spolu
s dotazem.
Ukázku fungující poradny si
můžete prohlédnout na tomto
odkazu:
http://www.spotrebitele.info/poradna/index.
php?partner=95
Několik informací o našem
sdružení: SOS vzniklo v roce
1993 jako neziskové občanské
sdružení. Jeho cílem je pomáhat
spotřebitelům v oblastech, kde
síly individuálních spotřebitelů
nestačí. Kromě šíření objektivních informací, varování před
nebezpečnými výrobky, vydávání letáků a brožur, provozujeme
také poradenství, ať už v osobních poradnách, v internetové

poradně či telefonicky. Další
informace a rady spotřebitelům
naleznete na našich stránkách
www.spotrebitele.info.
Těšíme se na budoucí spolupráci!
S JAKÝMI DOKLADY
LZE CESTOVAT
V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE
OD 1. LEDNA 2006
Pro cestování v rámci Evropské unie od 1. ledna 2006
lze použít platné cestovní pasy
České republiky, pokud jim
neskončila doba platnosti.
Jsou to:
Cestovní pasy bez strojově
čitelných údajů, s lepenou fotografií a deskami zelené barvy
Cestovní pasy se strojově čitelnými údaji, tištěnou fotografií
a deskami v barvě burgundské
červeně
Pro cestování v rámci Evropské unie od 1. ledna 2006 lze
použít pouze občanské průkazy
České republiky se strojově
čitelnými údaji, kterým neskončila doba jejich platnosti a které
nemají ustřižený roh. Doba
platnosti občanského průkazu
je vyznačena na titulní straně
v dolní části datových položek.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
N A H L Í Ž E N Í D O K ATA S T R U
Informace jsou poskytovány ZDARMA.
Aplikace je dostupná na internetových stránkách
http://nahlizenidokn.cuzk.cz.
NA TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE NALEZNETE INFORMACE:
 o parcelách
 o budovách
 o bytových jednotkách
 o průběhu řízení na katastrálních pracovištích
Z TÉTO STRÁNKY NELZE ZÍSKAT:
 informace o vlastnictví fyzických či právnických osob
 výpis z katastru nemovitostí
 snímek z katastrální mapy
VÝHODY APLIKACE:
 zobrazuje aktuální stav v katastru nemovitostí
 informace jsou k dispozici bez návštěvy katastrálního pracoviště
 ovládání aplikace je jednoduché
 informace jsou k dispozici 24 hodin denně
NEVÝHODY TOHOTO POSTUPU ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ:
 k získání informací je nezbytný počítač s přístupem na internet
 získaná data mají pouze informativní charakter
 podle typu vyhledávané informace musíte znát název katastrálního
území, parcelní číslo nebo číslo popisné budovy a číslo bytové
jednotky, popřípadě číslo vašeho řízení

Víte, že …
Dne 4. a 13. prosince 2005 navštívila naši obec Česká
televize Brno, která v průběhu těchto dnů natáčela současnost kroje severního Podluží a jeho varianty. Díky muzejním
sbírkám obce Lužice bylo možno zaznamenat i kroje starší,
zejména z počátku 20. století.
Záznam byl vysílán na ČT2 dne 28. prosince 2005
v 18.00 hod. v pořadu FOLKLORIKA.

ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA
Petr Slatinský
Nové telefonní číslo
723 468 023
4

Právě vychází
nová
publikace
Občané a rodáci Lužic
-účastníci boje proti fašizmu
a za národní osvobození
v letech 1939-1945
V publikaci určené především lužickým občanům jsme
se pokusili ve stručné podobě
zachytit základní životní cesty
těch válečných hrdinů, kteří se
nesmířili s okupací naší země
a dobrovolně se rozhodli zapojit
do odboje proti fašizmu a za
národní osvobození.
Po jejich stopách se vydali
členové Muzejní a letopisecké
komise rady obce, jmenovitě A. Hájková, M. Kopřivová, M. Maradová, L. Pindová,
A. Příkazský, M. Rošková a Z.
Šimková. Nebyl to úkol nijak
snadný. Obtížnost spočívala nejen ve velkém časovém odstupu
od války a ve faktu, že nikdo
z uvedených dnes již nežije. Problém byl i v tom, že neexistovaly
téměř žádné informace o těch
občanech a rodácích, kteří byli
účastníky západního vojenského
odboje. A těch je v řadách lužických odbojářů polovina. Díky
velkému pochopení a pomoci
místostarostky Mgr. Jany Ambrožové, se podařilo náš záměr
dovést do této podoby.
Závěrem chceme poděkovat
všem, bez kterých bychom náš
záměr přiblížit občanům osudy
lužických bojovníků proti fašizmu a za národní osvobození
nemohli realizovat. Děkujeme
především panu Mgr. Svatoplu-

kovi Rutarovi, kronikáři Mikulčic, který nám poskytl bohaté
informace hlavně o odbojářích-sklářích. Dále všem rodinným
příslušníkům odbojářů, kteří
nám ochotně zapůjčili písemný
i fotografický materiál. Poděkování patří i PhDr. Františkovi
Helešicovi, CSc. za poskytnutí
podrobných údajů o letci Josefu
Geierovi.
Velkým přínosem při zpracování životopisných údajů
o účastnících vojenského západního odboje byly kopie archivních
materiálů z Vojenského ústředního archivu Praha, z Vojenského historického archivu Trnava
a z literatury Vojenské dějiny
Československa IV. díl (19391945) z roku 1988. Využili jsme
i informace, které jsou o západním vojenském odboji zveřejněny
na internetu. Nezapomněli jsme
ani na kronikářský zápis obce
Lužice, napsaný panem učitelem
Pavlem Kučerou v roce 1946.
Období nacistické okupace
naší země v letech 1939-1945
je především érou hrdinství tisíců
lidí, kteří se zapojili do protinacistického odboje doma, nebo odešli bojovat na západní a východní
frontu. Byli mezi nimi i občané
a rodáci naší obce. Jejich osobní
osudy nám vypovídají často
o válce více, než údaje o osudech celých států a národů.
Přímo v Lužicích nepůsobila
v době války samostatná odbojová skupina. Mnohem výraznější byla však účast občanů
a rodáků Lužic na československém protifašistickém odboji mimo území naší obce,
hlavně v zahraničí. Největší
skupinu lužických odbojářů

tvoří příslušníci čs. vojenských
jednotek ve Francii a Velké Británii. Vysvětlení tohoto faktu je
prosté. Jde především o lužické
skláře, kteří po uzavření skláren
v Lužicích v roce 1933 odešli za
prací do skláren v Egyptě a ve
Francii. Tam je zastihla okupace
naší republiky a druhá světová
válka. Vstup do čs. vojenských
jednotek, které se na západě
začaly tvořit již v roce 1939,
považovali za jedinou možnost
jak projevit odpor proti fašizmu
a bojovat za národní osvobození. Totéž se týká i těch lužických
občanů, kteří už od dvacátých
let pracovali ve Francii, nebo
později byli služebně posláni
do zahraničí. Obec na ně může
být právem hrda. S jejich jmény
se setkáváme mezi bojovníky
na Středním východě, při obraně Francie i Anglie, dokonce
i v americké armádě. Nejvyšší
vojenská vyznamenání, medaile
za chrabrost a za zásluhy jsou
dokladem jejich odvahy a vlastenectví.
Ne všem protifašistickým
bojovníkům z naší obce bylo
dopřáno vrátit se do svobodné vlasti, do Lužic i ke svým
rodinám. Tragický osud potkal
letce Štěpána Kurku na letišti
v polském Dųblinu, obětí koncentračního tábora Mauthausen
se stal učitel a vynikající grafik
Jaroslav Dobrovolský i jeho bývalý žák Antonín Kos, z tábora
smrti se z Jugoslávie nevrátila
studentka Věra Radová, v koncentračním táboře Osvětim byl
umučen Josef Holz, tragický
osud potkal v závěru války Karla
Svobodníka, Františka Antoše
a Jaroslava Frýdka.

Jejich životní příběhy jsou
v naší útlé knížce popsány.
M. Rošková
Knihu si můžete zakoupit
na OÚ V Lužicích.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme autorům tohoto sborníku, členům Muzejní
a letopisecké komise při RO
Lužice za jejich záslužnou
práci. Vážíme si jejich péče
o historii naší obce. Naše největší poděkování však patří
předsedkyni Muzejní a letopisecké komise PhDr.Miroslavě
Rošková CSc. Hlavně díky jejímu obětavému úsilí se podařilo
vzkřísit ze zapomnění, doplnit
o nová fakta a přiblížit dalším
generacím životní osudy našich nejstatečnějších občanů
a rodáků za 2. světové války,
a tím alespoň částečně splatit
dluh naší obce vůči nim a jejich
rodinám. Děkujeme!
Jménem rady obce
Mgr. Jana Ambrožová,
místostarostka
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ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE LUŽICE ZE DNE 22. ZÁŘÍ 2005
Přítomni: viz prezenční listina
1. Kontrola usnesení z posledního zasedání
Mgr. Jana Líčeníková uvedla, že z minulého
zasedání ZO ze dne 27.07.2005 nevyplynuly
žádné konkrétní úkoly. Jednotlivá usnesení
ZO buď schválilo nebo bralo na vědomí danou
problematiku.
USNESENÍ č. 22/1: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z posledního zasedání.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
2. Zpráva KV a FV
Starosta předal slovo Mgr. Líčeníkové.
Mgr. Jana Líčeníková uvedla, že se KV sešel
dne 13.09.2005 a provedl kontrolu plnění usnesení z jednání rady obce č. 58 - 63, ke kterým
má následující připomínky:
- Rada č. 61 - v bodě č. I. 1) je uvedeno,
že úkoly z rady byly splněny, přitom ze zápisu z rady č. 60, body č. 9 a 1l, je zřejmé,
že tyto úkoly nemohly být splněny vzhledem
k tomu, že zasedání zastupitelstva obce k datu
konání schůze rady obce ještě neproběhlo (jde
o záměr provést směnu a prodej pozemků
mezi Obcí Lužice a MND a záměr založit v obci
dětskou cimbálovou muziku).
- Obdobně je tomu i u zápisu z rady č. 62
(20.6.2005), kdy některé úkoly z rady č. 61
byly řešeny později, 23.6. na zasedání zastupitelstva obce.
- Není zřejmé, jaká je návaznost mezi usnesením
z rady č. 60 bod č. 10 a usnesením z rady
č. 61 bod č. 6. Jedná se o schválení dotace ve
výši 20.000,- Kč na opravy a údržbu myslivny
a o návrh Dolu Mír na řešení hájenky v souvislosti s poddolováním, když postup týkající se
hájenky byl schválen na zasedání zastupitelstva
23. 6. 2005. Doporučujeme provést revokaci
usnesení z rady č. 60 bod č. 10.
KV dále provedl kontrolu usnesení z veřejného
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zasedání ZO ze dne 28.4.2005, 23.6.2005
a 27.7.2005, ke kterým nemá připomínky.
Z jednání KV vyplynul požadavek, aby
u jednotlivých usneseních byla uvedena osoba,
která zodpovídá za jeho splnění a termín, kdy
má být úkol splněn. Např. z usnesení zasedání
zastupitelstva obce č. 20/15 není zřejmé, kdy
by měla být koncepce rozvoje lidové kultury
v obci zpracována.
Starosta dodal, že co se týká bodů, které
budou mít přímo v usnesení řešení, není nutné
určovat termín a osobu zodpovědnou.
V případě poddolování hájenky byla stanovena
dotace v době, kdy nebylo známo, že dojde
k případnému poddolování hájenky. Když jsme
zjistili, že k poddolování dojde, bylo stanoveno,
že pokud dotace bude čerpána, tak bude použita
na zařízení hájenky (mobiliář, který nepodlehne
vlivu poddolování a bude možné ho vystěhovat
a pak znovu nastěhovat). Z tohoto titulu byly vyrobeny stoly, zakoupena kamna. Je otázka, zda to bude
čerpání dotace nebo mobiliář zůstane majetkem
obce. Jak se definitivně situace vyjasní, dořeší se,
zda bude dotace čerpána či nikoli. Výsledné rozhodnutí bude zahrnuto do další úpravy rozpočtu.
USNESENÍ č. 22/2 a): ZO bere na vědomí
zprávu KV.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
Starosta dále předal slovo Ing. Půčkovi.
Ing. Půček uvedl, že se FV sešel dne
22.06.2005 a projednal vyúčtování dotací obce
Lužice poskytnutých z rozpočtu. U kontroly TJ Baník Lužice byly zjištěny následující skutečnosti:
Vzhledem k předkládaným nákladům na činnost
doporučuje FV změnu struktury následovně:
I.
Spotřeba energií
II.
Cestovné
III.
Občerstvení
IV.
Nákup spotřebního materiálu
V.
Poplatky (včetně poštovného a odměn
rozhodčích)

VI.
VII.

Služby (např. nájmy, opravy od cizích)
Nákup sportovního náčiní a vybavení
areálu
VIII.
Investice
V souvislosti s kontrolou jednotlivých účetních
dokladů, FV žádá o předložení účetních dokumentů za rok 2004 a první pololetí roku 2005.
Pro kontrolu předložených účetních dokladů bude FV svolán do konce července 2005
a žádá tímto starostu obce o zajištění účasti
kompetentních zástupců TJ Baník včetně dokladů
k projednání dané problematiky.
Ing. Půček dále uvedl, že další FV se sešel
20.7.2005, kdy:
1. Na základě pokynu starosty obce Lužice
a v souladu se zákonem o finanční kontrole byla
provedena finančním výborem kontrola čerpání
dotace obce Lužice organizaci TJ Baník za rok
2004. Byly zjištěny následující nedostatky:
• Porušení rozpočtové kázně dle zákona 250/
2000 Sb., 22 odst. 2 dodržení účelu čerpání
dotace.
Finanční výbor doporučuje následující postup:
• Písemně vyzvat zástupce TJ Baník Lužice
o vyjádření k použití finančních prostředků,
které byly použity v rozporu se smlouvou
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lužice
a oznámení o navýšení poukázaných finančních
prostředků ze dne 22.12.2004 a zákonem
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
Rozpor spočívá v nečerpání investiční dotace
ve výši 171 600,- Kč a přečerpání neinvestiční
dotace ve výši 171 600,- Kč.
2. Jednotlivé strany (zástupci obce a TJ Baník)
se dohodly na struktuře nákladů, ze kterých
se skládá poskytnutá dotace ve smyslu zápisu
z FV poř. č. 20. Schválené rozpočty je nutno
dodržovat jak ve smyslu jednotlivých sportovních činností, tak dle struktury nákladů.
3. Při kontrole byly kontrolovány konkrétní položky:
• Sport (poř. č. 10, 214, 215, 218, 307, 308)
— přestupy a hostování hráčů FV doporučuje
v následujících obdobích neproplácet z dotace
obce Lužice.
• Provoz (poř. č. 210, 211) — potraviny, doklad
takto uvedený nepostačuje, pokud by měl být

proplácen z rozpočtu obce, je nutno doložit
konkrétní položkový rozpis nákladů.
• Provoz (poř. č. 1, 3, 8, 10, 12) — VERLAG
DASHÖFER — zákony, FV doporučuje využívat
systém ASPI hrazený obcí Lužice.
• Výbava (poř. č. 139, 242) — tenisové míče, FV
doporučuje proplácet z rozpočtu obce pouze
v případě sportovních soutěží.
• Výbava (poř. č. 223, 229) — sportovní výbava,
na výdajovém pokladním dokladu nebyl uveden
podrobnější rozpis, ale tento byl uveden na
přiloženém paragonu (k těmto kontrolovaným
dokladům však není výhrad).
• Investice (dok. č. —B 12/1) — oprava WC, FV
konstatuje, že tato faktura měla být vykázána
obci Lužice jako oprava, ne jako investice (viz
bod. č.1).
Zásadní problém je ten, že prostředky byly
určeny na investiční činnost, ale použili se na neinvestiční činnost. Zástupci TJ Baníku byli vyzváni
dopisem, ve kterém mají číselně vysvětlit použití
finančních prostředků, které byly použity v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce. Jedná se o částku 171.600,- Kč.
Starosta doplnil, že prostředky byly užity
v souladu s tím, o co Baník žádal. Při kontrole auditorem bylo však konstatováno, že tyto práce nemají
charakter investiční, ale mají charakter provozní.
Ing. Hubačka podotkl, aby se dávalo pozor na
licenční smlouvu při používání ASPI přes obec.
Starosta podotkl, že se budou pouze tisknout
zákony na obecním úřadě, nebude se půjčovat
instalační CD s programem.
Ing. Kuchař uvedl, že je nutné zkontrolovat
činnost organizací jednou za půl roku, aby
k takovým situacím nedocházelo.
Ing. Hromek podotkl, že z této situace je nutné
se poučit. Pokud jsme prostředky poskytli, měly
být poskytnuty účelově. Jestli prostředky nebyly
čerpány na to, na co byly schváleny, tak někdo
pochybil a jednoznačně porušil pravidla, která
byla dána na začátku.
Dále se dotázal, zda je nějaká organizace, která
požádala a nebylo jí vyhověno ze strany obce
o finanční podporu?
Starosta odpověděl, že bylo vyhověno všem
organizacím, které si o podporu obce zažádaly.
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Ing. Hromek uvedl, že před tím, než jde žádost
do zastupitelstva měly by se ověřit, zda je prostředků ještě zapotřebí.
Starosta odpověděl, že každá organizace
předkládá, na co bude prostředky čerpat. Žádost
je zkontrolována a v případě, že jsou zjištěny
nedostatky, organizace prostředky nezíská. Propláceny jsou pouze faktury, které jsou v souladu
s tím, na co organizace prostředky žádala.
Ing. Hromek konstatoval, že se stalo to, co se stalo a co uděláme příště pro to, aby se to nestalo?
Ing. Půček uvedl, že uděláme to, co je uvedeno v zápise z FV č. 20, který mají zastupitelé
v materiálech.
Starosta dodal, že se každý půl rok bude situace organizací kontrolovat, aby nebyly nedostatky
zjištěny na konci roku.
Ing. Kuchař dodal, že je nutné dbát na to, že co
není schváleno ZO, není možné proplácet.
Pí Valoušková dodala, že všechny dotace
jsou účelové, rozlišují se jen investiční či neinvestiční.
Ing. Horňáček konstatoval, že v první řadě je
důležitý projekt či rozpočet na co budou prostředky sloužit a z toho vyplyne, zda se jedná či
nejedná o investici.
Starosta dodal, že rozpočet daný byl a z něho
vzešel požadavek.
USNESENÍ č. 22/2 b): ZO bere na vědomí
zprávu FV.
HLASOVÁNÍ:
11 - 3 - 0
Zdrželi se: Ing. Hromek, Ing. Horňáček,
Ing. Domanský
Ing. Horňáček navrhl, aby se první projednal
bod č. 6 programu ZO - informace o realizaci
investic v roce 2005 - poté bod č. 3. úprava rozpočtu č. 4, protože se tím objasní mnohé změny
rozpočtu předem.
3. Informace o realizaci investic v roce 2005
Starosta seznámil přítomné s následující realizací investic.
Průtah obcí dle nejnovějších informací nebude
zahájen tento rok, ale byl schválen Dopravní komisí Jihomoravského kraje ve členění na vlastní
průtah obcí (vozovka, kruhové objezdy) 7 mil.
Kč z prostředků JmK a 4 mil. na podélná stání
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z prostředků rozpočtu obce. Jako investiční záměr byla tato akce schválena Radou JmK a má to
i zařazeno do financování Správa a údržba silnic
na rok 2006. Tato akce by tedy měla proběhnout
v 1. pol. 2006. Stále probíhají jednání pracovního
výboru za účasti zástupců JmK, OÚ Lužice, SÚS
Brno a projektanta.
Další akcí, která probíhá je rekonstrukce
restaurace Lužák, terénní úpravy a plynovodní
přípojka v lokalitě Ploštiny. Bylo by vhodné
zahájit výstavbu třetího hřiště na volejbal,
úpravy prostoru kolem vodní nádrže, rekonstrukce přívodu el. přípojky, která je kapacitně nedostačující a rekonstrukci příjezdové
komunikace.
Dále by měla být v roce 2005 zahájena činnost
v MŠ:
 stavební úpravy uvnitř objektu - rozšíření místností pro spaní dětí, na úkor lodžií
 z pohledu hygienika je nutné reagovat na vydávání obědů občanům
 rekonstrukce zásobovací plochy v areálu MŠ.
Na tyto práce je nutné převést 300.000,- Kč
z rezervního fondu MŠ do rozpočtu obce.
Dále bude v roce 2005 zahájena rekonstrukce
ul. Břeclavská - výstavbou chodníku. Provedení
odvodnění a podélných stání, aby se neparkovalo
v parku, bude realizováno v roce 2006.
Dále je ve výhledu vybudovat vozovky U Vrchnice a Hradební. Pokud se tyto akce nezahájí v roce
2005, budou realizovány v roce 2006.
Další investicí bude vybudování hřiště U Vrchnice,
na které jsme získali dotaci ve výši 200.000,- Kč.
Kromě toho probíhá výsadba stromů a keřů po
celé obci  podsazení stromů, které se neujaly,
výsadba nových stromů, živých plotů, apod. Na
hřbitově se pokračuje ve výstavbě chodníků.
Ing. Hromek dodal, že informace starosty
nejsou podány ve financích.
Starosta dodal, že pro rok 2005 jsou tyto
částky uvedeny v úpravě rozpočtu č. 4, kterou
mají zastupitelé k dispozici, a pro rok 2006 budou
uvedeny v rozpočtu na rok 2006.
USNESENÍ č. 22/3: ZO bere na vědomí informaci starosty o realizaci investic v roce 2005.
HLASOVÁNÍ:
12 - 2 - 0
Zdrželi se: Ing. Hromek, Ing. Horňáček

4. Úprava rozpočtu č. 4
Starosta předal slovo pí Valouškové.
Pí Valoušková seznámila přítomné s jednotlivými položkami úpravy rozpočtu.
Starosta poděkoval a vyzval přítomné k dotazům.
Ing. Horňáček se dotázal na prostředky z akcií.
Jedná se o to, že tyto prostředky měly sloužit na
větší akce.
Starosta odpověděl, že jedna z větších akcí je
právě rekonstrukce areálu Lužák, nikoli pouze
restaurace, který bude možno využívat již v letošním roce. Dále navrhl, že z těchto prostředků by
se měla financovat také rekonstrukce kabelové
televize a internetu v obci. Současný stav ukazuje,
že za stávající poplatky nebude možno systém
provozovat, neboť je zastaralý a poruchový,
nahrazuje se díly, které jsou vyřazeny někde
jinde. Je nabídka napojit se na optokabel, který
prezentuje investici asi 1 mil Kč. Pomocí tohoto
optokabelu by bylo možné provozovat prostřednictvím rozvodů kabelové televize internet.
Ing. Horňáček s vysvětlením nesouhlasí, protože
velkými akcemi bylo původně míněno něco jiného,
např. hala apod., ale nebyl míněn Lužák.
Starosta dodal, že 3 mil. Kč za akcie lze použít
i na jiné velké akce.
Ing. Horňáček se dotázal, kde se v letošním
roce vyčerpá cca 6 mil. Kč na komunikace.
Pí Valoušková uvedla, že v roce 2005 bylo
vyčerpáno z této částky 950.000,- Kč na vozovky
a 1 mil. Kč na chodníky a cyklostezky.
Ing. Horňáček se dotázal, zda tedy bude ještě
cca 3,5 mil Kč v letošním roce vyčerpáno? Je to
vcelku vysoká částka na 3 ulice.
Starosta odpověděl, že se v roce 2005 měly
zahájit také podélná stání na ul. Velkomoravská.
Tato akce bude realizována v příštím roce, v návaznosti na přidělení financí kraje. Nevyčerpané
finanční prostředky na komunikace v roce 2005
je možné převést a čerpat na komunikace v roce
2006.
Ing. Horňáček se dále dotázal, co znamená
půjčka na rekonstrukci Lužák? Na minulém zastupitelstvu se schválila na rekonstrukci částka
600.000,- Kč a nyní je v rozpočtovém opatření
dalších 1,5 mil. Kč.

Starosta odpověděl, že pro obec nejvhodnější
formou financování rekonstrukce restaurace Lužák
je půjčka. Na minulém zastupitelstvu schválených
600.000,- Kč bylo zapůjčeno nájemci p. Sobotkovi na kompletní rekonstrukci rozvodů elektro,
vody, odpadů, plynu a ústředního topení. V předložené úpravě rozpočtu se dále navrhuje částka
860.000,- Kč na vícepráce a částka 707.000,- Kč
na investice do vlastního areálu (plynovodní přípojka, 30 m panelové cesty, položení panelů kolem
vstupu do vody, odvodnění a úpravy terénu).
Ing. Horňáček se dotázal dokdy p. Sobotka
půjčku vrátí?
Starosta odpověděl, že p. Sobotka provede
požadované práce v hodnotě 1.460.000,- Kč
do konce roku 2005. Specifikace a rozsah prací
budou součástí smlouvy o půjčce.
Ing. Horňáček dále podotkl, aby se příště nedělal rozpočet, ale aby se počkalo do konce roku
a co se rozhodne a proinvestuje, tak se schválí. Věci
přestávají mít s původním rozpočtem co dělat.
Starosta odpověděl, že potřeby a možnosti
obce se v průběhu roku vyvíjí a mění. Proto se
musí měnit i rozpočet a právě úprava rozpočtu,
kterou projednává a schvaluje zastupitelstvo na
veřejném zasedání, je legitimní nástroj správy
obce. S ohledem na navýšení příjmové části rozpočtu o cca 3 mil. Kč se navrhuje, aby část těchto prostředků byla investována do rekonstrukce
areálu Lužák. Jestliže jsou finanční prostředky,
nemá smysl odkládat práce, které by se musely
dříve nebo později realizovat (oprava střechy,
přístavba venkovních WC apod.). Oddálením
se tyto práce jenom prodraží (opětovné zařízení
staveniště, navážení materiálu, úklid apod.).
Ing. Horňáček konstatoval, že musíme myslet
zejména na občany. Například chodníky by měly
mít přednost před restaurací apod.
Starosta odpověděl, že chodníky se neodsunuli, jsou ve stádiu projekce a budou se realizovat.
Projekt bude v listopadu. Tento rok chodníky ani
cyklostezky nebyly v plánu, protože nebylo reálné
zajistit st. povolení a měla se rekonstruovat vozovka včetně podélných stání v ul. Velkomoravská.
Ing. Kuchař podotkl, že bylo schváleno,
že Lužák zrekonstruujeme a vznikne komplexní
areál pro rekreaci občanů Lužic.
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Ing. Horňáček se znovu dotázal, proč, když se
schvalovala částka 600.000,- Kč a nikdo neřekl,
že se bude ještě dalších 1,5 mil. Kč? Proč byl
vypracován projekt, který je o 1,5 mil Kč mimo?
Starosta odpověděl, že s ohledem na snahu
zahájit provoz co nejdříve byla podepsána smlouva o pronájmu a na základě toho podána žádost
o stavební povolení v době, kdy ještě nebyl
znán celkový rozsah rekonstrukce ani dodavatelé. Konkrétní rozsah prací rozpočtu byl znám
až na základě nabídek jednotlivých uchazečů
o zakázku. Původně navržená částka 1,5 mil.
Kč byla tedy navýšena o 600.000,- Kč na
instalační práce a nyní se projednává navýšení
o 860.000,- Kč na vícepráce (rekonstrukce
vnitřního schodiště do sklepa, sádrokartonové
podhledy stropů na původní části objektu,
nové dlažby, obklady apod.) a 707.000,- Kč
na investice do vlastního areálu Lužák. Všechny
rozpočty a faktury jsou zastupitelům k dispozici.
Dále starosta připomněl, že je třeba navíc počítat
s rekonstrukcí příjezdové komunikace k areálu.
Ing. Domanský se dotázal, co obnáší částka
330.000,- Kč ve výdajové části na kanalizaci
- údržba, investice.
Starosta odpověděl, že se dělají opravy revizních šachet a dešťových vpustí, na čerpací
stanici bude instalován žebřík, je potřeba na
čerpací stanice nainstalovat zařízení, které bude
signalizovat poruchy, provádí se práce související
s monitoringem a čistí se kanalizace.
Je monitorovaná podstatná část krizových úseků.
Ing. Hromek se dotázal na částku 200.000,- Kč
OÚ?
Starosta odpověděl, že se jedná o výměnu
oken a vstupních dveří do objektu.
Ing. Hubačka se dotázal na navýšení poplatku na kabelovou televizi § 3341 o částku 230.000,- Kč, zda se
na začátku roku nepočítalo se zvýšením poplatků?
Starosta odpověděl, že se vycházelo ze skutečnosti loňského roku a požádal pí Valouškovou,
aby specifikovala jednotlivé položky. Pí Valoušková uvedla následující:
Infokanál - investice ................... 99.650,- Kč
DDHM - židle .............................. 1.000,- Kč
Elektřina .................................. 26.498,- Kč
Služby .......................... 216.105,- Kč z toho:
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 202.419,- Kč poplatky SELFU (z toho 111000
doplatek za rok 2004)
 3.157,- Kč vícetisky KTV
 10.270,- Kč údržba infokanálu p. Slatinský
Opravy .......................... 70.209,- Kč z toho:
 46.872,- Kč oprava KTV
 22.004,- Kč oprava rozhlasu a údržba TEROSAT
 1.333,- Kč infokanál
Poplatek OSA ............................. 4.137,- Kč
Celkem ....................................... 417.600,- Kč
Ing. Hubačka se dotázal, zda by bylo možné
do příštího komentáře podrobněji rozepsat částky
úpravy rozpočtu.
Starosta odpověděl, že to není problém,
ale nastane stejná situace jako v roce 2004,
kdy se rozpočet postupně stal nepřehledným.
Pí Valoušková dodala, že se v ZO schvalují
pouze paragrafy a ne položky.
Ing. Hubačka dále dodal, že kdyby tak bylo
uvedeno v komentáři, nemuseli by se vést debaty
na zasedáních.
Ing. Půček dodal, že je na zasedáních dost
prostoru, aby se položky vysvětlily a každý se
může na OÚ zastavit a probrat je přímo tam.
Ing. Kuchař dodal, že tento způsob je nejpřehlednější a kdo má zájem, může si projít doklady
a podrobnosti u pí Valouškové.
Ing. Hromek se dotázal, zda by nebylo možné
provizorně opravit střechu na Starém kvartýru.
Starosta odpověděl, že do konce října má být
vypracována koncepce provozu Starého kvartýru
a že střecha se opraví tak, aby nehrozilo nebezpečí úrazu.
Ing. Horňáček navrhl, aby byl přizván stavební
dozor, který přesně definuje a nařídí úpravy, které
jsou nezbytné pro bezpečnost občanů.
Starosta dodal, že v příštím ZO se bude řešit,
co dál se Starým kvartýrem. Určitě se v příštím
roce bude muset střecha opravit. Je nutné
pozvat historika, projektanta, stanovit rozsah
rekonstrukce, včetně vyčíslení nákladů, zažádat
o dotace apod. V současnosti se zajišťuje připojení elektrické energie.
USNESENÍ č. 22/4: ZO schvaluje úpravu
rozpočtu č. 4 v příjmové a výdajové části ve
výši 4.491.100,- Kč.

HLASOVÁNÍ:
9-4-1
Zdrželi se: Ing. Hromek, Ing. Hubačka, Ing.
Domanský, p. Marada
Proti: Ing. Horňáček
5. Prodej akcií JMP a ČS
Starosta seznámil přítomné s prodejem akcí
Jihomoravské plynárenské, a.s. S firmou Finance
Zlín, a.s., byla uzavřena smlouva o úplatném převodu cenných papírů. Kupní cena byla dohodnuta
ve výši 3.700,- Kč za jednu akcii. Celková částka
za 623 ks akcií tedy činí 2.305.100,- Kč. Veškeré
náklady a poplatky spojené s převodem akcií uhradil kupující. Částka 2.305.100,- Kč byla převedena
na účet obce Lužice u KB Hodonín. V současnosti
zajišťuje firma Finance Zlín, a.s., také úplatný převod akcií České spořitelny, a.s., v celkové hodnotě
1.152.000,- Kč, za stejných podmínek. Cena byla
dohodnuta na 360,- Kč za jednu akcii.
USNESENÍ č. 22/5: ZO bere na vědomí
informaci starosty o prodeji akcií JMP a ČS.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
6. Informace o prodeji domu č. p. 197
Místostarostka seznámila přítomné s výsledkem jednáním se synovcem pí Jeřábkové, který
je k jednání pí Jeřábkovou pověřen. Ten souhlasí
s prodejem domu za částku 150.000,- Kč obci,
pokud obec uhradí i další poplatky.
Dodala, že záměr o odkoupení byl schválen
a je nutné odsouhlasit cenu za odkoupení.
Starosta dodal, že se již na odkoupení informovala pí Řehánková, která by chtěla dům koupit
jako stavební místo pro svého syna. Starosta odpověděl, že tato plocha není vhodná k zastavení
obydlím. Místo je strategické, vhodné pro kulturní
akce, popř. muzeum. Je nutné připravit smlouvy
a zajet za pí Jeřábkovou a vše projednat.
USNESENÍ č. 22/6: ZO schvaluje koupi
domu č. p. 197 za částku na úrovni znaleckého posudku a úhradu nákladů spojených
s prodejem.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0

Mgr. Jana Líčeníková uvedla, že na jednání
KV bylo navrženo, aby byly provedeny kontroly
příspěvkové organizací (ZŠ a MŠ). Jedná se
zejména o MŠ, a to proto, že je ve funkci nová
ředitelka. Kontrolou by se mělo předejít možným
problémům. KV se nabídl provedením kontroly.
Místostarostka navrhla, aby FV provedl kontrolu neziskových organizací a KV příspěvkových organizací.
8. Diskuze
Ing. Sečkař se dotázal, zda-li obec viděla znalecký posudek na dům č. p. 197.
Starosta odpověděl, že synovec pí Jeřábkové
nás požádal, aby znalecký posudek zajistila obec.
Znalecký posudek byl tedy zajištěn obcí, je zastupitelům k dispozici a následně zaslán synovci pí
Jeřábkové, který je pí Jeřábkovou pověřen.
Ing. Sečkař se dále dotázal na kurty na hřišti
TJ Sokol - kdo bude financovat.
Starosta odpověděl, že pokud TJ Sokol dotace
nezíská, bude je financovat obec.
Dále se Ing. Sečkař dotázal na vodu v nádrži
v areálu Lužák, kterou není možné brát jako
součást rekreační oblasti.
Starosta odpověděl, že voda nebude nikdy
z pohledu hygienika ani bezpečnosti schválena
jako vyhovující ke koupání. Proto je koupání na
vlastní nebezpečí.
9. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za připomínky a aktivní přístup při řešení jednotlivých
problémů.

7. Různé
Starosta vyzval přítomné zastupitele k příspěvku do bodu různé.
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ZÁPIS A USNESENÍ Z XXIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE LUŽICE ZE DNE 10. LISTOPADU 2005
Přítomni: viz prezenční listina
1. Kontrola usnesení z posledního zasedání
Mgr. Jana Líčeníková uvedla, že z minulého
zasedání ZO ze dne 22.09.2005 nevyplynuly
žádné konkrétní úkoly. K bodu č. 22/6 uvedla,
že byla provedena koupě domu č. p. 197.
Z veřejného ZO konaného 23. 06. 2005
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 října 2005.“
Místostarostka uvedla, že proběhlo jednání
starosty, místostarostky a zástupců Muzejní
a letopisecké komise s Muzejním spolkem a spolu
navrhli obnovit smlouvu o výpůjčce nebytových
prostor, která byla uzavřena na dobu jednoho
roku s tím, že nyní by byla smlouva uzavřena na
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce
a že by byla doplněna o pasáž, že „Muzejní
spolek umožní, aby tuto budovu mohly využívat
i jiné organizace po dohodě s obecním úřadem“.
Muzejní spolek předložil plán činnosti na příští
rok, který je velmi bohatý, zpracoval koncepci využití této budovy v rámci programu „Účinnější péče
o tradiční lidovou kulturu v ČR“. Materiál je
zpracován vyčerpávajícím způsobem. Pojednává
o historickém významu této budovy z roku 1827
a navrhuje využití na výstavní činnost, umělecko-řemeslné aktivity, centrum rozvoje tradiční lidové kultury v Lužicích a další činnosti. Např. využití pro rozvoj kontaktů, návštěvy krajanů nebo turistů, aktivity
i jiných zájmových skupin. Koncepce předpokládá součinnost obce, Muzejní a letopisecké
komise, Lužičánku, Slováckého krúžku apod.
Všechny spolky a organizace mohou budovu
využívat. V současnosti sdružuje Muzejní spolek 28 členů a mnoho dalších sympatizujících,
aktivně se podílejících občanů. Muzejní komise
požádala Muzejní spolek, aby upravil své stanovy
tak, aby lépe vyjadřovaly činnost, kterou se spolek
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zabývá, a strukturu organizace. Muzejní spolek
požadavek akceptoval.
Obec spravuje muzejní sbírky a díky obětavosti
členek komise pí Hájkové a pí Šimkové má velmi
dobře zpracovaný inventář sbírek. Sbírky jsou
v perfektním stavu. Činnost Muzejního spolku byla
v tomto roce velmi bohatá. Při schůzce se hovořilo
také o financích. Bez zastupitelstva a jeho dalšího
vyjádření o způsobu financování nelze rozhodnout.Starosta doplnil informaci, že v minulém
ZO byl zadán úkol, postarat se o to, aby střecha,
která je ve špatném stavu byla opravena. Starosta
s odborníky provedl místní šetření. Výsledkem je
závěr, že zásah jako oprava, by byly neefektivní
vícenáklady, a proto je nutná kompletní výměna
krytiny, latí a klempířských prvků.
Návrh je takový, aby se Muzejní spolek na
Starém kvartýru scházel a vyvíjel své aktivity,
ale aby byl objekt k dispozici i jiným organizacím.
Samozřejmě k tomu musí být adekvátní vybavení.
Není však dořešeno financování energií. Zřejmě
by bylo v nákladech obce, stejně tak jako finance
na materiál a opravu celé budovy. Je třeba počítat
s tím, že pokud obec podpoří tuto aktivitu, tak se
bude muset každý rok z rozpočtu vyčlenit nemalá
část financí. Nelze pouze opravit střechu a ostatní
nechat na mrtvém bodě.
Starosta předal slovo zástupcům Muzejního
spolku.
Mgr. Hromek seznámil přítomné s činností
spolku. Asi 30 lidí zdarma bez nároku na honorář odpracovalo spoustu hodin, aby zde mohly
uskutečňovat různé akce a aktivity. Místnosti
jsou vymalované, brigádnicky by se také podíleli
na opravě střechy.
Akce, které jsou pořádány jsou hodně navštěvovány. Mezi akce patří např. Vinobraní, vánoční
a velikonoční akce, hody, výstavy, besedy s
pamětníky apod. Starý kvartýr je tedy velmi
aktivně využíván a členové rádi všechny uvítají
a přijmou. Otázka opravy je však dlouhodobá,
a proto žádáme, aby se opravy začlenily do
rozpočtu obce.

Starosta vyzval přítomné zastupitele, aby se
vyjádřili k opravě střechy. Dodal, že oprava prezentuje cca 250 tis. Kč.
17:30 se dostavil Mgr. Stanislav Vavrys
Ing. Hromek se dotázal, zda-li je vypracována
nějaká studie.
Starosta odpověděl, že byly vypracovány dva
posudky k stávajícímu stavu a rozsahu rekonstrukce objektu včetně finančních nákladů, které činí
cca 2,5 mil. Kč. Jestliže budeme rekonstrukci
realizovat, musíme respektovat historii objektu
a zachovat jeho původní vzhled, což bude nákladnější, než běžná oprava. Jako první je nutné
opravit střechu a následně fasády, oplocení,
komíny, rozvody el. energie, vody apod. Jde tedy
o dlouhodobý závazek, který bude omezovat ostatní investiční záměry. Je nutno iniciovat i veřejnost
a získat finanční prostředky i odjinud (dotace,
dobrovolné brigády apod.). Starosta doporučuje
střechu financovat z prostředků obce Lužice.
P. Staněk dodal, že se nejedná pouze o opravu
střechy, je nutné zjistit, v jakém stavu jsou stěny,
aby se střecha nedělala zbytečně. Starosta odpověděl, že posudky konstatují, že z pohledu statiky
a materiálu zdiva je stavba v pořádku.
Ing. Půček dodal, že existují pouze dvě možnosti. Budovu zbourat, nebo zajistit její rekonstrukci. Vzhledem k stávající situaci doporučuje
budovu rekonstruovat.
P. Staněk podotkl, že v minulých ZO bylo
řečeno, že si spolek finance zajistí, ale doposud
se tak nestalo.
Starosta dodal, že spolupráce musí být
oboustranná a o činnost musí být zájem. Např.
TJ Baníku se dávají dotace proto, že je navštěvuje cca
70 dětí a to je prvořadé. ČZS získává dotace proto,
že se spolupodílí na akcích a poskytuje místnost na
různé akce, setkání, zastupitelstva apod. Stejně tak
je to i s ostatními organizacemi. Je tedy potřeba vidět,
do jaké míry je adekvátní součinnost Muzejního
spolku vzhledem k výši dotace. Je nutné hledat
zdroje financí i z jejich strany, musí se dokládat
a dokumentovat hodnota budovy, a tím uspět s
žádostmi o dotační tituly.
Ing. Půček dodal, že není až tak velkým problémem získat dotace menších obnosů. Dále se
dotázal, zda je možno financovat střechu ještě
letos nebo až příští rok?

Starosta odpověděl, že díky prodeji akcií rezerva v rozpočtu je, ale je třeba dodat, že pokud
uvolníme prostředky na tuto akci, o to míň jich
bude na průtah obcí v příštím roce a bude se
muset jít i do úvěru nebo omezit jiné investice.
Ing. Půček uvedl, že by neměly být ohroženy
prvořadé priority obce v roce 2006, mezi které
patří průtah obcí a výstavba sportovní haly.
Starosta konstatoval, že je nutné opravit
střechu co nejdříve, aby se nezvyšoval rozsah
poškození objektu. Jestliže do budovy zatéká,
měl by se dnes záměr odsouhlasit.
P. Staněk dodal, že čím dříve, tím lépe, pokud
se to nechá na později, náklady se opět navýší.
Ing. Půček dodal, že další akce by se měly
uskutečňovat pouze v případě spolufinancování
spolkem.
Starosta uvedl, že je nutné podle projektu
stanovit postup podle kterého se bude objekt
rekonstruovat a financovat.
Ing. Domanský dodal, že pokud se bude dělat
nějaký projekt, tak se v letošním roce střecha
neopraví. Jestliže chceme střechu začít dělat
ještě letos, je nutné začít co nejdříve a nečekat
na projekt rekonstrukce celého objektu. Dále
navrhl vybrat několik firem, udělat řízení, a tím
cenu minimalizovat.
Ing. Půček dodal, že brigádami se cena také
sníží.
Starosta podotkl, že s brigádami se počítá,
ale je nutné brát ohled na bezpečnost.
USNESENÍ č. 23/1: ZO bere na vědomí
kontrolu usnesení z posledního zasedání. ZO
schvaluje neprodleně realizovat rekonstrukci
střechy domu č. p. 116 (Starý kvartýr).
HLASOVÁNÍ:
11 - 0 - 0
2. Zpráva KV a FV
Starosta předal slovo Mgr. Líčeníkové.
Mgr. Jana Líčeníková uvedla, že byla s Ing. Bernhardtovou pověřena provedením veřejnoprávní
kontroly v ZŠ a MŠ, kterou provedly 1. 11. 2005.
U ZŠ byly ověřovány tyto operace:kontrola
hospodaření ve školní jídelně, kontrola zařazování
majetku a odpisování , kontrola zavedení systému
finanční kontroly při řízení zajištění ochrany veřejných prostředků, dodržování právních předpisů a
opatření přijatých obcí, včasné a spolehlivé infor13

mování vedoucích pracovníků obce, hospodárný,
efektivní a účelný výkon veřejné správy
Byla zjištěna tato závada:
Podle § 31 zák. 250/2000 Sb., u nově zakoupeného HIM zřizovatel nevypracoval odpisový
plán. Odpisy však byly řádně účtovány. Na fakturách chybí podpis správce rozpočtu.
Opatření k nápravě:
Jako hlavní účetní pověřit pracovníka, který
skutečně zodpovídá za zaúčtování jednotlivých
případů. Odpisový plán pro nové HIM schválit
zřizovatelem.
Termín 15. 12. 2005.
U MŠ byly ověřovány tyto operace: kontrola
plnění rozpočtu, kontrola dodržování zákona
č. 250/2000 § 28-37, kontrola hospodářské
činnost, zajištění ochrany veřejných prostředků,
dodržování právních předpisů a opatření přijatých
obcí, včasné a spolehlivé informování vedoucích
pracovníků obce, hospodárný, efektivní a účelný
výkon veřejné správy
Byla zjištěna tato závada:
Chybí podpisové vzory ve vnitřní směrnici č. 1.
Opatření k nápravě:
Doplnit podpisové vzory ve vnitřní směrnici č. 1.
Termín 15. 12. 2005.
Mgr. Líčeníková dodala, že pan ředitel a paní
ředitelka si svoji dokumentaci a své financování
vedou velmi zodpovědně a výsledek je výborný.
USNESENÍ č. 23/2 a): ZO bere na vědomí
zprávu KV.
HLASOVÁNÍ:
11 - 0 - 0
Starosta dále předal slovo Ing. Půčkovi.
Ing. Půček uvedl, že se FV sešel dne 12. 10.
2005.
1. Finanční výbor projednal s paní ekonomkou
čerpání rozpočtu v roce 2005. Skutečnost
čerpání rozpočtu vykazuje zvýšené procento
plnění na straně příjmů, což je výsledkem
uskutečněného prodeje akcií z majetku obce
a mírně navýšenému příjmu daňových prostředků z časového pohledu. Celkové příjmy
a výdaje za období 01/2005 - 09/2005
jsou:
Skutečné příjmy celkem .... 21 403 921,72 Kč
Rozpočet ....................... 26 192 600,00 Kč
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Procento ....................................... 81,72 %
Výdaje celkem ................. 21 566 641,22 Kč
Rozpočet ...................... 30 609 3 00,00 Kč
Procento ...................................... 70,46 %
Stav na účtu k 30. 9. 2005 .. 3 907 677,74 Kč
2. Finanční výbor zkontroloval účetnictví za období
06 - 09.2005. Konstatuje, že účetní doklady
jsou řádně zaúčtovány a podepsány.
3. Finanční výbor provedl kontrolu pokladny
za období od 9. 4. 2005 - 10. 10. 2005.
Konstatuje, že účetní doklady jsou řádně zaúčtovány a podepsány.
4. Finanční výbor navrhuje předložit na příští zasedání výboru soupis pohledávek po splatnosti.
5. Finanční výbor doporučuje zaslat neziskovým
organizacím výzvu spolu s formulářem žádosti
o dotace pro rok 2006, vzhledem k blížícímu
se termínu podávání žádostí (15.11.).
6. Finanční výbor žádá o zajištění účasti zástupců
TJ Sokol Lužice, TJ Baník Lužice za účelem
prověření čerpání přidělené dotace pro rok
2005 z jejich účetních dokladů.
Dále se FV sešel 26. 10. 2005, kdy provedl
kontrolu TJ Sokol a TJ Baník Lužice. Kontrola
proběhla bez výhrad a bez problémů.
USNESENÍ č. 23/2 b): ZO bere na zprávu FV.
HLASOVÁNÍ:
11 - 0 - 0
3. Úprava rozpočtu č. 5
Starosta předal slovo pí Valouškové.
Pí Valoušková seznámila přítomné s jednotlivými položkami úpravy rozpočtu.
Starosta poděkoval a vyzval přítomné k dotazům.
Ing. Domanský se dotázal na § 3745 - výsadba
zeleně, na navýšení 940 tis. Kč a zda je možno
doložit položkovým rozpočtem.
Starosta odpověděl, že v tomto paragrafu je
zahrnuto také sečení travnatých ploch (letos 8x)
včetně odvozu posečené trávy a úklidu obce.
Výsadba zeleně probíhá na základě stanovení
výsadby konkrétních druhů stromů, keřů a růží pro
jednotlivé ulice a prostranství s ohledem na stávající výsadbu na základě konzultace se zástupcem odborné firmy LARIX, p. ŠEBESTÍKEM při
místním šetření. Celkové náklady na tuto výsadbu
prezentují cca 350.000,- Kč. Tuto akci zajišťuje
v hodnotě cca 250.000,- Kč firma LUTES s.r.o.

a odborné práce v hodnotě 100.000,- Kč, subdodavatelsky firma LARIX. Výsadba je prováděna
dle odsouhlasené cenové nabídky. Každá faktura
je doložena soupisem materiálu a provedených
prací. Tyto doklady jsou k dispozici. Ozelenění
obce bude provedeno do konce listopadu.
Ing. Hromek se dotázal, zda-li je nějaký projekt?
Starosta odpověděl, že byl předem přesně
stanoven rozsah a náklady výsadby pro jednotlivé
ulice a prostranství. Výsadba v parku U Vrchnice
je v souladu s architektonickou studií.
Ing. Hromek dodal, že je to tedy bez projektu.
Starosta odpověděl, že projekt pro tuto akci
(zaměření a vypracování vlastního projektu) by
stál cca 80.000,- Kč a prezentoval by totéž,
co vypracovala obec.
Ing. Půček se dotázal na růže v parku, zda to
bude plot nebo jen vysoké keříky?
Starosta odpověděl, že se jedná o sadové růže
a budou tvořit živý plot.
Ing. Hromek se dále dotázal na § 3769 pokuta
25.000,- Kč.
Pí Valoušková odpověděla, že jsme z finančního úřadu obdrželi polovinu sankčního poplatku za
porušení životního prostředí firmou OMW.
Ing. Domanský se dotázal na § 2212 komunikace, kde se převádí částka 2.291.700,- Kč.
Starosta odpověděl, že z těchto komunikací
se zrealizovala komunikace V Uličce, Havířská
a měla se realizovat ul. Břeclavská. V ul. Břeclavská se provádí pouze oprava chodníků. Podélná
stání a obrubníky státní silnice č. 4235 budou
realizovány po vydání st. povolení v roce 2006.
Část prostředků se převádí do paragrafu 2219
na rekonstrukci ul. Velkomoravská v roce 2006.
Zbývající prostředky budou použity na posílení
jednotlivých paragrafů rozpočtu.
Ing. Půček se dotázal na cestu k Lužáku.
Starosta odpověděl, že cesta k Lužáku bude
rekonstruována po vypracování projektové dokumentace včetně kanalizace. Stávající špatný stav
bude řešen zhutněnou vrstvou makadamu.
Ing. Domanský se dále dotázal, kolik činí náklady na ul. Břeclavská?
Starosta odpověděl 1,6 mil. Kč, je k dispozici
rozpočet a projekt.
Starosta dále dodal, že hřiště TJ Sokol je téměř dokončeno. Je potřeba dokončit asfaltovou

běžeckou dráhu, která představuje částku cca
100.000,- Kč. Doporučuje, aby se tato akce
v rozpočtu schválila. V souvislosti s tím, jak se
bude dělat povrch na hřišti U Vrchnice, by se
zároveň udělal i tento povrch a žáci ZŠ by měli kde
běhat. Změna by se objevila v úpravě rozpočtu
č. 6, ale potřebujeme vědět, zda můžeme začít
s firmou jednat.
Ing. Domanský se dotázal, jaký je cenový rozdíl
na umělý povrch? Asfalt není vhodný.
Starosta odpověděl, že hřiště jsou volně přístupná
a je velké riziko, že umělý povrch bude zničený. Dráha je jen na občasné běhání, postačí tedy asfaltový
povrch. Umělý povrch by byl dražší o 600,- Kč/m2,
celkem prezentuje částku 500 tis. Kč.
USNESENÍ č. 23/3: ZO schvaluje úpravu
rozpočtu č. 4 v příjmové a výdajové části ve
výši 498.000,- Kč.
ZO schvaluje zařadit částku 100.000,- Kč do
příštího rozpočtového opatření na výstavbu
běžecké dráhy na hřišti TJ Sokol.
HLASOVÁNÍ:
10 - 1 - 0
Zdržel se: Ing. Domanský
4. Dotace TJ Baník
Starosta seznámil přítomné s požadavkem FV
o vysvětlení čerpání investičních prostředků na
prostředky provozní. TJ Baník vysvětlení dodal
RO a FV. Bylo projednáno s tím, že FV a RO doporučuje ZO, aby vyslovilo souhlas s převedením
těchto prostředků, aniž by byly vystaveny sankce
vůči TJ Baníku.
USNESENÍ č. 23/4: ZO schvaluje, že na
základě provedené kontroly FV a zvážení všech
skutečností nebudou uplatňovány vůči příjemci
dotace TJ Baník Lužice sankce. ZO ukládá
příslušným orgánům obce a pracovníkům OÚ
zkvalitnit veřejnoprávní kontrolu u poskytovaných
dotací.
HLASOVÁNÍ:
10 - 1 - 0
Zdržel se: Ing. Hromek
5. Požární řád obce
Místostarostka seznámila přítomné s návrhem
rady obce, která předkládá ZO k projednání
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005 - Požární
řád obce. Dále seznámila přítomné s jednotlivými
body vyhlášky.
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USNESENÍ č. 23/5: ZO schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2005 - Požární řád
obce.
HLASOVÁNÍ:
11 - 0 - 0
6. Prodej a směna pozemků
a) Místostarostka seznámila přítomné s návrhem
rady obce, která doporučuje ZO zveřejnit
záměr prodat pozemek obce parc. č. 396 dle
snímku mapy o výměře 270 m2, zastavěná
plocha v k. ú. Lužice u Hodonína pod budovou,
kterou vlastní p. Marada. Rada nedoporučuje
přilehlý pozemek v okolí stavby parc. č. 396
prodat, navrhuje pronájem těchto ploch.
P. Marada dodal, že se jedná o objekt, který je
přístupný pouze ze dvou stran, a tato parcela
je pro příjezd nezbytná. Pokud se mu pozemek
pouze pronajme, jaká bude jistota, že později
nedojde ke změně rozměrů?
Starosta odpověděl následujícím stanoviskem.
Tato oblast je v územním plánu stanovena jako
průmyslový zóna, pro zemědělskou činnost
a řemesla a jak všichni víme, byly zde i objekty,
které odkoupil Důl Mír, s nimiž se v minulosti
také jednalo o pronájmu, který by měl kompenzovat hornickou činnost, kterou v části této
zóny předpokládáme. Vzhledem k tomu, že se
mimo jiné přihlásili další dvě konkrétní firmy,
které mají zájem v této lokalitě koupit pozemky
za účelem postavení skladů, jeden sklad nábytku a druhý sklad armatur, je potřeba zpracovat
takovou koncepci obsazení této oblasti, aby se
dala v maximální míře využít pro více zájemců.
Musíme vzít v úvahu stávající komunikaci, dále
to, že zde není vyřešeno odpadové hospodářství. Z toho vyplývá charakter zájemců, jež se
ohlásili a čekají na rozhodnutí dnešního ZO.
Pokud se jedná o skladovací prostory, jsou
minimální nároky na energie, vodu a zejména
na odpady, tzn. že tento odpad by byl řešen
septikem. Abychom byli schopni nějakým způsobem využít tuto plochu, tak je nutné, aby se
v první fázi nejednalo o odprodej, ale pronájem.
Po realizaci těchto objektů se dá dále mluvit
o případném odprodeji jednotlivých pozemků.
P. Marada se dotázal, zda-li bude původní
přístupová cesta zachována a parcela 5 - 6
metrů nebude odprodána?
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Starosta odpověděl, že původní cesta vede
prakticky až k objektu p. Marady a bude zachována. Pokud se bude chtít kdokoli dostat
do okolních parcel, bude se muset napojit na
tuto cestu. Je však nutno zpracovat projekt.
P. Marada se dotázal, jaká bude výše nájmu
a za jakou dobu bude možno si jej odkoupit? Za
pár let může být cena pozemku poněkud jiná.
Starosta odpověděl, že v prvé řadě musí
být zpracována koncepce, abychom věděli,
co v místech chceme povolit. Výše nájmu bude
v místě obvyklá.
P. Staněk dodal, že pokud se budou v místech
budovat sklady, tak při vypracovávání projektu
by se mělo počítat s tím, že tyto pozemky kolem
pozemku 396 by měly zůstat tak, aby je mohl p.
Marada využívat a nezabudovaly se k nějakému
skladu, který tam bude přistavěný a p. Marada,
aby měl možnost manipulace.
Starosta dodal, že projekt se musí vypracovat
tak, aby přístup z vozovky měli všichni.
USNESENÍ č. 23/6 a): ZO schvaluje zveřejnit
záměr prodat pozemek obce parc. č. 396 dle
snímků mapy o výměře 270 m2, zastavěná plocha
v k. ú. Lužice u Hodonína, pod budovou kterou
vlastní p. Marada. Neschvaluje prodat přilehlý
pozemek v okolí stavby parc. č. 396, navrhuje
pronájem těchto ploch, za ceny v místě obvyklé.
HLASOVÁNÍ:
9-2-0
Zdržel se: p. Marada, Ing. Hromek
b) Místostarostka dále seznámila přítomné
s návrhem rady obce, která doporučuje
ZO zveřejnit záměr prodat pozemek parc.
č. 1709/5 o celkové výměře 32 m2 dle snímku mapy v ulici U Staré šachty v k. ú. Lužice
u Hodonína. Jedná se o kousek pozemku,
který asi vznikl špatným zaměřením.
Starosta dodal, že byl pozemek prověřen
a nenacházejí se zde žádné inženýrské sítě
a nebudou vedeny ani v budoucnu.
Ing. Hromek dodal, že na vedlejších parcelách
je situace obdobná.
Starosta podotkl, že vlastníci si zatím nepodali
žádost o odkoupení.
USNESENÍ č. 23/6 b): ZO schvaluje zveřejnit
záměr prodat pozemek obce parc. č. 1709/5
o celkové výměře 32 m2 dle snímku mapy

v ulici U Staré šachty v k. ú. Lužice u Hodonína
za cenu v místě obvyklou.
HLASOVÁNÍ:
11 - 0 - 0
c) Místotarostka dále seznámila přítomné s návrhem rady obce, která doporučuje projednat
v ZO prodej pozemku parc. č. 3082 o výměře
20 m2. Jedná se o pozemek pod garáží.
Ing. Hromek se dotázal na cenu.
Starosta odpověděl, že cena bude stanovena
ve výši v místě obvyklé.
Ing. Hromek dodal, že by měla být přidána inflace.
Starosta dodal, že se cenu v místě obvyklou
stanoví znalec.
USNESENÍ č. 23/6 c): ZO schvaluje prodej
pozemku parc. č. 3082 v k. ú. Lužice u Hodonína dle snímku mapy o výměře 20 m2 za
cenu v místě obvyklou.
HLASOVÁNÍ:
11 - 0 - 0
d) Starosta seznámil přítomné s návrhem rady
obce, zveřejnit záměr směnit pozemky ve vlastnictví soukr. vlastíků na Vinohrádkách parc.
č. 2048, 2049, 2050, 2051 a 2052 v k. ú.
Lužice u Hodonína, výměra 1407 m2 v lokalitě
Vinohrádky za pozemky ve vlastnictví obce,
parc. č. 2216, výměra 1092 m2, a parc.
č. 2651/4, 2651/3, výměra 401 m2. Zbývající
rozdíl 91 m2 doplatí za cenu v místě obvyklou.
Dle jejich posledního vyjádření jsou pro ně tyto pozemky nevyhovující a nabízí směnu svých pozemků v lokalitě Vinohrádky za pozemky v této lokalitě. Tento požadavek je možné akceptovat s tím,
že při směně pozemků doplatí náklady související
s výstavou inženýrských sítí, přepočtené na
1m2.
USNESENÍ č. 23/6 d): ZO schvaluje zveřejnit záměr směnit pozemky ve vlastnictví soukr. vlastníků
na Vinohrádkách, parc. č. 2048, 2049, 2050,
2051 a 2052 v k. ú. Lužice u Hodonína, výměra
1407 m2 v lokalitě Vinohrádky za pozemky
v téže lokalitě s tím, že při směně pozemků budou doplaceny náklady související s výstavbou
inženýrských sítí, přepočtené na 1m2.
HLASOVÁNÍ:
11 - 0 - 0
e) Starosta dále seznámil s návrhem zveřejnit
záměr směnit pozemek ve vlastnictví soukr.

vlastníka parc. č. 2041/2, výměra 885 m2,
v lokalitě Vinohrádky, za pozemek ve vlastnictví obce, parc. č. 1920/3, výměra 608 m2,
a parc. č. 1923, výměra 610m2.
Vlastník pozemků požaduje rovněž směnu
předmětných pozemků za pozemek v lokalitě
Vinohrádky.
USNESENÍ č. 23/6 e): ZO schvaluje zveřejnit
záměr směnit pozemek ve vlastnictví soukr.
vlastníka, parc. č. 2041/2, výměra 885 m2,
v lokalitě Vinohrádky, za pozemky v téže lokalitě
s tím, že při směně pozemků budou doplaceny
náklady související s výstavbou inženýrských
sítí, přepočtené na 1m2.
HLASOVÁNÍ:
11 - 0 - 0
f) Místostarostka seznámila s návrhem RO zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 855,
výměra 93 m2. Vlastník se dostal do problémů
se stavebním úřadem a hygienou a musí tuto
situaci řešit. Proto by se pozemek nejdříve
pronajal a poté prodal.
Starosta dodal, že v radě byl pronájem schválen.
USNESENÍ č. 23/6 f): ZO schvaluje zveřejnit
záměr prodat pozemek parc. č. 855, výměra
93 m2.
HLASOVÁNÍ:
11 - 0 - 0
g) Starosta dále dodal, že je nutné projednat
žádost VYPROM BŘECLAV a MORAVIA SYSTEMS o odprodej pozemků uvedených výše.
Ing. Domanský se dotázal, zda-li nebyla vypracována koncepce rozvojové zóny?
Starosta odpověděl, že nebyla.
Ing. Domanský podotkl, že by bylo dobré koncepci udělat.
Starosta podotkl, že nyní potřebuje vyjádření
ZO, že se požadavek o odprodej neakceptuje
a že se bude postupovat tak, že v prvé fázi
pozemky pronajme a následný prodej pozemků bude schválen pouze v případě, že bude
realizován investiční záměr v souladu s PD
odsouhlasenou obcí Lužice.
USNESENÍ č. 23/6 g): ZO neschvaluje prodej
pozemků VYPROM BŘECLAV a MORAVIA
SYSTEMS v lokalitě „U Hájku. ZO doporučuje
pronájem pozemků žadatelům.
HLASOVÁNÍ:
11 - 0 - 0
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7. Koupě autobusové čekárny
Starosta seznámil přítomné s tím, že autobusová
čekárna vedle bývalé prodejny textilu je v současné době zdrojem rušení nočního klidu a znečišťování veřejného prostranství. Na několikerou žádost občanů zvažuje obec tuto budovu čekárny
odstranit. Tento záměr v souladu s projektem rekonstrukce průtahu obcí. V současné době probíhá schvalovací řízení projektové dokumentace,
kde se čekárna v tomto provedení nezvažuje.
Aby se čekárna mohla zrušit, je nutné pozemek
i s čekárnou odkoupit. Pozemek je v majetku Lidového družstva Jednota, které jsme oslovili. Byl
vypracován znalecký posudek a cena se bude
pohybovat kolem 20.000,- Kč. V budoucnosti
by prostor mohl sloužit pro služby.
P. Staněk se dotázal, jaká je plocha.
Starosta odpověděl cca 32 m2.
Ing. Půček se dotázal, zda-li autobusová zastávka jako taková zůstane.
Starosta odpověděl, že zastávka zůstane.
P. Marada se dotázal, zda-li není za čekárnou
zahrada?
Starosta odpověděl, že ji údajně odkoupili noví
majitelé.
USNESENÍ č. 23/7: ZO schvaluje koupi pozemku a autobusové čekárny.
HLASOVÁNÍ:
11 - 0 - 0
8. Stodola na ul. Kratiny
Starosta seznámil přítomné s tím, že v rámci
výstavby inženýrských sítí na ul. Kratiny, muselo
dojít k demolici dvou stodol, přičemž při zahájení likvidace bylo zjištěno, že krovy stodoly pí
Tesaříkové jsou ve velmi dobrém stavu, a že je to
ukázková tesařská práce více jak 100 let stará. Po
demontáži krytiny byla tedy demolice zastavena.
Byla oslovena Lidová jednota s návrhem, že by
bylo vhodné umístit toto zakrytí v areálu Lidového
domu. Rozměr je 13,5 x 9,6 m a rozměr asfaltu
v zahradě Lidového domu je 9 x 13 m. Zakrytí
prostoru by se dalo využít jak při vinobraní, tak při
jiných kulturních společenských akcích v letních
měsících jako kryté posezení. Náklady prezentují
cca 250.000,- Kč. Je reálné uskutečňovat tuto
akci do hodů, nejpozději do vinobraní.
Ing. Hasoň uvedl, že na schůzi tuto nabídku
projednávali a tento způsob použití je vhodný,
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ze strany Lidové jednoty není námitek. Snížení
nákladů zajistí brigádnickou činností.
USNESENÍ č. 23/8: ZO schvaluje použití
konstrukce střechy a cihel ze stodoly na ul.
Kratiny pro zakrytí tanečního parketu v areálu
Lidového domu.
HLASOVÁNÍ:
11 - 0 - 0
9. Komunikace Vinohrádky
Starosta seznámil přítomné s žádostí obyvatel
lokality Vinohrádky o spolufinancování vozovky.
Žádost obsahovala rozpočet a návrh, že obyvatelé provedou na své náklady stavební práce
a obce Lužice uhradí náklady na materiál. Rada
tuto žádost projednávala a došla k závěru, že v
této chvíli obec nemá prostředky na to, aby tuto
akci financovala. Tento vstřícný krok může být
akceptován v případě, že předmětná vozovka
bude použitelná jako přístupová pro II. etapu výstavby v lokalitě Vinohrádky. V současné době
obec nemá potřebné finanční prostředky.
Ing. Hromek se dotázal, o jakou se jedná částku?
Starosta odpověděl cca 3,5 mil Kč.
Ing. Půček dodal, že žádost byla projednávána i loni.
Starosta dodal, že na rozdíl od předchozí žádosti se
nyní ze strany obyvatel nabízí spolufinancování.
USNESENÍ č. 23/9: ZO v současné době se výstavba komunikace nezvažuje, neboť obec nemá
finanční prostředky a komunikace není součástí
investičních záměrů obce. Nabízená součinnost
může být akceptována při realizaci II. etapy výstavby rodinných domů v lokalitě Vinohrádky.
HLASOVÁNÍ:
10 - 1 - 0
Zdržel se: Ing. Domanský
10. Optický kabel
Starosta seznámil s nabídkou firmy SELF, abychom rekonstruovali stávající zařízení kabelové
televize, které už dožívá. Nabídkou je optický
kabel, který by prezentoval ze strany obce
investici 1 mil. Kč. Provozování stávajícího
systému kabelové televize je vzhledem k poruchovosti zařízení čím dál více náročnější. Stále
se zvyšují náklady na údržbu a výměnu prvků.
Pokud budeme chtít program rozšířit, je nutné
investovat 100.000,- Kč. S tímto systémem se
dostáváme do značně nerentabilního provozování a výhledově zcela neperspektivního. Proto

starosta navrhl použít část prostředků, které
získáme za prodej akcií České spořitelny. Souvisí s tím i další skutečnosti. Stávající systém je
umístěn na střeše MŠ, kterou čeká v nejbližší
době rekonstrukce, což koliduje s tím, že na
střeše máme systém antén a satelitů, které by
mohly být demontovány při použití optokabelu.
Další výhodou je, že pomocí optického kabelu
je možné pomocí rozvodů kabelové televize
provozovat současně internet. Je potřeba se
tedy domluvit na ZO, jak se bude pokračovat,
aby byla zřejmá odpověď firmě SELF.
Ing. Hasoň se dotázal na časový horizont.
Starosta odpověděl, že zprovoznění optického
kabelu je reálné v I. polovině roku 2006.
Ing. Půček se dotázal, kolik by prezentoval
poplatek?
Starosta odpověděl, že by prezentoval 150,- Kč
na zásuvku a měsíc.
Ing. Půček se dále dotázal, zda je částka
i s internetem?
Starosta odpověděl, že internet by provozovala firma SELF. Internet by měl vstupní poplatek 1,- Kč.
Ing. Půček podotkl, že stávající zařízení je ve
fázi, kdy se bude muset modernizovat.
Starosta dodal, že se v současnosti zařízení
opravuje díly, které se berou od zákazníků, jež
toto zařízení ruší.
Ing. Hromek dodal, že se dá počítat s tím,
že navýšením poplatku televizi mnozí občané
zruší smlouvu.
Starosta dodal, že poplatek 80,- Kč po vyhodnocení roku 2005 bude nedostatečný. V
současné době platíme SELF za to, že nám
spravuje zařízení na střeše, dále opravy kabelových rozvodů, které jsou v zemi a aktualizaci
infokanálu. Pokud by byl OÚ s MŠ propojen
internetem, tak by se dal infokanál aktualizovat
z OÚ. Opravy začínají narůstat a budeme muset
řešit obnovu.
Ing. Půček podotkl, že do budoucna je optický
kabel jediná možná technologie.
Starosta dodal, že tato technologie je nová
a bezporuchová.
Ing. Půček se dotázal, zda je nutné odsouhlasit
hned?
Starosta dodal, že je možné do příštího ZO
dodat bližší informace a projednat tento bod

opětovně, popř. pozvat i zástupce firmy SELF
k bližšímu vysvětlení.
USNESENÍ č. 23/10: ZO bere na vědomí
informaci starosty o možnosti napojení rozvodů kabelové televize obce Lužice na optický
kabel.
HLASOVÁNÍ:
11 - 0 - 0
11. Informace o změně dobývacího prostoru
Starosta informoval, že proběhlo jednání
je změně dobývacího prostoru Hodonín. Poddolováním dojde k znehodnocení pozemků
v průmyslové zóně a žádáme, aby toto bylo
řešeno při stanovení plánu a dobývání včetně
rekultivací. Vyzval přítomné k dotazům.
USNESENÍ č. 23/11: ZO bere na vědomí informaci starosty o změně dobývacího prostoru.
HLASOVÁNÍ:
11 - 0 - 0
12. Dům s pečovatelskou službou
Místotarostka informovala přítomné, že se rada
obce zabývala sociální péčí o občany, a to zejména o seniory. Je známo, že věkový průměr
obyvatel naší obce se zvyšuje a stále roste počet
seniorů, kteří mají zájem o rozšiřování sociální
péče a nebo je k tomu nutí životní situace. V
současné době je situace řešena rozvozem obědů, sociální komise navštěvuje občany, kteří to
potřebují. Do budoucna bude potřeba, abychom
služeb nabízeli v rámci sociální péče více. Je
možné využívat individuální péči. Byla by to pečovatelská služba, která by přicházela za občany
do domu a poskytovala jim nákupy, drobný úklid,
donášku obědů, nebo by to mohla být kolektivní
péče, která by se realizovala v sociálním zařízení.
Proto je dána zastupitelům k projednání možnost
výstavby domu s pečovatelskou službou a vybrat
lokalitu, kde by mohl být umístěn. Rada obce
navrhuje jako nejlepší lokalitu prostor u MŠ na
ul. Dlážděná. Je v centru obce, klidné části,
v blízkosti je MŠ, kde se vaří obědy, dále jsou v
blízkosti obchody a autobus.
P. Marada dodal, že je v tomto místě dost velký
pohyb dětí.
Starosta podotkl, že pohyb není tak velký a děti
z okolních domů jsou již odrostlé.
P. Nesvadba dodal, že děti hřiště stále navštěvují, ale to by se dalo řešit jiným místem.
19

P. Staněk se dotázal, zda je jiný prostor, kde
by se domov mohl postavit?
Ing. Hromek konstatoval, že v minulosti bylo
uvažováno o prostoru vzadu za činžovními
domy naproti GROZ-BECKERT.
P. Staněk podotkl, že místo je v okrajové části
obce a ideálnější by bylo místo u MŠ.
Starosta dodal, že prostor u firmy GROZ-BECKERT je na okraji obce a někteří senioři
by se už nedostali do centra. Prostor u MŠ je
v centru a lidé by byli více v kontaktu s děním
v obci. Hřiště pro děti se buduje U Vrchnice,
dále se zprovoznil areál TJ Sokol, hřiště u bývalé spořitelny a je možné v budoucnu vybudovat
další hřiště v této lokalitě.
Pí Sasinková souhlasí s vhodností prostoru.
Ing. Domanský se dotázal, jaký se očekává
časový horizont a jaké jsou náklady?
Starosta odpověděl, že musíme nejprve najít
vhodný prostor.
Místostarostka dodala, že by se měl zveřejnit záměr, aby se mohli občané vyjádřit. Domov však
může sloužit pouze soběstačným občanům.
USNESENÍ č. 23/12: ZO souhlasí s předloženým návrhem prostoru pro výstavbu domu pro
seniory na prostranství u MŠ.
HLASOVÁNÍ:
8-3-0
Zdrželi se: p. Marada, Ing. Domanský, Ing.
Hromek
13. Různé
a) Schválení převodu částky z rezervního fondu MŠ
Ředitelka MŠ předložila žádost o použití finančních prostředků z rezervního fondu. Žádá
o převedení částky 50.000,- Kč z rezervního
fondu na pokrytí provozu MŠ. Z důvodu navýšení opravy ústředního topení o 75.038,- Kč.
USNESENÍ č. 23/13 a): ZO souhlasí s převedením částky 50.000,- Kč z rezervního fondu
na pokrytí provozu MŠ.
HLASOVÁNÍ:
11 - 0 - 0
b) Žádost farnosti o poskytnutí finančních prostředků na opravu kostela
Ing. Hasoň přítomné informoval o záměru římskokatolické farnosti opravit střechu kostela.
Náklady na opravu činí 550.000,- Kč. Římskokatolická farnost bude žádat o dotaci z rozpočtu
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JmK. Dotace se poskytuje do výše 50%. Velký
význam má, pokud je akce financována z více
stran. Proto podala žádost o dotaci na příští rok
ve výši 100.000,- Kč. Ing. Hasoň se dotázal,
zda je možné při zažádání o dotaci uvést, že se
i obec bude podílet na spolufinancování.
Ing. Domanský se dotázal, o jakou částku se
jedná?
Ing. Hasoň sdělil, že se jedná o 100.000,- Kč od
obce a dále budou osloveni další sponzoři. Jedná
se o novou krytinu na střeše kostela, včetně laťování. Obec by měla zaujmout kladné stanovisko,
neboť budova kostela je dominantou Lužic.
USNESENÍ č. 23/13 b): ZO souhlasí s uvedením částky 100.000,- Kč na opravu kostela
do rozpočtu obce na rok 2006.
HLASOVÁNÍ:
11 - 0 - 0
14. Diskuze
Starosta vyzval přítomné občany k diskuzi.
P. Nesvadba se dotázal na rychlosti internetu
přes optický kabel.
Ing. Půček odpověděl, že při nejnižší ceně
je garantovaná rychlost 256 kb.
15. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za připomínky a aktivní přístup při řešení jednotlivých
problémů.

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Ze slohových prací…
V Lužicích 29.11.2005
Vážený pane Králi,
mám to potěšení, že Vám mohu napsat, což
se nestává každý den a upřímně povědíc, mám
z toho opravdu velkou radost. V tomto dopise
bych Vám chtěla sdělit, co si vlastně o Vás myslím,
jak na mne působíte. S Vaším dovolením se tedy
do toho s chutí pustím.
Zvenku někdy vypadáte jako „nedobytný
tvrďák“, který si nic nenechá líbit, ale když se
na Vás člověk podívá zblízka, pochopí, že pod
tvrdou slupkou je měkké jádro. Jinak řečeno, pod
Vaším „tvrdým zjevem“ se ukrývá celkem příjemný
a hodný kluk. Kdyby byl svět jako v pohádce a dělil
by se na ty „dobré“ a „špatné“, podle mě byste
patřil k těm na straně všemohoucího Dobra.
Mnohdy na mě působíte jako kamarádský
a upřímný člověk bez přetvářky. Jak se říká, co na
srdci, to na jazyku. To ovšem, se vší upřímností,
mohou někdy lidé posuzovat také jako vlastnost
špatnou a nazývat ji prostořekostí či drzostí. Když
už tak přemýšlím o Vašich špatných vlastnostech,
připadá mi, že jste do vínku dostal více těch dobrých. Záporných vlastností opravdu není mnoho,
řekla bych, že jste občas trochu namyšlený,
ale máte přátele, kteří Vás dokážou opět sfouknout a postavit pevnýma nohama na zem. Ještě mi
někdy připadáte trošičku líný. Nemyslím líný jako
že prosedíte celý den u televize nebo počítače
(i když možná je to pravda-kdo ví?), ale například
co do vašich školních povinností, zdá se mi,
se Vám moc nechce. Ale komu by se chtělo?
Tímto bych svůj dopis zakončila. Možná,
že se ho nebudete ani snažit přečíst, zmuchláte ho
a hodíte do koše. Ale když to tak vezmu, aspoň mi
dal příležitost přemýšlet o lidech kolem sebe…
Vaše spolužačka
Tereza Ištvánková, 9. tř.

AKCE ŠKOLY
VE ŠKOLNÍM ROCE

2005/2006
ZÁŘÍ
1) Soutěž o nejpěknější dýni.
2) Beseda s mluvčí policie ČR v Hodoníně
paní Irenou Bauer ve 2. a 3. třídě.
3) Den jazyků – velmi pěkné vystoupení
žáků školy v němčině, angličtině,
slovenštině a ruštině.
4) Zátopkovy štafety na 5 km.
1. – 5. třída čas 17 min 34 s
6. – 9. třída čas 14 min 24 s
ŘÍJEN
1) Výstava ke 100. výročí narození
pana Jaroslava Dobrovolského.
2) VII. ročník štafetového běhu regionu
Podluží v Hruškách, obsadili jsme
3. místo.
3) Sběr starého papíru. Nasbírali jsme
9.667 kg.
4) Beseda o životě v Africe.
5) Divadelní představení v Brně
v divadle Radost – 8. a 9. třída.
LISTOPAD
1) Beseda o dospívání v 6. a 9. třídě.
2) Soutěž ve stolním tenisu,
účastnilo se 28 žáků 3. – 9. třídy.
3) Okresní soutěž ve stolním tenisu
v Ratíškovicích.
4) Divadelní představení v Hodoníně
„Ferda Mravenec“ pro 1.,2. a 3. třídu.
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JÁ SE TĚŠÍM!!!
Není to tak dávno, co jsme
se rozplývali nad barvami podzimu (a že se letos vyvedl!!!)
a máme zasněžené střechy,
silnice, chodníky a plány. Práce
neubývá, ba naopak. V listopadu proběhly třídní schůzky,na
kterých jsme volili členy školské rady. Pro vás, kteří nevíte,
o čem je řeč – školská rada
bude fungovat od 1.1.2006 na
každé škole a u nás v Lužicích je
tříčlenná. Jak se osvědčí a zda
bude přínosem, ukáže čas.
V prosinci nás čeká ještě
zpívání u vánočního stromu (jen
doufám,že vyjde počasí a klavíristce nezmrznou prsty, klarinet
neztratí svůj tón a zpěváčkům
vystačí dech, hlas i noty).
Poslední listopadové pondělí
jsme se už tradičně sešli o přestávce na schodech, abychom si
společně zazpívali a připomněli
si první advent a pevně doufám,
že se v tak hojném počtu setkáme
i o adventech následujících.
Těsně před Vánoci pojede celá
devátá třída na fotbalový turnaj do

Lanžhota, kde proběhne utkání
mezi školami regionu Podluží.
Ve čtvrtek před prázdninami
plánujeme tradiční vánoční karneval. Letos bychom chtěli pozvat i naše nejmenší z mateřské
školy a také babičky a dědečky,
aby se přišli podívat na to, jak
báječnou mají děti (nebo jejich
rodičové) fantazii.
Přes Vánoce se kantoři jistě
nudit nebudou. Začínáme pomalu pronikat do tajemství Rámcového vzdělávacího programu
a Školního vzdělávacího programu. Pro vás neodborníky podle
nového zákona si každá škola
sepíše svůj vlastní vzdělávací
program, popřípadě si navrhne
učebnice, stanoví si filozofii školy
a bude učit moderními metodami. Čili česky -–to, co děláme
nového už delší dobu v praxi,
budeme muset napsat na papír.
A papírů přibývá a přibývá…
Ale pryč od práce! Čekají
nás vytoužené prázdniny. My
ve škole si říkáme, co si vlastně
pod pojmem Vánoce představujeme. V osmé třídě kromě
tradičních pojmů jako dárky,
rodina a klid někteří jmenovali
-„…nepořádek z jehličí, mrtvé-

ho kapra a jestli se letos Santa
procpe komínem…“. Uvidíme.
Snad se procpe, snad i dárky
přinese (a mně šestý díl Harryho
Pottera), snad i nasněží…
Ať už k vám přijde Ježíšek,
nebo Santa Klaus, přeji vám
klid v duši, dobrý bramborový
salát a prostou radost ze života.
To těšení na pohodu je ten nejkrásnější dárek, ale podmínkou
je, že se musíte těšit dobrovolně.
V podstatě to znamená dobrovolný úklid, asistence při pečení
(maminky to jednou za rok vydrží)
a nekonečné fronty v obchodě.
Ještě na okraj malou poznámku. K nám chodí tradičně
Ježíšek, ale 25.12. ráno hned
po probuzení nalézáme dárky
i od Santa Klause. Jen mu večer
musíme nachystat zákusek, malou skleničku slivovice , mrkev
pro soba Rudolfa a malinko
pootevřít okno. A pak si tu krásu
čekání protáhneme na dva dny.
Jsme přece světoví a když jsme
v té Evropské unii…
Krásné těšení a radost z radosti druhých vám všem s přáním
zdraví do roku 2006 přeje za
celou lužickou školu Marcela
Komendová.

Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Ještě než opadalo poslední listí ze stromů a opět k nám přišla kouzelná paní Zima, snažili jsme
se obohatit dětem pobyt v MŠ o návštěvu plaveckého bazénu v Hodoníně. Zpestřením pro děti
jsou již také tradiční návštěvy divadelních představení v KD v Hodoníně i kočující divadélka v MŠ.
Velkým přínosem jsou pro děti návštěvy v Ekologickém centru v Hodoníně, kde se děti učí základům
keramické výroby. Zde si vyrobily drobné dárečky pro své blízké k Vánocům. Na Besedě se seniory
děti svým vystoupením potěšily nejstarší občany naší obce. Pásmem říkanek a koled se zúčastnily
i rozsvícení vánočního stromu na návsi.
Děti i pracovnice MŠ Vám přejí příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce přejí
hodně zdraví a štěstí.
Petra Březinová
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PROJEKT
Pierre Auger
Na úvod vám chceme připomenout,
že 2. 7. 2005 byly vloženy do báně
lužického kostela předměty a dokumenty pro další generace. Jedním
z dokumentů byla i kopie certifikátu
České astronomické společnosti.
Certifikát je vystaven na jméno Víta
Straky, žáka 9. třídy lužické školy.
Potvrzuje, že byl přijat Vítkův návrh na
pojmenování detektoru na observatoři
v Argentině.
Více již píše Vítek sám.
Astronomií se zabývám už od
2. třídy, doma mám speciální velký
teleskop na stativu. Za jasných
nocí pozoruji nejrůznější objekty
noční oblohy, nejvíce mě ale zajímají tělesa naší sluneční soustavy.
V loňském roce v září jsem se přihlásil
do 1. kola Astronomické olympiády.
Jde o soutěž pro žáky základních škol
v ČR, kterou každý školní rok vypisuje
Česká astronomická společnost.
1. kolo jsem úspěšně zvládl a dostal
jsem se do 2. kola. Zde už byly úkoly
podstatně těžší. Už nešlo jenom
o vědomostní test (jako v případě
1. kola), ale objevily se tady už
i úkoly zahrnující praktické pozorování noční oblohy. Byl tady ovšem
i jeden nepovinný, rozšiřující úkol. Šlo
o navržení jména pro jeden detektor
projektu Pierre Auger.
Nejdříve vás ale s tímto projektem
blíže seznámím. Projekt je uskutečňován v argentinských Andách
v polovyprahlé oblasti Pampa Amarilla
v blízkosti města Malargüe. Úkolem
projektu je sledovat Čerenkovovo záření, což je kužel elektromagnetického
záření o obrovské energii, rychlejšího

Jeden z detektorů projektu Pierre Auger

než světlo dopadajícího právě do
argentinských And. Dodnes není zcela
objasněn zdroj tohoto záření, avšak
zásluhou projektu Pierre Auger se
objasňovat začíná. Na rozloze 3000
kilometrů čtverečních je v již zmiňované oblasti Pampa Amarilla v argentinských Andách rozmístěno 1600
pozemních detektorů, sledujících
ve dne i v noci záblesky Čerenkovova
záření. Jsou to obří plastové sudy,
z nichž každý je naplněn 12 t velmi
čisté vody, vybavený zrcadly a složitou elektronikou. Na tomto projektu
se podílí i Česká republika. V olomoucké sklářské laboratoři naši vědci pro
tento projekt vyrábějí zrcadla s hladkostí povrchu na 1 atom. Observatoř
Pierre Auger jich má u našich vědců
objednaných 1000 kusů.
Ale zpět k rozšiřujícímu úkolu
Astronomické olympiády navrhnout
pojmenování pro jeden z detektorů.
V zadání bylo napsáno, že detektory
„loví“ kosmické záření. Podle tohoto
mě napadlo: souhvězdí Lovec – Orion. Název Orion jsem tam skutečně
napsal.
Od řešitelů Astronomické olympiády se sešlo celkem 110 návrhů. Komise Fyzikálního ústavu AV ČR vybrala

10, které v Argentině schválilo vedení
observatoře Pierre Auger a mezi nimi
byl i můj Orion. Tímto jménem je
tedy pojmenován jeden z detektorů
observatoře Pierre Auger. Od řešitelů
Astronomické olympiády se zde sešlo
dalších 9 schválených návrhů: Rossi,
Cerenkov, Hess, Lev, Atlas, Zajíc,
Kopal, Norbu a Galileo.
V úterý 28. června ráno mi doporučeně přišel z Argentiny mezinárodní
certifikát psaný v angličtině podepsaný nejvyššími představiteli observatoře Pierre Auger, potvrzující přijetí mého
návrhu a s ním vysvětlující dopis
z Prahy, ze sídla České astronomické
společnosti. Text tohoto certifikátu
přeložený do češtiny:

Ocenění Vaší nápaditosti.
Podle Vašeho návrhu bylo vybráno
jméno jednoho
z pozemních detektorů jižní
observatoře Pierre Auger
zabývající se kosmickým zářením.

Vít Straka, 9. třída
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Výlet do ZOO
Za 2. místo ve sběru papíru
jsme jeli na výlet do ZOO. Do
Hodonína jsme jeli autobusem
a pak šli lesem pěšky. Nejdříve
jsme byli na průlezkách a pak
prošli celou ZOO. Areálem
nás provázela pracovnice zoologické zahrady ing. Zdenka
Maláníková a dovolila nám hladit
si užovku. Výlet se mi moc líbil
a kdyby byla možnost, jela bych
znovu. Děkujeme za to, že paní
učitelka jela s námi do ZOO.
Děkujeme slečně ing. Maláníkové za to, že nás provedla po
celé ZOO.
Monika Nováková, 2. třída

TOUR DE LUŽÁK
Dalibor Pinda, Kuba Kotásek,
Tomáš Konečný a já jsme se
dohodli, že si úkoly napíšeme
na Lužáku. S Kubou jsme přijeli
na Lužák, kde na molu čekali
Dalibor a Tomáš. Dalibor zrovna
chytal ryby a poučoval Tomáše
o rybaření. Malou chvíli jsme
si povídali. No nic, pustíme
se na úkoly do školy. Dalibor
měl úlohu dřív než my, tak nám
ukazoval své třpytky. V tu chvíli
Dalik dostal senzační nápad:
„Objedeme si Lužák,“ řekl.
Napopr vé jsme zkoumali
terén. „Terén je trnitý, bahnitý
a nebezpečný,“ hlásí bolestivým
hlasem Kuba. Bolestivým proto,
že všechny trny, kopřivy a větvičky si vyzkoušel na vlastní kůži.
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Naštěstí jsem byl předposlední
před Tomášem, takže skoro
všechny trny a nepříjemné
větve vyčnívající z křoví odklidil
Kuba s Dalikem. Dojeli jsme trať
a já přišel se skvělým názvem
pro náš nebezpečný okruh.
Od teď už se trati říká „Tour de
Lužák“. Když jsem pojmenoval
okruh, tak si s někým zajedu
závod. Vybral jsem si Dalika.
„Start!“ řekl Kuba píšící si úlohu. Zatím jsem suverénně vedl.
Z ničeho nic jsem uviděl věc,
které se nedá vyhnout. Byl to
pařez, který mi blokoval cestu
k další etapě. Když někdo jede
vysokou rychlostí a narazí do
pařezu, tak asi víte, co se stane.
Přeletěl jsem přes řídítka svého

kola a jen necelý metr mě dělil
od rybníka Lužák.
Dalibor kolem mě prosvištěl
a myslím, že si mě ani nevšiml. Zanedlouho jsem Dalika
dohnal, jak se plazí do kopce.
Nezbývalo mi nic jiného, než
se taky plazit. Dalibor má lepší
kolo, a tak tedy vyhrál.
Po příjezdu jsme si dopsali
úkoly a jeli jsme domů. Tour
de Lužák se nám moc líbil,
a doufám, že někdy v létě si ho
znovu zopakujeme.
Martin Bravenec

O bčans ké aktivity
JUNÁK
PODZIMNÍ TÁBOŘENÍ - ČERTŮV MLÝN
V podzimních dnech jsme se vydali na Čertův
mlýn na tři dny. Výprava se konala 25.10. - 27.10.
2005. Po všech povinnostech jako je ubytování
vybalení věcí a podobně se všichni sešli v hlavní budově, tedy klubovně, kde se každý musel představit,
jelikož každý každého moc neznal. Těšili jsme se
na program dnů. Blížil se večer a noc a také další
den. Hráli se různé soutěže, hry a spousta jiných
zajímavých věcí, které nás bavily. Tato výprava byla
hlavně k zábavě a poznání nových kamarádů. Moc
se mi líbila a doufám že ostatním také.
BIGGLESŮV MEMORIÁL
Dne 5.11.2005 se konal 16. ročník Bigglesova
memoriálu. Je to skautská soutěž pro světlušky,
vlčata, skautky a skauty z celého okresu pořádaná v Ratíškovicích. Sešli jsme se na vlakovém
nádraží a odtud jsme jeli do Hodonína a pak
autobusem do Ratíškovic. Když jsme dorazily
na místo, tak jsme se museli rozdělit do tříčlenných družstev, tedy hlídek. Po startu jsme
se vydali dlouhou trasou, kde se plnily úkoly, pouštělo se po 3 minutách. Na cestě bylo vše ohledně
sportu, přírody, první pomoci, uzlů a další.
Tato soutěž všech skautů z okolí se koná každý
rok. Tentokrát jsme získali místo 6. z kategorie
skautky, ale i kluci z kategorie skautů získali 6.
místo, jen „Sedmikráska“, tedy Marie Havránková

která byla ve smíšeném družstvu, získali v kategorii skautky 1. místo. Každý si na tuto soutěž
rád vzpomene..

MUZEJNÍ SPOLEK
ZDOBENÍ PERNÍKŮ
NA STARÉM KVARTÝRU
V neděli 13. listopadu jsme na Starém kvartýru
zdobili vánoční perníčky. Naučili jsem se vyrobit
zdobící hmotu a používat správnou techniku.
Zájemců bylo hodně a vyzdobených perníčků
také.
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ČINNOST KLUBU SENIORŮ LUŽICE
ZA ROK 2005
V lednu se uskutečnila ustavující schůze Klubu seniorů Lužice za účasti téměř 90 seniorů
a zástupců OÚ.
V únoru se sešel přípravný výbor, rozdělil
jednotlivé členy do skupin, určil jejich vedoucí
a sestavil plán na I. pololetí.
V březnu jsme uspořádali pro členy klubu Josefovskou zábavu zpestřenou tombolou. Všichni
účastníci byli velmi spokojeni. V dubnu jsme zahájili
koupání v Lázních Hodonín. Zájezdy se opakovaly
každý týden až do konce června za účasti 20 - 25
seniorů. Pro velký zájem jsme opět zajistili lázně
od začátku září až do konce listopadu.
Koncem května se 38 seniorů zúčastnilo velmi
pěkného zájezdu lodí po Moravě.
V červenci a srpnu se naše členky zaměřily
na organizování zájezdů do termálních bazénů
v Čalově. Účastnit se mohli nejen členové klubu,
ale všichni zájemci bez ohledu na věk.
Milovníkům divadla jsme umožnili návštěvy dvou
představení Slováckého divadla v Uherském Hradišti, další jsme navštívili koncem listopadu.
Naše členky pomáhaly s přípravou občerstvení
na hody - pekly koláče a stejně tak jako na setkání
seniorů, které organizoval OÚ koncem listopadu.
Do úklidu budovy zahrádkářů „Tabačárna“ se
opět ochotně zapojily některé členky klubu.
V současnosti má klub seniorů 120 členů.
M. Kadalová
Klub seniorů Lužice

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D O M O V N Í O D PA D
Vážení občané,
poplatek za komunální odpad zůstane v r. 2006
nezměněn ve výši 300,- Kč na osobu/rok. Vývoz
bude probíhat každý sudý týden.
PŘEHLED VÝVOZŮ POPELNIC OD DOMŮ
1. POLOLETÍ 2006:
11. 1. 2006
25. 1. 2006 + pytle
8. 2. 2006

22. 2. 2006 + pytle

8. 3. 2006

22. 3. 2006 + pytle

5. 4. 2006

19. 4. 2006 + pytle

3. 5. 2006

17. 5. 2006 + pytle

31. 5. 2006

14. 6. 2006 + pytle

28. 6. 2006
PYTLE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD:
Žlutá barva ............................ PET láhve
Modrá barva ................................ papír
Oranžová barva ............ nápojové kartony
Pytle jsou vyváženy 1krát za 4 týdny
(každý druhý vývoz popelnic)
Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili
do třídění odpadů!!!

MUDr. Dagmar Svobodová, praktická lékařka pro dospělé,
oznamuje svým pacientům z Lužic,
že od února 2006 bude ordinace z Dolu Mír přestěhována
do Mikulčic naproti kulturního domu. Tel.: 518 324 297.
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Hnu tí BRON TO SAU RUS

C O BY VÁ S M O H L O Z A J Í M AT O N A Š Í S O U Č A S N É Č I N N O S T I

V Lužicích, Mikulčicích, Moravské Nové Vsi i v širším okolí
se lze setkat z činností dětských
a mládežnických oddílů hlásících se k Hnutí Brontosaurus.
Nechceme zde více hovořit
o celém brontosauřím hnutí, ani
o jeho více jak třicetileté tradici
dobrovolné práce pro přírodu,
památky i potřebné lidi. Rádi
bychom Vám spíše představili,
co dělají brontosauří dětské
oddíly v našem regionu.
Snad Vás některé naše aktivity v tomto stručném představení
osloví…
DĚTSKÉ ODDÍLY…
Byly v naší činnosti vždy nejcennějším pokladem, instruktoři
a vedoucí, kteří svůj čas věnují
přímé práci s dětmi si určitě zaslouží největší pochvalu. V obci
Lužice vedou naši instruktoři
chlapecký oddíl Vydry. Na oddílových schůzkách (ve středu od
18.00 na zdravotním středisku)

se schází zhruba desítka dětí
a instruktorů. V oddíle jsou kluci
z 5.-7. třídy a kromě schůzek se
potkávají také na mnoha zajímavých akcích (táborák, Klondike,
víkendové táboření na Litneru
aj.). Každé úterý od 16.00 se
navíc v klubovně schází ke hraní
fantasy her.
Vedle toho chodí děti z Lužic
i do oddílů v mikulčické klubovně. Jednak tu působí oddíl
Vlkani, kam chodí starší děti od
13 do 15 let (nebo mládež ať je
nenaštveme…).
Vlkani se kromě úterních
schůzek (od 17.30 v klubovně)
postavených jako přípravka
mladých na instruktory a na
přírodovědné soutěže zaměřují
především na pořádání prožitkových akcí (připravujeme
návštěvu lanového centra, cykloputování apod.). Dále se zde
schází oddíl Žabičky (děti od 9
do 13 let, úterý od 16.00) a naši
nejmenší Jestřábi (děti od 6 do
9 let, středa od 16.00).
Letos Vlkani slavili velký
úspěch postupem do národního kola přírodovědné soutěže
„Zlatý list“.
Všechny děti i mládež pak
mohou v klubovně každý pátek
od 18.00 navštěvovat otevřený
klub deskových her, což je určitě zajímavá alternativa trávení
volného času.
VZPOMÍNKA NA LÉTO…
Děti určitě rády zabrousí ve
vzpomínkách zpátky na tábory

plné her, kamarádství, přírody a dobrodružství. Ty mladší
vzpomenou to, jak se staly příslušníky irokézských kmenů od
Velkých jezer na desetidenním
táboře „Indiánskou stezkou“,
který jsme pořádali s Ekocentrem Hodonín…My vedoucí pak
oceníme malé účastníky za to,
jak je, na rozdíl od nás, vůbec
nerozhodilo deštivé počasí.
„…na táboře se mi nejvíc
líbilo, jak jsme hráli ukončovací
hru, jak jsme stavěli bunkr a jak
jsme šli na bělochy a porazili
je“ Bludička. „Na táboře se mi
nejvíce líbily hry: praporky,
všechny celotáborovky, dílničky
a když jsme plnili odbornosti.
Vlastně celý tábor, až na ten
déšť, a výlety hlavně“ Katka.
Ty starší pak vzpomenou na
náročnou expedici do pralesa
„Cascaňadel - proti proudu
Amazonky“ (22.7. do 4.8.
2005), kde veškeré překážky
překonala silná touha po dávném pokladu. Celotáborová
hra byla z prostředí Latinské
Ameriky, kde v 16. století a 17.
století docházelo ke zplundrování incké kultury Španěly
a Portugalci. Z historických
pramenů té doby se vybraní
Evropané dozvěděli o tajemství
ukrytém na pramenech největší
řeky světa, na pramenech Amazonky, o tajemném Cascaňadel.
Vypravilo se několik expedicí, aby objevily Cascaňadel.
V živoucí džungli, nezmapované
a obývané domorodými kmeny,
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Cestičky pořádáme každoročně
pod mottem „ Otevři oči, mysl
i srdce a pak teprve vykroč“,
což má být výzva pro nové začínající vedoucí a instruktory,
které na tomto kurzu připravujeme na vedení dětí. Nenabízíme
jim jen vzdělávání, ale hlavně
taky sebepoznání, setkávání
se s přáteli, zajímavými lektory
i nezapomenutelnými zkušenostmi.
„Oči jsem otevřela, mysl se
snaží udržovat krok a srdíčko
tluče pro nové poznání“ Jitka.
v divoké a bohaté přírodě deštných pralesů se tito dobrodruhové snažili naplnit svoji vidinu
bohatství. Na rozdíl od prvního
tábora si děti (tentokrát byly
z druhého stupně a účastnilo se
jich 32) na táboře Cascanadel
užily už i více sluníčka…
Nejvíce konec mrzel ty, pro
které to byl poslední dětský
tábor: „Bylo tak fakt super.
A jestli to byl můj poslední tábor
v této společnosti, tak jsem
s ním nadmíru spokojená. Škoda, že tady nemůžu zůstat ještě
týden.“ Eliška. Třeba pojedou
příště jako instruktoři.
PRACÍ A VZDĚLÁNÍM
MLÁDEŽ VYCHOVÁVATI?
Vždy je všem líto, když děti
z oddílů odrůstají a kamsi v dál
mizí krásná činnost v přírodě
a pro přírodu. A tak nám to
nedá nezkusit zapojit i mladé
středoškoláky a vysokoškoláky.
Přes rok je to v rámci činnosti
klubu Carpe diem, který pořádá nejrůznější akce, besedy,
večery apod. O prázdninách
to pak bylo letos prostřed28

nictvím dvou táborů. Jednak
tábora „Krajina lesů, řek
a přátelství“, který proběhl
v krásném prostředí Vychylovky
v Chráněné krajinné oblasti
Kysuca u Čadce na Slovensku.
Účastníci tábora zde pomáhali
s obnovou technické památky, lesní úzkokolejné výchylové
železnice.
A pak prostřednictví prožitkového kurzu „Cestičky“.

CIHLA K CIHLE A BUDE…
… základna pro aktivity pro
dětí a mládeže v přírodě. I takto
by se dal popsat náš projekt
obnovy základny „Kristina“
ve Filipovském údolí u Javorníku ležící v Chráněné krajinné
oblasti Bílé Karpaty. Už rok se
snažíme opravit zdevastovanou
chatu, kterou nám pronajalo
za symbolickou korunu město
Strážnice, tak aby mohla sloužit

dětem z našich obcí, a to nejen
z brontosauřích oddílů, ale i
z dalších organizací. Je to převážně dřevěný objekt, přízemní
s půdní vestavbou. Základní
část stavby byla postavena
v roce 1940 pro potřeby německé pohraniční stráže. Po
válce byl objekt využíván k
rekreačním účelům, zejména
pro letní tábory dětí.

Dílo se díky nadšené práci
dobrovolníků z Brontosaura daří
a půjde-li vše dobře, mohla by
chata již příští rok sloužit svému
účelu – pořádaní akcí pro děti
a mládež, táborů, exkurzí, výukových ekologických programů:
prostředí je v okolí krásné,
ale práce nás čeká ještě hodně.
V průběhu roku 2005 proběhlo
dvanáct dobrovolnických brigád, na kterých jsme vyklízeli
vnitřní prostory, budovu zajistili
proti neoprávněným vstupům,
vyklízeli půdní prostor, zbourali nepovolenou stavbu vedle
chaty, suť odvezli na skládku,
vyměnili poškozené střešní
tašky, brousili a natírali venkovní
obložení chaty. Celkem Brontosauři na chatě odpracovali
550 hodin.
„Kristina“ bude snad zanedlouho větší sestrou naší malé
chatičky „U komára“ v lužním
lese u NKP Velkomoravské
Mikulčice, kterou jsme opravili
již před pěti roky a kam oddíly
stále rády jezdí.

PESTROVEČER
Byl to skutečně pestrý večer,
který si kladl za cíl nabídnout
mladým lidem množství kvalitní
alternativní hudby a kultury,
poukázat na některé aktuální
problémy a výtěžkem přispět na
dobročinné účely. Hojná nabídka zahrnovala, kromě koncertů,
výstavu věnovanou osobnosti
Mistra Franka Zappy, vernisáž
mladých tvůrců volného uměleckého sdružení Trudomyslní
s netradičním hudebním doprovodem, výstavu fotografií
z Přední Indie, výstavu za práva
zvířat, ukázky cvičení FALUN
GONG, jež mají upozornit na
porušování lidských práv v Číně,
prezentaci neziskových organizací, čajovnu a jiné.
Výtěžek hojně navštívené
akce jsme věnovali na akce pro
děti, Adopci na dálku a Bělokarpatský les.
AKCE ZE VŠECH
NEJVĚTŠÍ
Tedy největší z těch našich.
Sem patří každoroční Setkání
přírodovědných oddílů, pořádané u příležitosti Dne Země na
Mikuleckých Valech. Bohatého
víkendového programu s přírodovědnou i jinými soutěžními
stezkami, exkurzemi, táborákem, hrami atd. se účastnilo
přes 120 dětí. Pro oddíly i děti je
tato akce velkým povzbuzením
pro další činnost.
Kromě toho jsme letos pořádali na podzim ještě jedno
setkání oddílů „Bermudy last minute“, inspirované ztroskotáním
výletního parníku. To bylo sice
zaměřeno trošku pracovně,
ale dobrá zábava zdaleka taky
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nové brigádě na úklid okolí
Lužic nebo úklid a údržbu budek pro ptactvo v přírodním
parku Mikulčický luh. Či zkusme
zmínit všechny výpravy, výlety,
exkurze, soutěže…, které pořádají naše oddíly. A jen krátce se
můžeme pokusit vměstnat po-

nechyběla. Oddíly pomáhaly
v rezervaci Váté písky a zároveň
si vydělávaly na svoji činnost.
DĚTI I MLÁDEŽ
PŘISPÍVAJÍ SBÍRKAMI
NA DOBRÉ VĚCI
Už třetím rokem organizujeme sbírku (z Vánočních jarmarků, akce Pestrovečer aj.)
na chudou holčičku Vianyu Dipaku z Indie. V rámci programu
Adopce na dálku jí přispíváme
na vzdělání i základní sociální
potřeby, vzdělání má pro dívky
v Indii nesmírný význam pro šanci na aspoň trošku lepší život.
Díky výtěžku z Pestrovečeru
jsme minulý rok přispěli i na
záchranu Bělokarpatského
lesa a za náš příspěvek jsme si
jakoby „koupili“ 156 m2 starého
bukového pralesa.
A NA ZÁVĚR PELMEL
DALŠÍCH AKTIVIT
Těžko stručně popsat všechny naše další aktivity. Možná
vzpomeňme naši účast na dub30

známku o velkých programech,
které zajišťujeme – výtvarné
a literární soutěži „Máme rádi
přírodu“ s účastí cca 1 350
dětí či o celoroční soutěži mezi
brontosauřími dětskými oddíly
„Duhové střípky“.

KULTURNÍ OKÉNKO
SLOVÁCKÝ KRÚŽEK
LUŽICE
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

Sdružení rodičů a přátel dětí školy
a ředitelství Základní školy
v Lužicích

KROJOVÝ PLES

Vás srdečně zve na

Sobota 14. ledna 2006 od 19:00 hodin
v sále Sokolovny v Lužicích

8. REPREZENTAČNÍ
PLES

Hraje DH Bílovčanka
Vstupné 70 a 50 Kč
Ples bude zahájen předtančením
České besedy
Bohatá tombola a bufet
Děkujeme za podporu
Obecnímu úřadu v Lužicích

Který se koná
25. 02. 2006 v 19:00 hod.
v sále Sokolovny v Lužicích.
K tanci a poslechu hraje
KOMBET

Z kulturního kalendáře Lužic 2006
14. leden 2006 KROJOVÝ PLES
3. únor 2006 PLES REGIONU PODLUŽÍ
25. únor 2006 PLES SRPDŠ
Únor 2006 MARYŠA - OCHOTNÍCI
Z DOLNÍCH BOJANOVIC
Březen 2006 LÁSKA BRÁNY OTEVÍRÁ
HERCI Z OSTRAVY
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Z l i te
t e r á r n í t v o r by o bčan ů
Prach jsi a v prach
se obrátíš
Její ruce se třásly a podobaly
se rolničkám ve větru. Kývala
hlavou ze strany na stranu,
jako by ji k tomu nutila neznámá
síla, ničivá a prázdná. Vrásky,
které rozkvétaly rok od roku,
až pokryly celou tvář, se znova
a znova stáčely.
Pamatuji si ten den. Stála
jsem za pultem pekárny a snažila se usmívat.
Jeho jsem znala. Chodil do
našeho obchodu každý den,
dokázal dlouho sedět na schodě před krámem a pít jednu
láhev piva za druhou. Bylo mu
asi padesát a dávno si určitě
nekladl otázku, proč žije tak,
jak žije. Proč jednotlivé vteřiny,
které kolem nás bezstarostně
letí, prokládá zkresleným viděním přes alkoholový závoj. Jeho
šedivá ruka, která se očividně
velmi dobře znala s tvrdou prací,
pevně objímala několik mincí,
výkupné na cestu do mlhy.
Muž se rozhlédl, plaše požádal o pivo a otočil se na
starou ženu: „Mami, něco ti
koupím.“ Mně potom ukázal
na čokoládu za sklem pultu.
Doprovodil opatrně stařenku
před obchod, posadili se na
schod a on nejdřív rozbalil čokoládu. Slyšela jsem přes okno
nad schodem jeho hlas. Něco
své mamince vysvětloval, ptal
se a často ji oslovoval „mami“.
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Neznala jsem jeho jméno
a pravda je, že mi nikdy nebyl
moc sympatický, ale teď se choval krásně. Nenacházela jsem
v celé té situaci něco úžasně
zvláštního, myslím takového,
jak dnešní lidé neustále hledají,
ale cítila jsem teplo u srdce. Už to,
že se staral o svou maminku,
věnoval jí pozornost a vyvedl ji
na procházku, mě tolik potěšilo,
že jeho příchod pro další drobnost určenou pro ni jsem přijímala s radostí a vděkem.
Přemýšlela jsem o této podivné dvojici a hlavou mi probíhaly
myšlenky všeho druhu.
Bylo mi těch dvou líto, ač
jsem netušila, zda svůj život
považují za šťastný či nikoliv.
Zdálo se mi však, že v poslední
době asi nepoznali příliš mnoho
radostí. Z očí jim chvílemi sálalo
zklamání i tíha. Uvažovala jsem,
jaký spolu vlastně mají vztah.
Visí mezi nimi neodpuštění si
něčeho, nebo je dělí čistý prostor, kterým lze lehce či s větší
námahou jen tak proniknout
a semknout se dohromady? Ucítila jsem stesk. Vždyť podle všeho mají oni dva jen sami sebe.
Není to málo - aspoň někoho
mít. Byť by to byla jediná bytost,
je pokladem prosvětlujícím život
jako našedlá záře hvězd. Jenže
člověk má potřebu udržovat
kontakt, velmi blízký kontakt,
s více lidmi, alespoň já mezi takové tvory patřím. Nejsme stejní
a díky za to, přesto nebo právě
proto nás člověčenství někde

uvnitř žene hledat přátele a jiná
setkání, která upřímně hladí
naši duši. Jednomu z lidí, ať ho
milujeme sebevíc, nedokážeme z určitých důvodů povědět
všechno, co nám zastírá srdce
jako mraky oblohu. A v tu chvíli
ucítíme touhu dotknout se vlastními prsty dlaně patřící nějaké
třetí osobě.
Jenže oni byli dva. Nemyslím, že měl ten muž manželku
nebo děti. Nemyslím, že by se
o starou paní staral ještě někdo
jiný. Připadali mi osamocení,
uzavření ve vlastním světě,
ztracení ve svém žití, jímž se
kolébali a snažili se dojít na
konec podivné cesty. Hrdost
je asi opustila už dávno, nebyl
tu ani nikdo, kdo by je podpíral
či držel za ruku. Šli shrbeni
a snad se už nechtěli zastavovat, aby je nic nenutilo otočit
se a hledat v dáli za sebou.
Bylo mi smutno, když jsem se
na ně dívala očima, které v ten
okamžik porovnávaly můj život
s tím jejich, má chtění a očekávání s jejich nadějemi a touhami.
Chyběla mu žena nebo výskot
dětí? Vyčítala mu jeho maminka,
že nezaložil rodinu? Doufali ještě v něco? Drželo je něco nad
vodou – víra, myšlenka? Cítila
jsem prázdno, jež se kolem nich
vznášelo, a snažila se číst v jejich srdcích. Byla plná smíření?
Touhy opustit svět? Začít znovu?
Nevím a snad je to tak lepší.
Ale očekávají ještě vůbec něco?
Od světa, od boha, od lidí? Malý

dárek, prostinké nadechnutí,
možnost něco udělat nebo
něco změnit?
A na co vlastně čekám já?
Copak jsem toho od života
nedostala už dost? Proč to
člověka pořád táhne na něco
čekat, něco chtít? Proč stále jen
přitahujeme rukama k sobě, toužíme připoutat si, neztratit, mít…
Proč nechápeme, že právě ono
ztratit je také přirozenou součástí každého života, pomáhá
mu být, naplnit se, vědět. Proč
odmítáme myšlenku, že naše
existence by v podstatě mohla
být pouhým souborem nálezů
a ztrát? Proč? Věčná otázka visící
nad lidstvem od jeho zrození
z prachu. Dotaz, díky němuž do
prachu opět zabředáme, do prachu úplně jiného, pozměněného
našimi stopami.
Znovu jsem se zahleděla na
podivnou dvojici před krámkem,
na dvojici, která mě vtáhla mezi
tyto tančící myšlenky. Chtěla
jsem jim udělat radost, vnést
do jejich života alespoň několik
semínek štěstí, ale nenapadalo
mě jak. Plně jsem si uvědomovala, že pohled na ně dva,
třesoucí se stařenku a jejího
pokorného syna, mě nutil přiznat si, že chci svůj vlastní život
vést správným směrem, udělat
ho dobrým. Vytvořit domov, kam
bych se ráda vracela a lidé, které bych milovala, také. Vychovat
děti tak, aby svět kolem změnil
směr svého otáčení a neřítil se
do tak hluboké propasti, nebo
se aspoň přestal řítit takovou
rychlostí.
Vzpomněla jsem si na motýla,
který nedávno usedl na roztře-

pený okraj muškátu v našem
okně a neslyšně uzavřel krajku
svých křídel. Přemýšlela jsem,
zda je šťastnější než my a pokud
ano, proč? Protože neumí chápat, co se kolem něj skutečně
děje /a co znamená „skutečně
se dít“?/, soustředí se na svůj
let a žití, nic víc, nic míň? Nebo
to má právě proto složitější než
lidé? Člověk měl vždycky pocit,
že on se světem nejvíc trápí, on
s ním vede nejtvrdší boje, on to
všecko vidí „s rozumem“, a proto složitě a s nutkáním to řešit.
Jenže co když to není pravda?
Kéž však alespoň ostatní živé
bytosti mají právo na šťastnější
život než my.
Věřím, že dokud motýl bude
šelestivě usedat na jemné ráhnoví květin, bude existovat svět,
naděje a nějaký pevný bod
vesmíru, jehož se lze prostince
dotknout a odvíjet od něj stuhu
vlastního života, barevného či
černobílého. Při vzpomínce na
motýlí křídla si teď vždy vybavím
domov a hebké dlaně v něm,
které roky tvrdě pracují, a přesto
umí velmi jemně pohladit, utřít
slzy i dotknout se usmívajících
se rtů, tyto dlaně patří mým rodičům. Na mysl mi vytane také kulaté bříško a rozčepýřený účes
mého bratra nebo vrásky mojí
babičky, o nichž netuším, zda
je přijímá jako dar za odestáté
starosti, splátku svému stáří či
otevřené zející rány.
Myslím na motýla, na koťátka
stulená do klubíček, která se
zvedají a klesají spolu s nádechy a výdechy někde uvnitř,
myslím na chlupaté psí kuličky,
pobíhající a štěkající jen tak pro

radost, myslím na vlaštovky, které si zpívají a víří vzduchem, aby
načechraly své peří. To pro mě
znamená domov. Pocit sladkosti
a beztíže uvnitř duše. A víru,
že se mi jednou povede vybudovat něco podobného, že dokážu
u svých blízkých vyvolat stejnou
sladkost, jaká dnes provází mé
vlastní kroky.
Pohlédla jsem na stařenku.
Její ruce se třásly a podobaly
se rolničkám ve větru. Kývala
hlavou ze strany na stranu,
jako by ji k tomu nutila neznámá
síla, ničivá a prázdná. Vrásky,
které rozkvétaly rok od roku,
až pokryly celou tvář, se znova
a znova stáčely. Jeho jsem znala. Chodil do našeho obchodu
každý den, dokázal dlouho
sedět na schodě před krámem
a pít jednu láhev piva za druhou.
Bylo mu asi padesát a dávno si
určitě nekladl otázku, proč žije
tak, jak žije. Proč jednotlivé
vteřiny, které kolem nás bezstarostně letí, prokládá zkresleným
viděním přes alkoholový závoj.
Nyní pomohl stařence posadit se do kolečkového křesla
a lehounkým pohybem ho
rozjel. Jejich stíny mi zmizely
z očí, ale našedlá vůně jejich
přítomnosti zůstávala nadále
neslyšně sedět na prahu. Zítra
zase přijdou, já vím…
Cvrček
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Napsali nám...
Lidské osudy…
Štěpánka Nováková se narodila v rodině
Antonína a Cecílie Novákových, kteří hospodařili
v Lužicích na domě č. p. 7. Štěpánka byla nadaná
žačka. Po absolvování Rodinné školy M.D. Retigové odešla do Prahy a pracovala na Zemském
úřadě a později na Ministerstvu zahraničí, kde se
stala zapisovatelkou u doktorky Milady Horákové.
A nejen zapisovatelkou, ale i obdivovatelkou, což
ji zřejmě inspirovalo k tomu, že v r. 1949 vstoupila
do strany Národně socialistické. Našla si zde také
partnera, který byl také ministerským úředníkem
a za něj se i provdala.
Po únorovém převratu v r. 1948 se změnily poměry. Dr. Horáková byla odsouzena k trestu smrti
za velezradu a s ní také mnoho osob z jejího okolí.
Také Štěpánka Nováková – Köhlerová. Není zcela
jasné, jaký byl důvod jejího zatčení, byla-li to spolupráce s Dr. Horákovou, nebo jak se oficiálně uvádělo v protokolu – pomoc imigrantům z buržoazních
vrstev při útěku do zahraničí, opatřování falešných
dokladů, vyzvědačství. Štěpánka byla zatčena
v únoru 1950. Nejdříve byla vězněna ve vazební
věznici na Ruzyni, později na Pankráci. V té době se
zjistilo, že čeká dítě. To jí zachránilo život. Při zjištění
jejího těhotenství byl test zmírněn na 22 let žaláře,
protože nemohly být utraceny životy dva.
Když v červnu 1950 věšeli Dr. Horákovou,
vězenkyně musely přihlížet její popravě. Štěpánka
byla v té době v osmém měsíci těhotenství. Tento
zážitek musel být pro ni více jak otřesný. Za měsíc
nato se jí narodila dceruška, která byla pokřtěna
Dagmar, Ondřejka, Andrea (což bylo údajně jméno jedné z jejích popravených spoluvězeňkyň).
Dceruška, která své mamince zachránila život,
strávila první půlrok svého života s maminkou ve
vězení. V prosinci r. 1950 pro ni přijela příbuzná
- její tetička Marie Nováková, tehdejší hospodyně
na Starém kvartýru č. p. 116. Ta si odvezla holčičku do Lužic a vychovávala ji od plínek až do
druhé třídy obecné školy.
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Štěpánka Nováková Köhlerová si svůj trest odpykávala dále ve věznici v Pardubicích a nakonec
v Železovcích na Slovensku. Za dobré chování
byla po devíti letech strávených v žalářích propuštěna na svobodu. Vrátila se zpátky do Prahy,
kde znovu hledala zaměstnání a uplatnění v životě.
Nebylo to nijak lehké, měla všude poznámku,
že je „politická“. Nakonec pracovala jako řadová
dělnice v pražské Tesle a pak u Československch
státních drah jako průvodčí. V roce 1991 byla
Štěpánka rehabilitována. Zemřela v listopadu
r. 1997 v Karlových Varech.
Fotografii paní Štěpánky nám zaslala její
dcera Dagmar, dnes paní Lachsmidtová žijící
u Karlových Varů.
Z jejího vyprávění zpracovala
Miroslava Ištvánková

Střípek vzpomínky
V běhu všedního dne, kdy vyšetřím chvilku
na odpočinek a zadívám se na barvící se protější stráň, musím stále znovu obdivovat krásu
podzimu. I když letošní babí léto nebylo to pravé
na besedy, udělala jsem si ale sama pro sebe
takovou ve vzpomínkách. A vzpomínka na co?
No ano, na besedy v Lužicích „před naším“.
Vy starší si na ně možná vzpomenete, pro mladší
je to kus neznámé historie. Žila jsem s rodiči
v chalupě prastařečků Kremlů a mám na tyto
chvilky „u vrát“ hřejivé vzpomínky. A o jednu
z nich bych se s vámi chtěla podělit.
V podvečer po práci bývalo zvykem donést
si „stoličky“ i s vlňákem k sousedům před vrata
a tam besedovat třeba až do tmy. My mladší jsme
neuseděli, „špízovali“ jsme kolem besedníků,
měli rozpálené cigáry od rybníka proti štípajícím
komárům a poslouchali jedním uchem i to zakázané. Nejlepší to bylo v neděli, kdy se začínalo
besedovat brzy odpoledne.
Na jedné takové besedě u vrat začali strýček
Blaha vyprávět o lužickém strašidle. Můj prastařeček Kreml si zapálili fajfku a tetky Blahova, Hačundka, Šimčena, Beneška a Antoška si přetáhly
vlňáky a strýc začali: „Spíšej nebývala eletrika,
svítívalo sa petrolínkama a to málo, protože ludé
na to neměli. Jak sa zešeřilo, šli na kutě. A v tem
čas vycházelo z uličky u Štylárkového strašidlo.
Celé bílé, jednu chvílku vysoké, potom malé,
no hrůza …! Chodilo dědinú, nakukovalo do
okén, kde sa eště sem tam svítilo. Všecí o strašidle šuškali, nikdo nevěděl, kdo to je. Chlapé
v hospodě sa domluvili, že vypátrají, co za tým je.
Ale dyž na strašidlo číhali, nikdá nevyšlo.
Strýček v uličce ševcovali poslední flok na
holénky a hnaly svoju Maryšu odevzdat dílo do
Mikulčic. Tetka si uvázali nošku a hajdy kolem humen, než sa zmrákne. A jak tak utěkali, hleděli si
pod nohy a najednou strašidlo před něma. Tetka
sa porúčali k zemi aj s holénkami! Dyž sa probrali,
strašidlo nikde a holénky také. Nó, to bylo neco!
Všecí, jak sa začínalo zmrákat, hnali děcka dom,
zavírali okna a ani sa do nich nedívali. Já sem si
řekl (strýc Blaha), že si na to strašidlo počíhám

a podívám sa, odkúď vylézá a kam ide. Čapl sem
si do kútka zahrádky za plot a čekál sem. A iha,
u Štylárkového sa to začalo bělat, zvěčovat a na
mú věru, ide to rovnú ke mně. Býl sem na mrtvicu, dyž sa začalo zvětšovat ještě víc a hrozit ně
prstem. To už sem měl aj v gaťách. Ani nevím, kdy
odešlo, jak sem sa zmátořil a co sem potom dělál.
Ráno sem našél enom gatě pověsené na plotě
a aj se si ich potom mosél oprat! To víte, býl sem
na smích a na nic sem nedošél. Ale chlapé se
domlúvili, ale enom třé, že néni možné, aby toto
strašení trpěli. Vzali si palice, nikomu nic neřekli
a na strašidlo si počíhali. Čapěli poskovávaní na
Husím rynku, protože už trochu tušíli, že strašidlo
odtúď kdesi vychází. A dočkali sa. V téj tmě viděli,
jak sa míhla bílá plachta a strašidlo sa vydalo na
obchůzku. Chlapé za ním, chytilo ho a všecko
jenom létalo. Plachta, palice na zdvihání plachty,
palice na hřbetě strašidla a při tém všeckém strašný křik. Potom už bylo čut enom prosení, nech
ho nechají. Odvážlivci poznali jedného radního
z obce, kerý už měl nadosmrti dostrašené. Nebylo potom tajemstvím, odkúď strašidlo vědělo,
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co sa na dědině šustne, koho má jít postrašit
a komu co zebrat.“
A k tomu strýc Blaha ještě dodal: „Dybych
věděl, kdo ňa to v téj našéj zahrádce postrašíl,
ty poškvrněné nohavice by nevisaly na šprušlách,
ale vyliskál bych mu něma po ušiskách!“
A hned si strýček zapálili cigárku, ne fajfku,
jak stařeček Matúš, protože jejich Francka dělala
v tabáčce.
My malí, zachumlaní do vlňáků na klínech stařenek, jsme poslouchali a jak krásně to strašidelné
vyprávění ve tmě lechtalo u žaludku!

Z HISTORIE
Z HISTORIE LUŽICKÉHO HOKEJE
Lužický hokej zaznamenal zajímavé úspěchy a
řada lužických odchovanců se později prosadila i
v ligových soutěžích. Podle fotokroniky lužického
ledního hokeje, vedené hlavním organizátorem
Frédou Cupalem, byl hokej v Lužicích velmi
oblíben. V začátcích jezdili hráči i na obyčejných
bruslích (třeba i na kličku) a hráli i s přírodními
holemi. Přespolní, hlavně Hodoňáci, je přezdívali
„Rybníkáři“. V předválečných letech se píše o SK
Lužice kopané i hokeji. Organizovaný oddíl ledního hokeje v Lužicích založili sportovci 2. prosince
1948. tvořili ho hráči - Alfréd Cupal (kapitán),
Josef Kotásek, Karel Rebenda, Antonín Beneš,
Kratochvíl, L. Antoš, Květa Parák, Mirek Příkazský, Draha Komosný. Na Štěpána téhož roku
bylo otevřeno kluziště. Vzniklo na výkopu rybníku
„Vrchnice“ - z původního bahnitého terénu - rybníčku jen pro husy, vytvořili brigádníci odvezením
zeminy a odpracováním 1350 hodin kluziště
o rozměrech 80 x 40 m. (Říkalo se mu i Parákův
rybník, protože tehdejší předseda MNV M. Parák
jich odpracoval nejvíc.) Vybaveno bylo osvětlením, nesenými čtyřmi sloupy a nízkými mantinely.
Hned v dalším roce se osvětlení zdokonalilo,
u kluziště přibyla kabina později nadstavená o patro a vybavená i rozhlasem. Zvýšily se mantinely za
brankami. Na pracích se podíleli členové oddílu,
rodinní příslušníci, otec a syn Cupalovi, František
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Na besedách „před vrátama“ se sedávalo do
pozdního podzimu, pokud to počasí dovolilo.
A v listopadu, jak se blížily martinské hody,
to v Lužicích vonívalo „husinú a jádrama“. Besedovalo se doma a při řečňování začínalo „období draní
peří“. To venku už vládla vlezlá zima a zbylé husy
postávaly na jedné noze u zamrzajících kaluží.
Tak to je jeden ze střípků podzimních vzpomínek na rodné Lužice. Přeji vám všem pohodu
při vzájemném setkávání a abyste vždy našli cestu
i řeč ke svým blízkým i sousedům.
J. Švajdová - Březnice (Králíková)

Ingr, lužičtí řemeslníci, další občané a členové
ČSM. Hokejovou výzbroj i výstroj si zpočátku
sháněli a udržovali hokejisté sami, o věci oddílu
se starala celá rodina Cupalova (paní Cupalová
prala dresy a vařila pro hrající mužstva čaj).
Slávkovi Peckovi se později podařilo sehnat
chrániče, a to byl další pokrok ve výbavě hokejistů.
Úvodní sezonu hráli pouze přátelské zápasy.
Prvním soupeřem byl při otevření kluziště v roce
1948 Sokol Hodonín, kterému podlehli 3:8.
Další výsledky vypadaly zajímavě, např. Lužice
- Hodonín Moravia B 23:1, Lužice - Dolní Bojanovice 33:2. Celkem sehráli v sezoně 1948-49
13 zápasů. Skóre 116:85.
1949-50 Sokol Lužice hraje ve III. C tř. - výsledek 2. místo.
Sestava: Kučera Schreiber, K. Antoš,
Uhlíř, Kurka, Bolfík, Benada, Cupal,
Tichý, Smolík, Komosný. Brankař
Faba Kurka.
1952-53 Úspěšné přátelské zápasy. Výchova
dorostu a žáků. Vzrušující bylo utkání dospělých s Baníkem Hodonín.
Lužickým divákům se nelíbila tvrdá
hra. Vnikli na led, způsobili přerušení
zápasu a málem uzavření hřiště. Hodonín vyhrál 8:3.
1953-54 Mužstvo dospělých: Cupal, Komosný,
Smolík, S. Pecka, E. Novák, Benada,

Rok 1958 V Brumovicích o pololetních prázdninách - s učitelem Stanislavem Vavrysem. Zleva Aleš Žáček,
Milan Horňáček, Rudolf Veis, Svaťa Číhal, Joža Kučí, Tonda Prokop, Petr Hromek, Mirek Novotný

1954-55
1955-56

1956-57
1958-59

1959-60
1962

Koneček, Beneš, Herka, Polínek,
Kopřiva, Pátek, Pospíšil, K. a M.
Antošové, Fr. Koštuřík, M. Kavický,
Fr. Parák, brankáři - V. Kotásek a M.
Příkazský. Sehráli dvacítku přátelských utkání.
Vyhráli jižní skupinu.
Baník Lužice je přeborníkem okresu
Mužstvo: Cupal, F. Benada, E. Beneda, Koneček, Beneš, M. Kavický,
Novák, Komosný, Smolík, L. Pinda,
Koštuřík, brankář - V. Kotásek
Skupina se rozšířila na 5 účastníků.
Baník Lužice 3. místo.
Po vybudování zimního stadionu různé úspěchy. V krajském přeboru
5. místo
Muži hráli okresní přebor. Dorost se
stal přeborníkem okresu.
Nástup mladé generace. Někteří hrají
za muže i dorost.

1963-64

1965-66

Sestava: A. Cupal, Svat. a Mil. Číhalovi,
L. Michalovič, M. Maňák, J. Konrád,
J. Slížek, L. Šenk, K. Šimek,
Fr. Parák, J. Kavický
Dorost: L. Konrád, J. Michalovič, Petr
Hromek, Pavel Hromek, L. Pinda, M.
Betáš, M. Horký, J. Klička, V. Černý,
V. Hřebíček
Výborné výsledky. Na zápasy cestovali v hokejovém ustrojení veřejnou
dopravou. Cestovné si hradili sami.
Okresní přebor 2. místo. Nejlepší střelci
sezony - Alf. Cupal - 12 branek, Svaťa Číhal - 11 branek, Ivan Slížek - 10 branek.
Konec slavné hokejové éry. Účast na
turnaji OV ČSTV. Baník Lužice vyhrál
skóre 30:9. Nejlepším střelcem byl
Svaťa Číhal. Lužičtí se ale vzdali
účasti v kvalifikačním turnaji v Gottwaldově. Důvod dokresluje článek
v tisku „Přeborník bez peněz“.
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1949/50 Zleva: Kučera, Schreiber, Antoš K., Uhlíř, F. Kurka, Bolfík, Benada, Cupal, Tichý, Smolík, Komosný

Důvod ukončení hokeje v Lužicích byl podobný
jako v jiných obcích i městech. Nejlepší hráči
odcházeli do hodonínských oddílů.
Sestava poslední sezony Baníku Lužice:
A. Cupal, Sv. Číhal, M. Číhal, J. Beneš, Vl.
Polínek, J. Žáček, M. Šimek, J. Klička, J. a M.
Konrádovi, P. Kotlařík, J. Příkazský, Fr. Parák,
J. Michalovič, I. Slížek, M. Horký, St. Pinda,
brankáři J. Kučí, M. Křiva. Hráči Svaťa Číhal, Jar.
Michalovič, Milan Křiva, Jiří a Zdeněk Konrádovi
pak pokračovali ve Slovanu či Dukle Hodonín
nebo v dalších ligových oddílech. Např. Milan
Křiva - hokejový brankář - Dukla Hodonín a Vsetín, Jaroslav Michalovič Dukla Hodonín, Frýdek
- Místek II. liga.
Dr. Svatopluk Číhal - Slovan Hodonín, Dukla
Hodonín, od r. 1970 do 1980 hráč Komety Brno
(ZKL - Zetor) v nejvyšší lize, pak kapitán, v r.
1974 člen B týmu ČSSR, trenérsky působil v Itálii
a švýcarské extralize, 2003 - 2005 trenér prvoligové Komety Brno, profesionál trenér, odborný
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asistent brněnské fakulty tělovýchovy a sportu.
Nyní trenér mužstva SHK Hodonín.
Obzvláštní osobností lužického sportu je Alfréd Cupal - pro nás všechny Fréda. Sportovec,
organizátor, trenér, rozhodčí a hlavně kamarád.
Působil ve volejbale, košíkové, plavání, hokejista,
otužilec, běžkař. Hráč s optimistickým přístupem
a citem pro fair - play. V naší obci patří mezi obětavé, bezištné budovatele a vychovatele mládeže.
Právě letos vzpomeneme smutné 15. výročí od
jeho úmrtí. Zemřel na srdeční slabost ve věku 61
let na běžkařských závodech Javornická stopa ve
Filipově údolí 26. prosince 1990.
Podle údajů fotokroniky zapůjčené paní Pražákovou - Cupalovou a podle publikace „Osudy
hokeje na Hodonínsku“ zpracovala.
M. Kopřivová
(Publikace, kterou vydává okr. Sdruž. ČSTV
obsahuje i výsledky zápasů, mnoho fotografií.
Na pultech od Vánoc)

SPORT
TJ B A N Í K L U Ž I C E – O D D Í L K O P A N É
Mužstvo žáků, pod vedením
trenérů Milana Pazdery a Josefa Bortlíka, odehrálo úspěšnou podzimní část soutěžního
ročníku. Body ztratilo pouze
nerozhodným výsledkem 3 : 3
na vlastním hřišti s Baníkem
Mikulčice a těsnou prohrou
1 : 0 na hřišti tehdy vedoucího
mužstva soutěže Sokola Vlkoš.
Velmi cenné vítězství uhráli kluci
na vlastním hřišti s I. FC VGM
Kyjov, ve kterém prohrávali už
1 : 3. Díky velké bojovnosti,
kterou obdivovali všichni přítomní
diváci (nejen domácí), utkání
dokázali vyrovnat a v závěru
získat vítězství 4 : 3. Tahounem
a nejlepším střelcem se stal 20
vstřelenými brankami Vlastimil
Antoš. Do mužstva dobře zapadli
i mladí hráči z přípravky, kterými
bylo mužstvo žáků v některých
utkáních doplňováno.
OSTATNÍ ÚSPĚŠNÍ STŘELCI
Jančálek Vít
7 branek
Baláž Pavel
5 branek
Vašek Marek
5 branek
Batrla Lukáš
3 branky
Brhel Tomáš
1 branka
Bortlík Martin
1 branka
Kokeš Miroslav
1 branka
Polanský David
1 branka
Mužstvo dorostu, pod vedením trenéra Rostislava Schöna,
vedoucího mužstva Jaromíra
Rozsypálka a během rozehrané
soutěže příchozího asistenta
trenéra MuDr. Řičice, nezahájilo nový soutěžní ročník Okres-

ního přeboru zrovna nejlépe.
Po dvou počátečních prohrách
1 : 6 s Dolními Bojanovicemi
a na hřišti Agra Milotice 1 : 2
přišlo vítězství 2 : 1 nad Baníkem
Mikulčice, ale potom opět vysoká porážka 0 : 5 ve Vnorovech. V
dalších utkáních se herní projev
celého mužstva zlepšil, ale zase
z toho byly jenom nerozhodné
výsledky na vlastním hřišti 2 : 2
s Velkou nad Veličkou a 0 : 0 se
Starým Poddvorovem a nejtěsnější prohra 0 : 1 ve Strážnici.
I přesto se už v tomto období
začaly projevovat vůdčí osobnosti mužstva Tomáš Lidák, Petr
Janošek a Zdeněk Šebestík,
kteří dokázali svým přístupem
a nasazením jak v tréninku, tak
při vlastních utkáních ztrhnout
celé mužstvo k vynikajícím
výsledkům. Následovalo pět
vyhraných utkání - v Hroznové
Lhotě 4 : 1, doma se Sokolem
Žarošice 5 : 0 a Spartakem
Svatobořice 8 : 0, v Lipově
3 : 1 a doma s Moravským Pískem 5 : 1 – s celkovým skóre
25 : 3 a postup do horní části
tabulky Okresního přeboru.
V závěru podzimní části kluci
hráli na hřištích mužstev z čela
tabulky a s oběma soupeři prohráli – v Rohatci 1 : 3
a v Dolních Bojanovicích
0 : 5. I přes tyto poslední dvě
porážky dokázalo mužstvo, že
má dobrou kvalitu a skončilo
po podzimní části na pěkném
šestém místě. Vedení mužstva
spolu s výborem Baníku je

přesvědčen, že pokud budou
kluci přistupovat k tréninkům
a utkáním jako v závěru podzimní části, budou pro všechny
své soupeře nebezpečným
soupeřem a můžou se umístnit
na jednom s vedoucích míst.
Mužstvo mužů, pod vedením
trenéra Jana Zugara, vedoucího
mužstva Josefa Staňka a oddílového rozhodčího Jaroslava
Štencla, po skončení loňského soutěžním ročníku 2004
– 2005 postoupilo spolu se
Sokolem Radějov a Slavojem
Moravany do III. třídy. Před zahájením sezóny přišel do mužstva po dlouhé úspěšné kariéře
ve vyšších třídách ing. Luboš
Horníček, z hostování z Dolních
Bojanovic se vrátil Petr Hasoň,
z Mikulčic přišel na přestup
Roman Vričan a na hostování
Jindřich Mráka, z Hodonína
jsme pak na přestup získali Ivana Staňu. Celý průběh sezóny
byl provázen nevyrovnanými
výsledky, které byly ovlivněny
hlavně vyšší úrovní soupeřů
a v některých případech nezodpovědným přístupem mužstva.
Po počáteční výhře 2 : 1 se
Slavojem Bukovany přišly tři porážky – v Radějově 1 : 2, doma
se Sokolem Sobůlky 1 : 3 a ve
Strážnici po velmi nevýrazném
výkonu 2 : 5. V tomto období
se podařilo mužstvo posílit o
další hráče z oddílů vyšších tříd
- z Hodonína přišli na hostování
Zbyněk Rychnovský a František
Surý, z Ratíškovic pak přestou39

TABULKA SOUTĚŽE OKRESNÍ SOUTĚŽE - ŽÁCI SK. B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Baník Mikulčice
Sokol Vlkoš
Baník Lužice
I.FC VGM Kyjov
Sokol Vřesovice
Sokol Žádovice
Sokol Ježov
Slavoj Moravany
Sokol Bohuslavice

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
6
4
4
3
3
1
0

1
0
1
0
0
0
0
0
0

0
1
1
4
4
5
5
7
8

52
51
46
32
20
16
16
14
12

:
:
:
:
:
:
:
:
:

4
13
12
26
29
35
37
45
58

22
21
19
12
12
9
9
3
0

0
2
2
2
5
6
6
7
5
7
9
9
11
13

65
58
39
43
26
32
23
37
30
28
28
17
13
12

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

9
10
16
15
18
28
23
23
26
30
52
48
60
93

40
34
32
28
25
20
20
17
17
15
13
11
7
1

TABULKA SOUTĚŽE OKRESNÍHO PŘEBORU – DOROST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Slavoj Rohatec
FK Dolní Bojanovice
Agro Milotice
Kordárna Velká nad Veličkou.
Agro Vnorovy
Baník Lužice
Sokol Lipov
Baník Mikulčice
Družstevník Starý Poddvorov
FC Moravský Písek
Sokol Hroznová Lhota
Jiskra Strážnice
SK Žarošice
Spartak Svatobořice

pil Igor Matušek. Po tomto
posílení mužstva se herní projev
zlepšil. Ale opět tu byla utkání,
ve kterých jsme ztratily body
zbytečně. Dokázali jsme porazit
mužstva z horní části tabulky
– Kovo Ždánice 2 : 1, Spartak
Svatobořice 4 : 2, ale na druhé
straně zbytečně prohrát například na hřišti Hroznové Lhoty
„B“ 1 : 3. Závěr sezóny byl díky
zkonsolidování mužstva a zlepšenému přístupu všech hráčů
k utkání úspěšný. Remizovali
jsme v Moravanech 3 : 3, vyhráli
40

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

13
11
10
8
8
6
6
5
4
4
4
3
2
0

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

dona s SK Uhřice 3 : 0 a přivezli
plný počet bodů z hřiště Sokola
Čejč 2 : 1 a Družby Bukovany
6 : 1. Výsledkem tak bylo po
skončení podzimní části sedmé
místo. Střelci mužstva:
Jindřich Mráka
8 branek
Igor Matušek
6 branek
Kamil Balus
4 branky
Martin Valenta
3 branky
Emil Salay
3 branky
Lubomír Horníček
3 branky
Petr Hasoň
1 branka
Zdeněk Ševela
1 branka
Tomáš Šimčík
1 branka

Zimní období je pro nás obdobím relativního klidu. Do
konce tohoto roku mají všechna
mužstva volno. Areál fotbalového hřiště jsme „zazimovali“.
Pokud nám to počasí dovolí,
budeme používat pouze škvárové hřiště pro tréninky dorostu
a utkání mezi sebou. Nová
sezóna nám začne s počátkem
nového roku. Mužstvo mužů
zahájí zimní přípravu 10.1.2006
– 2 x týdně sportovní hala TEZA
v Hodoníně, 1x týdně výběh
do terénu v Lužicích. Mužstvo

TABULKA SOUTĚŽE III. TŘÍDY - MUŽI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Spartak Svatobořice
Sokol Sobůlky
KOVO Ždánice
Podlužan Prušánky
SK Kozojídky
Jiskra Strážnice
Baník Lužice
FC Moravský Písek
Sokol Radějov
Sokol Hroznová Lhota „B“
Sokol Čejč
Slavoj Moravany
SK Uhřice
Družstevník Bukovany

přípravky se na přelomu roku
zúčastní Halové ligy přípravek,
kterého se zúčastní všechna
mužstva přípravek z okresu
Hodonín zařazená do skupin.
Během zimního období se
opět projeví absence adekvátní
sportovní haly. Pro mužstvo
mužů se nám sice podařilo
zajistit ve večerních hodinách
prostory v nové sportovní hale
v Hodoníně, ale pro ostatní mužstva už je to problém. Všechny
ostatní tělocvičny a haly v okolí
jsou v odpoledních hodinách
obsazené a taky by bylo problematické dopravovat mužstva
přípravky a žáků 2x – 3x týdně
do nějakého zařízení mimo
naši obec. Jediná možnost pro
mládež je současná tělocvična
Sokola Lužice. Ta je ale již teď
plně obsazena. Doufáme, že při
vzájemném jednání se zástupci
Sokola se najde nějaký prostor,
kde bychom mohli s přípravkou
a žáky absolvovat aspoň mini-

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

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

2
4
5
4
3
3
2
5
3
4
7
3
3
2

2
2
2
4
5
5
6
4
6
6
8
8
10

mální zimní přípravu. Mužstvo
dorostu už bude odkázáno
pouze na venkovní prostory
a plochu škvárového hřiště.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům oddílu, kteří
se podíleli na jeho činnosti po
dobu celého roku. Těm, kteří
připravovali hřiště, šatny a celý
areál na činnost všech mužstev. Těm, kteří každou sobotu
popř. neděli věnovali svůj čas
na zajištění sportovních aktivit
oddílu. Poděkovat bych chtěl
také rodičům, kteří se zúčastňovali utkání našich nejmladších
fotbalistů a kteří nám svými
dopravními prostředky pomáhali dopravit mužstva přípravky
a žáků na utkání. Zároveň bych
chtěl poděkovat Obecnímu
úřadu Lužice v čele se starostou
ing. Kremlem nejen za finanční
dotaci, ale taky za spolupráci při
provozu a údržbě celého areálu.
V neposlední řadě bych chtěl
poděkovat všem našim věrným

38
25
35
22
24
25
30
29
24
22
22
25
19
17
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:
:
:
:
:
:
:
:

15
14
18
22
18
23
29
29
31
25
26
35
31
41

32
28
26
22
21
21
20
20
18
16
15
12
12
8

fanouškům, kteří nás po celou
podzimní část soutěží podpořili
přímo při našich utkáních.
Na druhé straně je mě trochu
smutno z toho, že se najdou lidi,
kteří dokáží práci členů našeho
oddílu neustále napadat a kritizovat. A najdou se dokonce i lidi,
kteří naši práci dokáží (doufám,
že neúmyslně) znehodnocovat
– poničené ploty, vývoz odpadků do prostoru areálu, ukládání
domovního odpadu do popelnic
v areálu, znečišťování okolí a prostor areálu – hlavně hrací plochy
- při procházkách se psy.
Jménem výboru TJ Baník
Lužice přeji všem našim členům, fanoušků, ale i ostatním
spoluobčanům krásné prožití
vánočního období a všechno
nejlepší v roce 2006.
Za TJ Baník Lužice
Staněk Josef - jednatel
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PODZIMNÍ ČÁST SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU
2005 – 2006 – PŘÍPRAVKA
Vedoucí mužstva: Bravenec Jiří, Trenér: Petržilka Bedřich, Asistent trenéra: Šimánek Pavel
Hráči: Fojtů Luděk, Líčeník Lukáš, Kozumplík
Jan, Šimánek David, Kokeš Miroslav, Konečný
Tomáš, Baláž Pavel, Hančík Lukáš, Hlaváč Jakub,
Hlaváč Filip, Dorda David
Tento rok jsem převzal mužstvo přípravky
po P. Milanu Pazderovi a stal jsem se trenérem
i s Jirkou Bravencem. V létě absolvovala přípravka
velmi náročnou přípravu. Čtyřikrát týdně trénink,
z toho dva dny se zaměřením na fyzickou připravenost. Tento dril však přinesl své ovoce.
Po podzimní části soutěže je přípravka ve
své skupině na prvním místě s osmi vítězstvími
a jednou porážkou.

STŘELCI:
Jméno

Příjmení

Pavel
Miroslav
Tomáš
Lukáš
David
Jan
Luděk
Filip

Baláž
Kokeš
Konečný
Hančík
Šimánek
Kozumplík
Fojtů
Hlaváč

Počet vstřelených
branek
29
21
19
7
6
5
3
3

KONEČNÁ TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Baník Lužice
FK Šardice C
Agro Milotice
FK Mutěnice
Zemas Hovorany
Sp.Svatobořice B
Sokol Želetice
FK Šardice D
Baník Mikulčice
Sokol Strážovice

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
6
5
5
4
4
3
3
1
1

0
2
2
1
2
1
2
0
0
0

1
1
2
3
3
4
4
6
8
8

93
47
27
35
26
34
32
28
9
8
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:
:
:
:
:
:
:
:
:

13
9
15
22
34
30
32
57
63
64

24
20
17
16
14
13
11
9
3
3

Naši hráči Pavel Baláž, Miroslav Kokeš a Tomáš Konečný se stali nejlepšími střelci naší skupiny.
Bedřich Petržïlka – trenér přípravky

PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AEROBIKU
A KALANETIKY PRO ŽENY
Úterý a čtvrtek 19:00 – 20:00
Sokolovna Lužice
PŘIJĎTE SI ZACVIČIT!
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VOLEJBALU SE ZAČÍNÁ DAŘIT
Fungování volejbalu v Lužicích se datuje od počátku
šedesátých let. Postupem času se díky intenzivní přípravě
a tréninku zvedla úroveň až na soutěž krajského přeboru první třídy. Svůj vrchol zažili volejbalisté v sedmdesátých letech.
Ještě o deset let později hrála dvě družstva mužů krajský
a okresní přebor. Poté začala činnost postupně slábnout.
Projevila se absence mladší generace, která nedosahovala
potřebné výkonnosti a nejevila zájem o tuto kolektivní hru.
V současné době se situace podstatně změnila. Jsou vytvořeny čtyři skupiny věnující se odbíjené. Kromě mužů, kteří se
účastní příležitostních domácích nebo přespolních turnajů,
se scházejí ještě tři smíšené kolektivy.
Před dvěma lety se do nově vzniklé Volejbalové ligy
smíšených družstev v Hodoníně zapojil tým Dřeváci Lužice.
V nultém ročníku se hráčům vedlo dobře a bez intenzivní
přípravy a speciálních tréninků s přehledem vybojovali mezi
osmi zúčastněnými druhé místo. Síly jim nestačily pouze
na vítězný hodonínský celek SK Očov. Jemu chtěli první
místo sebrat v nadcházejícím prvním ročníku. To se však
nepodařilo a navíc se do soutěže přihlásilo velmi kvalitní
zahraniční družstvo Légia Holíč, se kterým měli Dřeváci
menší problémy. V závěrečném zúčtování zůstala pro
lužický tým bronzová příčka. Zlato si nenechal vzít celek
SK Očov Hodonín a druzí byli nováčci ze Slovenska.

Stříbrné družstvo Sokol Lužice z turnaje Javor Cup
Jablonec nad Nisou: zleva Karel Prchal, Aleš Maršálek,
Pavel Kotlařík, Tomáš Pelíšek, Michal Unger, dole: Lucíja
Poláčiková, Eva Šabartová a Ingrid Pinskerová

Smíšená lužická volejbalová družstva hrávají
v sokolovně

Do druhého ročníku, jehož podzimní část bude uzavřena
na konci ledna příštího roku, se přihlásila již dvě lužická
družstva. Původní Dřeváci se rozdělili na tým Falkon
a o něco mladší družstvo Snipers. Ti se ztrátou pouhých
dvou setů tabulku vedou. Falkon je zatím na šestém místě.
Situace se však do konce soutěže zcela jistě ještě změní.
Hlavní motivací obou celků je fakt, že vítěz má zajištěn
postup do celorepublikového kola, které se uskuteční na
podzim příštího roku v Praze. Více informací o výsledcích
jednotlivých zápasů, soupisce hráčů a průběžném pořadí lze
nalézt na internetových stránkách www.hores.wz.cz.
Kromě amatérské ligy se družstvo Sokol Lužice (Snipers)
zapojuje i do různých turnajů. Zatím největším úspěchem je
vítězství a zisk putovního poháru osvobození města Hodonín z dubna letošního roku. Druhé místo získal Sokol Lužice
v rámci Sportovních her, které se konaly 19. června na
antukových kurtech v Hodoníně. Dřeváci skončili uprostřed
tabulky na šestém místě. V polovině října město Hodonín
pořádalo Dny zdraví. Při té příležitosti se volejbalisté poprvé
utkali v nové sportovní hale. Po celodenním maratonu na
třech kurtech lužičtí Snipers uhráli druhé místo. Ke konci
října se tentýž celek vydal na mezinárodně obsazený turnaj
Javor Cup v Jablonci nad Nisou. Zde se bez větších problémů dostal ze základní skupiny do semifinále a finále. Narazil
však na silného protivníka a nedokázal jej porazit.
Poslední měření sil bylo v listopadu na turnaji Hodonínský pendrek 2005. Po vypjatých koncovkách ve většině
setů si Sokol Lužice odvezl z Hodonína stříbrnou medaili.
Karel Prchal
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ČINNOST
TENISOVÉHO ODDÍLU

ODDÍL STOLNÍHO TENISU
SOKOLA LUŽICE

BANÍK LUŽICE

Každoročního tenisového turnaje čtyřher Lužice Burčák Open
se tento rok zúčastnilo 18 dvojic,
vítězný pár Dvořák - Ulehla převzali
ceny od Obecního úřadu Lužice
a ostatních sponzorů turnaje.

Členové tenisového oddílu
Baníku Lužice se zúčastnili dne
21. 5. 2005 tradičního turnaje
čtyřher CzechStar Open v
Kuřimi. Vítězi turnaje se stali
hráči našeho tenisového oddílu PaeDr. Ivo Kurz a Zdeněk
Repík.
44

Zpráva za oddíl stolního tenisu Sokola Lužice po sehrání 8 kol
v jednotlivých stupních výkon.soutěží družstev v regionu Hodonín
je uspokojivá.
V soutěžním ročníku podzim 2005 - jaro 2006 hrají 4 naše družstva. „A družstvo“ v Okresní lize a zde po sehrání 8 kol je v tabulce
na 6. místě, je předpoklad, že do ukončení základní části (zbývají
3 kola) se umístí do 8. místa, tím si zabezpečí že nebude hrát kvalifikaci
o udržení mezi posledními 4 družstvy umístěnými na konci tabulky
v této soutěži. Je třeba zde vyzvednout nemalou úlohu zastupujících
hráčů Igora Lukáče a Pavla Zelinky, kteří velmi dobře plní úlohu náhradních hráčů za pracovně zaneprázdněné hráče základní sestavy.
Přejeme tomuto mužstvu co nejlepší umístění v tomto ročníku
Okresní ligy, ale především stabilitu u hráčů v základní sestavě.
-- Postavení „B družstva“ v soutěži Okresního přeboru Sk. A.
je uspokojivé, mezi 12 účastníky je umístěno v tabulce na 6. místě.
Kádr družstva hráčů je stabilizován, jedná se o zkušené hráče.
Je předpoklad, že své postavení v tabulce do konce soutěžního
ročníku zlepší. Tím, že doplňují hráči „A mužstvo“, doplácí na ztrátu
bodů a tím i možnost ještě lepšího umístění v tabulce Okresního
přeboru Sk.A. Do budoucna se počítá s rozšířením kvalitní soupisky B družstva.
-- Postavení „C družstva“ v soutěži Okresního přeboru Sk. A.
je neuspokojivé. Družstvo se bohužel pohybuje na konci tabulky
a pokud nezlepší své výsledky, nastanou sestupové starosti. Věříme, že své zkušenosti a kolektivní zapojení využijí v boji o udržení
v této soutěži.Velmi jim to přejeme.
-- Postavení „D družstva“ v Okresní soutěži Sk. A. je v současnosti
z našich družstev nejlepší, po sehrání 8 kol je umístěno na 4. místě.
Jedná se o mužstvo, kde se spojuje zkušenost starších hráčů, kteří
ji předávají mladé začínající generaci hráčů ve věku kolem 10 let.
Domníváme se, že tato cesta, tj.výchova vlastní mladé hráčské
základny pro náš oddíl, je nejvíce zapotřebí pro další sportovní
růst a úspěchy tohoto sportu v naší obci Lužice.
Touto cestou za všechny hráče oddílu stolního tenisu Sokola Lužice chceme především poděkovat vedení obce Lužice za nemalou
finanční podporu pro rozvoj tohoto sportu v naší obci, dále vedení
Sokola Lužice za dobré hrací prostory v Sokolovně.
Za oddíl stolního tenisu přejeme Všem našim občanům pěkné,
bohaté a spokojené Vánoce, šťastný Nový rok a hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let.
zn: m.h.

TJ S O K O L B L A H O P Ř E J E

V říjnových dnech letošního
roku se v obdivuhodné duševní
i tělesné kondici dožila 85 let

nejstarší členka Sokola Lužice,
sestra Bohumila Hromková,
roz. Maradová. Vzpomeňme,
že vyrůstala v prostředí sokolské rodiny a od mládí aktivně cvičila. Je symbolické,
že od roku 1946, kdy se provdala za A. Hromka žije v domě,
který byl i prvním sídlem Sokola Lužice. Starší sokolská
generace si Milku Maradovou (Hromkovou) pamatuje ve
významné funkci náčelnice
Sokola. Později se věnovala
své rodině a vychovala tři syny.

Když se po téměř 48 letech
v roce 1996 obnovil tělocvičná
jednota Sokol Lužice, stala se
opět její členkou.
Přejeme sestře Hromkové do
dalších let života zdraví, lásku
svých dětí a vnoučat a těšíme
se na sokolské shledání v roce
2008, kdy si naše jednota
připomene 100 let od svého
vzniku.

Členové Sokola Lužice

společenská kronika
KRONIKÁŘKA NAŠÍ OBCE PANÍ MILUŠKA KOPŘIVOVÁ SE DOŽÍVÁ 70 LET
Většina občanů ji pozná
z její mnohaleté pedagogické práce na Základní škole
v Lužicích. V roce 2002, již
jako důchodkyně, nastoupila
v obci na post kronikářky
a navázala tím na lužickou tradici
učitelů - kronikářů. Od roku
1920, kdy se začala psát kronika, je v pořadí již 11. obecní
kronikářkou a v těchto dnech
začala psát sedmou knihu zápisů. Kronikářské práce jí nikdy
nebyla cizí. Její otec učitel Pavel
Kučera vedl obecní kroniku
plných deset let a svými zápisy
nám zanechal nenahraditelné
informace o životě obce. Kronikářská práce je náročná, a to
jak na čas, přesnost i potřebnou

informovanost. Výsledky této
činnosti plně ocení až budoucí
generace.
Přejeme paní kronikářce
k jejímu životnímu jubileu ještě

hodně duševních i fyzických sil
a dobré pero i kvalitní papír.
Rada obce
a přátelé z Muzejní
a letopisecké komise RO
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Až umřu, nic na tomto světě

JUBILANTI

se nestane a nezmění,

JUBILEUM OSLAVILI:
Kudrna František
Strýčková Mária
Ambrozová Libuše
Hromková Bohumila
Novosad Josef
Hablovičová Žofie
Panáková Božena

jen několik očí se zarosí,
80 let
80 let
85 let
85 let
85 let
80 let
91 let

jak k ránu květiny…

ZEMŘELÍ OBČANÉ V ROCE 2005:
Viktorinová Anežka

Vymyslická Růžena

Hubačka Martin

Hrušecka Vlasta

Koprová Filomena

Janík Josef

Ondruš Milan

Charvátová Anežka

Sýkorová Anna

Václav Josef

Tokošová Božena

Dostálová Anna

Švehlová Marie

Kokošková Milada

PODĚKOVÁNÍ

Vymyslický František

Hromková Růžena

Štylárková Štěpánka

Černoch Vladimír

Děkujeme paní Zdeňce Šimkové za vzornou péči o hřbitov
a za důstojné a dojemné vedení
smutečních obřadů.
Přejeme jí hodně sil a optimismu do další práce a těšíme se
na spolupráci v roce 2006.

Pleva Stanislav

Fiala Josef

Krejčiřík Antonín

Konrádová Zdeňka

Slížková Filomena

Fuček Zdeněk

Bílková Drahomíra

Turzík Matouš

Bílík Jindřich

Fránková Dagmar

Hřebíček Oldřich

Koláček Květoslav

Mikuš Milan

Tesaříková Marie

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

Obecní úřad Lužice

Kapustová Hedvika
Paní Vavrysová a děti ze ZŠ
děkují všem sponzorům a dárcům, kteří přispěli jakýmikoliv
dárky pro děti na pořádání soutěží a na Mikulášskou nadílku.
Děkujeme

Děkujeme pracovníkům Tiskárny LELKA za vzornou spolupráci při vydávání Lužického
zpravodaje a přejeme hodně
tvůrčích sil v novém roce.
Redakce
Lužického zpravodaje
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BLAHOPŘEJEME
Blahopřejeme Jiřímu Buchtovi k jeho životnímu úspěchu,
vítězství na Mistrovství světa
v deskových hrách, které se
konalo v německém Essenu.
Ve finále deskové hry „Osadníci
z Katanu“ se utkal se soupeři
z Holandska, Finska a Irska.
Vítězstvím se také kvalifikoval na
příští mistrovství světa. Deskové
hry mají ve světě a hlavně v Německu dlouholetou tradici.

U nás se jim dostalo popularity teprve před několika lety.
Při hře je důležité strategické
a taktické myšlení,samozřejmě
také štěstí a umění komunikace.Na mistrovství světa se Jiří
Buchta, lužický rodák dostal
po vítězství na mistrovství ČR
v rámci Olympiády duševních
sportů v Praze.
Přejeme hodně úspěchů
i v příštím roce

PROJEKČNÍ
KANCELÁŘ
KOMPLETNÍ PROJEKČNÍ
ČINNOST
Realitní kancelář Zelený klíč s.r.o.
Sady 28. října 15, 690 47 Břeclav
Tel./fax: 519 322 788
Mobil: 777 212 480, 777 212 486
 Zprostředkování prodeje, koupě,

pronájmu nemovitostí
 Odborné poradenství v oblasti
nemovitostí
 Odborné poradenství v oblasti
hypotéčního financování
 Zajištění hypotéčního úvěru na
koupi nebo rekonstrukce
 Veškeré služby ZDARMA

 návrh stavby
(architektonické studie)

 projekt pro stavební povolení
 projekt pro provedení stavby
 zaměření skutečného
provedení stavby

 zaměření stávajícího stavu
 INŽENÝRSKÁ ČINNOST
 zajištění územního rozhodnutí
 zajištění stavebního povolení
 zajištění kolaudačního
rozhodnutí
 zajištění realizace staveb atd.
Ing. Roman Komosný

Mobil: 732 139 057

PROKOP - ELEKTRO
V naší obci zahajuje činnosti firma PROKOP - ELEKTRO, která provádí komplexní
elektrikářské práce od drobných oprav elektrických instalací, např. výměny starých
hliníkových vedení, vypínačů, zásuvek, jističů, instalace nových elektrických spotřebičů
až po realizaci elektrických instalací novostaveb včetně dodávky materiálu, přihlášky
elektroměrů a výchozí revize.
Zájemci o tyto služby se mohou přihlásit na telefonním čísle
732 968 845 nebo osobně na adrese:
Ing. Zdeněk Prokop, Dvorní 42, 696 18 Lužice
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TOMÁŠ POLÁCH

MALBY - NÁTĚRY
Prušánky 592
Mobil: 721 437 730

LARIX LUŽICE PŘEJE SVÝM ZÁKAZNÍKŮM
PŘÍJEMNÝ NOVÝ ROK 2006

Prodejna Larix Lužice přijímá objednávky
na silvestrovská aranžmá.
NONSTOP OBJEDNÁVKY

Mobil: 606 330 103
Služby Larix Lužice přijímá objednávky
na tvarování ovocných okrasných stromů
a keřů, kácení stromů.
Objednávky přijímá prodejna Larix - Lužice
518 357 387, 606 330 103, 728 770 516
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