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NA VYDÁNÍ TOHOTO ČÍSLA
ZPRAVODAJE
FINANČNĚ PŘISPĚLA FIRMA

DD PNEU s.r.o.

Chcete vy, nebo Vaše firma také
finančně přispívat
na vydávání Lužického
zpravodaje? Kontaktujte
redakci Lužického zpravodaje
tel.: 518 357 225,
ambrozova@luziceuhodonina.cz

Krásné prožití
velikonočních svátků,
potěšení z jarní přírody,
hodně pohody a energie
Vám přejí pracovníci
obecního úřadu.

SLOVO REDAKCE
Když skončil podzim a nastala zima, všichni jsme snili
„o Vánocích bílých, vánočním stromku zářícím.“ Vánoc jsme se
sice dočkali, zářících stromků také, ale se sněhem to nevyšlo.
Ale nevadí, příroda nám to vynahradila během ledna a února bohatě.
Teď už máme dost špinavých hromad sněhu a sníme o jaru. Těšíme
se, až se nebe rozjasní a nesměle se zazelená jarní travička. První
šafrány odvážně vystrčí špičky nosů ze země, nasají jarní povětří
a usoudí, že přišel jejich čas. Po květinkách nastane čas mláďátek
a Velikonoc. A potom už bude pořád jenom milé, vlídné a usměvavé
jaro. No a ještě by bylo dobře, kdyby ta radost, úsměvnost a vlídnost
zůstala i v nás samých, nejen na jaře, ale navždycky.
Redakce

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s rekonstrukcí
domu č. p. 116 (Starý kvartýr)
v Lužicích předkládám veřejnosti následující informace.
S žádostí o rekonstrukci
domu se na zastupitelstvo
obce obrátilo občanské sdružení Muzejní spolek v Lužicích.
Toto sdružení má 31 členů
a rekonstrukci podpořilo v petici celkem 171 občanů Lužic.
K žádosti byl doložen „Projekt
rekonstrukce objektu Starého
kvartýru č. p. 116 v Lužicích
pro muzejní a společenskou
činnost“. Projekt obsahuje zna-

lecký posudek ZNALECKÉHO
ÚSTAVU se závěrem, že objekt
lze rekonstruovat. Dále projekt
obsahuje podpůrná stanoviska
Národního památkového ústavu
v Brně, Správní rady Muzejního
spolku ve Strážnici, odborné
pracovnice Masarykova muzea
v Hodoníně a předsedkyně
Centra pro rodinu v Hodoníně.
Součásti projektu je Technická
správa ve stupni - dokumentace ke stavebnímu povolení
včetně rozpočtu ve výši cca
800 000,- Kč včetně DPH.
Stav objektu nechalo posoudit
firmou pro projektování staveb
1

také zastupitelstvo. Náklady na
rekonstrukci byly stanoveny ve
výši cca 2 300 000,- Kč. Značný rozdíl nákladů je způsoben
různým rozsahem navržené
rekonstrukce. Cílem žádosti
a projektu je, cituji: „Zrekonstruovat Starý kvartýr do vzhledu,
který nám dokládají nejstarší
pohledy na Lužice z počátku
20. století a provozovat v něm
kulturní a společenskou činnost
zaměřenou především na historii a tradice obce a regionu
Podluží.“
Předmětná žádost byla projednána na 20. veřejném zasedání zastupitelstva obce
Lužice dne 23. června 2005.
Zastupitelstvo schválilo usnesení č. 20/13 následujícího znění:
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. Z 13 přítomných zastupitelů hlasovalo
pro přijetí usnesení 12 zastupitelů, jeden se zdržel hlasování.
Koncepce byla přednesena
na 23. veřejném zasedání dne
10. listopadu 2005. Obsahuje
zejména následující zásady:
- Objekt je určen volnočasovým aktivitám všech občanů obce Lužice a mohou
jej využívat všechny spolky
a organizace.
- Obec Lužice, která je majitelem, bude postupně financovat celkovou rekonstrukci.
- Správu objektu bude vykonávat
rada obce za spoluúčasti Muzejní a letopisecké komise.
- Objekt bude mít v nájmu Muzejní spolek v Lužicích, který
respektuje výše uvedené
zásady.

Rekonstrukci objektu schválilo zastupitelstvo, aby se uchoval odkaz našich předků jako
jsou lidové tradice a zvyky,
historická řemesla, pracovní
postupy, apod. Zastupitelstvo
obce cílevědomě podporuje
všechny organizace a spolky,
které přispívají činností k aktivitě občanů pro rozvoj obce
a posilují pozitivní životní styl.
Jednotlivé komise při radě obce
pomáhají při řešení problémů
a koordinují činnost. Dotace
z rozpočtu obce společenským
a sportovním subjektům pro rok
2006 byly schváleny v objemu
2 269 000,- Kč, což prezentuje
7% z rozpočtu obce ve výši
30 389 000,- Kč, z toho na
rekonstrukci Starého kvartýru
450 000,- Kč. Investice do
rekonstrukce Starého kvartýru
naplní naše očekávání pouze,
budeme-li všichni chtít.
Ing. Jaroslav Kreml, starosta

Zprávy z rad ni ce
ÚZEMNÍ PLÁN
OBCE
Po projití dveří do Obecního
úřadu Lužice, zaujme na levé
straně zdi územní plán obce.
K čemu může sloužit taková
změť různobarevných čar obrysů, ploch naší obce a katastru?
Slouží jako závazný dokument
využití konkrétního prostoru
našeho katastru vsi. Většina
z nás se ani nepozastaví nad
tím, kdo vlastně mění tvář naší
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obce. Pouze při někter ých
příležitostech se dovídáme, jak
to kdysi bylo a co se nového
udělalo. Jenže, všichni jsme
tvůrci a uživatelé prostředí ve
svých domech, dvorech, předzahrádkách, parcích, veřejných
plochách, sportovištích, polích,
vinohradech, atd. Předkládám
Vám zjednodušený popis charakteristik územního plánu.
Nejvíce ovlivňuje tvář naší
obce rozhodování veřejné správy /zastupitelstva/, které není

nahodilé a upravuje ji speciální
zákon o právech a povinnostech všech uživatelů území.
http://www.mmr.cz/
Územní plán řeší funkční
využití území a vymezuje:
Území zastavěné - vymezuje
používané plochy pro bydlení,
komunikace, oddech, sport, průmysl, služby,
Zastavitelné území – navrhuje podmínky pro změnu
funkčního využití území. Návrh
na využití ploch pro bydlení,

výstavbu, komunikace, vodovody, kanalizace, parky, náměstí
a další plochy.
Nezastavitelné území – místa, kde není možné v žádném
případě umísťovat stavby.
Protože územní plán rozhoduje o jednotlivých funkcích
v území, je důležitý pro každého
vlastníka parcel nebo investora v území. Asi každý vlastník
pozemku má zájem, aby svoje
vlastnictví využíval co možná
nejlépe a aby toto vlastnictví
přinášelo zisk. Proto vlastníci
a investoři mají zájem zhodnotit
svoje nemovitosti a preferují
ekonomické zhodnocení svých
majetků. Vlastník rodinného
domu nechce ve svém okolí
dálnici nebo železniční koridor,
vlastníci a obyvatelé činžovních
domů nechtějí bydlet vedle
navrhované průmyslové zóny,
nikdo nechce mít v sousedství
skládku nebo čistírnu odpadních
vod. Všichni v obci však potřebují skládku, čistírnu, ale nikdo
nechce být v její blízkosti. Tento
jev se někdy nazývá anglickou
zkratkou NIMBY effect (Never
In My Back Yard - Nikdy ne na
mém dvorku). Územní plán má
stimulující funkci pro investory,
kde investor může opírat svoje
další investiční aktivity, rovněž
majitel pozemku zase prodejem
zhodnocuje svoje aktivity.

OBSAH ÚZEMNÍHO
PLÁNU
Obsah územního plánu stanovuje stavební zákon a navazující vyhláška tak, aby všechny

plány měly v základních rysech
stejnou strukturu. Každý územní
plán má především regulující
funkce. Opatření, kterými se regulují některé aktivity v území se
nazývají limity a regulativy.
Limity jsou omezení stanovená zákonem nebo jiným
předpisem pro využití území
/ochranná pásma, komunikace, sítě technické infrastruktury,
území těžby, ochrana zdrojů
pitné vody, území zvláštní ochrany přírody/, atd. Limity přebírá
plán z jiných norem - /územní
plán velkého územního celku
kraje, nebo písemné rozhodnutí
státu/ sám je nevytváří.
Regulativy jsou omezení
pro využití území, stanovuje
je územní plán. Uplatňují se
při funkčním využití ploch
/nová výstavba, sportovní areály, historické jádro, zemědělská
půda, les, aj./, architektonické
a prostorové regulace. Příkladem regulativu je například
stavební čára, která určuje,
kde přesně budou umístněny
jednotlivé stavby. Uliční čára
vymezuje hranici mezi silnicí
a soukromými parcelami. Určuje se počet podlaží, podíl
zastavěné plochy a další.

grafické informační systémy/
jsou to postupy zobrazování
podrobných informací. Pomocí programů GIS na PC je
možné zobrazovat ve více vrstvách /hladinách/ a vyznačovat
v hladinách plánu vymezitelné
limity, regulativy, plochy, body,
línie, atd. Linie jako hranice
stoleté vody, stavební čára, koridor pro obchvat obce, půdu,
poddolované území, vodovody,
kanalizace a jiné.
Příklady lepšího seznámení najdete na: http://mapy.
koprivnice.cz/, nebo vyhledávač seznam: geografické
informační systémy.
Závěrem je potřeba říci,
že vedle územního plánu se
po roce 1990 začalo využívat
rozvojového dokumentu, který
nazýváme strategický plán.
Ten se zabývá strategií rozvoje
území, koncepcí sociálně ekonomických aktivit obcí, měst,
regionů, oblastí, krajů pro
potřeby regionální politiky EU.
Pro tyto programy se využívá
studijní analýzy SWOT a o tom
zase někdy příště.

Jindřich Maršálek

V územním plánu je nutné
odlišit dvě hlavní části:
Závaznou část územního
plánu tvoří vymezené, projednané a schválené regulativy a to
v grafické i textové podobě.
Směrná část vysvětluje
a předpovídá další využití území. Každý plán má textovou
a grafickou část.
Pro zobrazování územního
plánu se používají GIS /geo3

PODĚKOVÁNÍ

Region Podluží

Letošní zima nás množstvím sněhu překvapila a také potrápila.
Děkujeme všem občanům, kteří neúnavně uhrnovali sníh před
svými domy a také pracovníkům firmy Lutes s.r.o., kteří při úklidu
sněhu pracovali i při mimořádných směnách, v noci, o sobotách
a nedělích.

V sobotu 8. 4. 2006 se
uskutečnilo Přehlídka mužáckých sborů regionu Podluží.
V příjemné atmosféře kulturního
domu v Mikulčicích jsme se
mohli zaposlouchat do melodií
cimbálové muziky J. Severina,
CM Husaři a písní v podání
mužáckých sborů z Mikulčic,
Hrušek, Charvatské Nové Vsi,
Josefova, Kostic a Tvrdonic,
Lanžhota, Lužic, Moravské
Nové Vsi, Moravského Žižkova,
Prušánek a Týnce. Jako hosté
vystoupili a Luboš Holý z Brna
a sbor žen z Mikulčic.
Úroveň všech sborů byla
vysoká a těžko se dá určit, kdo
byl nejlepší. Velkým zážitkem
byla závěrečná píseň Mikulecká
dědina, kterou na pódiu zpívalo
kolem 120 mužáků.
Děkujeme lužickým mužákům za pěkné vystoupení
a reprezentaci naší obce.
J. Ambrožová

BLAHOPŘEJEME VÍTĚZKÁM OLYMPIÁDY
V NĚMECKÉM JAZYCE

22. 4. 2006 se koná
v Lanžhotě
Přehlídka dětských
národopisných souborů
Podluží.
Naši obec budou
reprezentovat dětský
národopisný soubor
Lužičánek a děti
z MŠ Lužice.

Vlasta Konvičná a Tereza Ištvánková získaly 2. místo v okresním kole
olympiády v německém jazyce
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Přijďte povzbudit
malé zpěváky
a tanečníky.

ROZKVETLÉ
Vážení spoluobčané!
Potěšilo by nás, kdyby se
nám podařilo obnovit tradici
našich babiček, které dokázaly
zkrášlit okna i zahrádky tak,
že byly celé léto chloubou nejen
jejich, ale celé vesnice. Vzájemně si předávaly zkušenosti,
osvědčené druhy květin i cenné
rady. Od jara do podzimu v zahrádkách něco kvetlo. Proto se
Klub pro česko-francouzskou
spolupráci za podpory obce
Lužice rozhodl vyhlásit 1. ročník
soutěže o nejhezčí květinovou
výzdobu předzahrádek a květinovou výzdobu oken „Rozkvetlé
Lužice“. Inspirací pro ni byla
také květinová soutěž pořádaná
naší partnerskou obcí Isdes.
Podmínky soutěže:
Do soutěže se mohou přihlásit všichni občané, kteří mají
předzahrádku, nebo pěstují
květiny v květinových truhlících
za okny a také majitelé obchodů
a provozoven, veřejných budov
a prostranství, kteří pečují před
svou budovou o květinovou
výzdobu.
Kategorie I:
Rodinné domy
1. květinová výzdoba předzahrádky
2. květinová výzdoba oken,
závěsné květináče
Kategorie II.
Veřejné budovy, obchody,
restaurace, sakrální stavby
a pietní místa

LUŽICE

1. květinová výzdoba a úprava
veřejného prostranství
2. květinová výzdoba oken,
výloh apod.
Termín konání:
a) 1. dubna 2006 – 30. dubna
2006 - přijímání přihlášek na
OÚ v Lužicích.
b) 14. srpna 2006 - 30. srpna
2006 - hodnocení květinové
výzdoby odbornou komisí
c) září – vyhlášení vítězů soutěže v Lužickém zpravodaji, na
www stránkách obce
d) 9. listopad 2006 veřejné
předání cen vítězům a odměn
účastníkům, beseda s odborníky
Hodnocení:
Hodnocení bude provádět
porota 3-4 osob, kteří nejsou
z Lužic (zahradník, zástupci
z obce, kde tato soutěž také
probíhá).

Hodnotit se bude:
kvalita a zdravotní stav rostlin 30%
barevná kompozice a celkový
dojem 30%
čistota (plevele, pořádek apod.)
30%
Odměna:
3 nejlepší účastníci v každé
kategorii budou podle počtu získaných bodů odměněni a získají
poukázky na zakoupení zboží ze
zahradnického obchodu v ceně
1500 – 500 Kč.
Všichni přihlášení dostanou
na závěrečné besedě malou
pozornost v podobě cibulek,
semen a zahradnické literatury.
Víme, že naší obci je mnoho
krásně upravených předzahrádek a mnoho šikovných pěstitelek muškátů a dalších balkónových květin. Proto neváhejte
a přihlaste se na obecním úřadě
v Lužicích do 30. 4. 2006.

VOLBY
DO POSLENECKÉ SNĚMOVNY
PA R L A M E N T U Č R

2. a 3. června 2006
se uskuteční volby do
POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PA R L A M E N T U Č R
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Výsadba okrasných dřevin a stromů v obci
V průběhu měsíců září až listopad 2005 byla
provedena v naší obci výsadba okrasných
dřevin a stromů po předcházejícím zpracování
návrhů na jednotlivé ulice a části obce. Návrhy
na výsadbu provedla firma LARIX pod vedením
p. Šebestíka.
Nákup okrasných dřevin byl proveden u zahradní firmy ADAM a.s. Lelekovice.
Odbornou výsadbu provedla firma LARIX Lužice za součinnosti společnosti LUTES s.r.o.

U Vrchnice: Vrba bílá smuteční - 1 ks, Platan
javorolistý –10 ks, Jeřáb oskeruše – 8 ks.
Ulice Velkomoravská „U kříže“: Javor babyka
– 2 ks
Ulice Velkomoravská –Groz-Beckert u hlavní
brány: Sakura – 3 ks
Parčík u cukrárny: Javor mléč červenolistý – 3 ks,
Platan javorolistý – 1 ks
Před sídlištěm Havířská: Javor mléč červenolistý
– 8 ks

LOKALITY A DRUHY VYSAZENÝCH DŘEVIN
Park u cukrárny:
Magnolie 4 ks, Čilimník 10 ks, Skalník 10 ks,
Javor 8 ks, Zlatý déšť 7 ks, Růj 8 ks, Kdoulovec
4 ks, Brslen 10 ks, Dřišťál 3 ks, Kolkwicie 3 ks,
Komule 12 ks.
Celkem vysázeno 79 ks okrasných dřevin.

Celkem bylo vysázeno 81 ks okrasných stromů.

Park na návsi:
Růže sadové, Zámecké vonné 98 ks, Ptačí zob
178 ks.
Bylo vysázeno 276 ks okrasných dřevin.
Prostor před vchodem do smuteční síně:
Tis červený 14 ks.
Celkem bylo vysázeno 369 ks okrasných
keřů.
VÝSADBA OKRASNÝCH STROMŮ
V JEDNOTLIVÝCH LOKALITÁCH
Ulice Velkomoravská, Sokolovna: Sakura – 8 ks
U nádraží: Jírovec maďal – 1 ks
MND Lužice: Platan javorolistý – 11 ks
Zdravotní středisko: Habr sloupovitý – 6 ks
Parkoviště Groz-Beckert: Sakura – 2 ks
Ulice Velkomoravská /naproti Pekařství Grufík/:
Sakura – 3 ks
Ulice Třešňová: Sakura – 6 ks
Ulice U Lidového domu (Javorová): Javor mléč,
červenolistý – 8 ks
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Program:
a) V bodě č. 7 doplnit:
- Koupě pozemků od pozemkového fondu, parc.
č. 403/26 (4628 m2), parc. č. 402/1 (266
m2), parc. č. 2032/7 (48 m2)
- Koupě pozemků od soukr. vlastníků, parc. č.
2564/1 (1674 m2), parc. č. 2562 (1013 m2),
parc. č. 2565 (912 m2)
b) V bodě č. 12 doplnit:
- Schválení prodeje akcií České spořitelny
- Zvýšení poplatku ze psů z 50,- Kč na 100,- Kč

231.400,- Kč
103.362,- Kč

1. Kontrola usnesení z posledního zasedání
Mgr. Jana Líčeníková uvedla, že z minulého zasedání ZO ze dne 10. 11. 2005 vyplynulo pouze
usnesení č. 6 Prodej a směna pozemků, ty jsou
však předmětem dnešního jednání. Ostatní úkoly
nevyplynuly.

6.621,- Kč
6.040,- Kč

USNESENÍ č. 24/1: ZO bere na vědomí kontrolu
usnesení z posledního zasedání.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0

Souhrn celkových finančních nákladů na výsadbu
a provedené práce činí: 347.423,- Kč
Okrasné stromy a keře:
Provedené práce:
/Larix, Lutes/
Doprava:
Hnojiva, rašelina:

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE LUŽICE ZE DNE 22. PROSINCE 2005

Někteří občané vznesli kritické připomínky
k výsadbě v určitých lokalitách, které byly dle
možností akceptovány.
Mrzelo nás, že někteří spoluobčané se zachovali jako vandalové a několik vysázených
stromků poničili.Věříme, že se to v budoucnu
nebude opakovat – přece chceme mít v naší obci
stále pěknější životní prostředí a o to se musíme
všichni snažit.
S.V.

2. Zpráva KV a FV
Starosta předal slovo Mgr. Líčeníkové.
Mgr. Jana Líčeníková uvedla, že provedla opatření, která se týkala kontroly u MŠ a ZŠ. Žádné
jiné jednání se nekonalo.
Starosta dále předal slovo Ing. Martinu Půčkovi.
Ing. Půček uvedl, že
1. Finanční výbor projednal za účasti ekonomky
paní Valouškové a starosty rozpočet roku 2005.
Rozpočet vykazuje vyšší procento plnění na straně příjmů a nižší čerpání na straně výdajů. Tato
skutečnost je způsobena nečerpáním schválených finančních prostředků a přesunutím těchto
investičních akcí do roku 2006. Celkové příjmy
a výdaje za období 01/2005 11/2005 jsou:
Příjmy celkem
Rozpočet
Procento
Výdaje celkem

25 337 334,71 Kč
26 690 600,00 Kč
94,93 %
26 941 440,64 Kč

Rozpočet
Procento
Stav na účtu
k 30. 11. 2005

31 107 300,00 Kč
86,61 %
2 466 291,31 Kč

2. Finanční výbor projednal rozpočtové opatření
č. 6 a doporučuje ZO k odsouhlasení.
3. Finanční výbor projednal návrh rozpočtu pro rok
2006. Starosta zodpověděl dotazy přítomných a seznámil přítomné s výhledem investičních akcí, zejména pak s vizí výstavby rodinných domů v Lužicích.
4. FV doporučuje zastupitelstvu rozpočet ke
schválení.
USNESENÍ č. 24/2 a): ZO bere na vědomí
zprávu KV.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0
USNESENÍ č. 24/2 b): ZO bere na vědomí
zprávu FV.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0
3. Úprava rozpočtu č. 6 + pověření rady
Starosta předal slovo paní Valouškové.
Paní Valoušková seznámila přítomné s úpravou
rozpočtu č. 6 a vyzvala přítomné k dotazům.
Starosta doplnil, že výsledek, který je velmi příznivý, je v něm obsažen průtah obcí a prodej akcií.
Ing. Domanský se dotázal na částku 813.000,Kč, která vyplývá z nedokončené ul. Břeclavské,
zdali se přesouvá do dalšího roku?
Starosta odpověděl, že ano. Na komunikaci Břeclavská se jedná o vybudování chodníků, podélných
stání, vybudování odvodnění, vybudování obrubníků a pokračování chodníkem až po ulici Havířská.
Investice je rozsáhlejšího charakteru. V roce 2005
byla realizována pouze část chodníků.
USNESENÍ č. 24/3 a): ZO schvaluje úpravu rozpočtu č. 6 v příjmové a výdajové části
256.500,- Kč.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0
USNESENÍ č. 24/3 b): ZO pověřuje radu obce
k provedení nezbytně nutných úprav rozpočtu
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do konce roku 2005 (rozpočtové opatření č. 7),
jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, které
budou vynuceny vnějšími vlivy.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0
4. Návrh rozpočtu na rok 2006
Starosta předal slovo paní Valouškové.
Paní Valoušková seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2006 a vyzvala přítomné
k dotazům.
Ing. Hubačka se dotázal, zda by nebylo vhodné
ponížit v položce 1121 příjmové části rozpočtu
částku 3.900.000,- Kč, vzhledem ke skutečnosti, že ukončil činnost STRAVOTRANS. Paní
Valoušková uvedla, že finanční úřad neposkytuje
informace o výši daní právnických osob, a proto
není zřejmé, o kolik by se měl příjem ponížit.
Vzhledem ke skutečnosti, že uvedená firma
nevykázala zisk ani v roce 2004, a tudíž daňový
příjem pro obec byl nulový, bude skutečnost roku
2006 obdobná jako v roce 2005.
Ing. Horňáček podotkl, že doposud ještě není
vyhodnocen LUTES a v rozpočtu by se to mělo
nějakým způsobem promítnout.
Paní Valoušková dodala, že v příjmových položkách je promítnut i LUTES, např. u nájmu kanalizace, pronájmu zařízení, dále nájem na OÚ.
Ing. Horňáček se dále dotázal na výdaje na
sportovní halu.
Starosta odpověděl: v r. 2005 byla již potřetí
podána žádost o dotaci na Ministerstvo financí
ČR. Žádost byla na základě interpelace poslance
Zralého předložena ke schválení Poslanecké
sněmovně. Pro schválení dotace chybělo 24
hlasů. Žádost podpořili poslanci ODS a KSČM.
Z poslanců za ČSSD, žádost podpořili pouze
poslanci Škromach, Skopal a Orgoníková.
Starosta dále dodal, že pokud se hovoří o zisku
LUTESU, je tento zisk minimální, protože se
finanční prostředky dále investují. Kupují se zařízení, a proto větší zisk prozatím nelze očekávat.
Ing. Horňáček se dále dotázal, kolik akcí dělala
firma LUTES pro cizí a ne akce pro obec, a to vyjádřené procenty. Kolik práce tedy firma odvedla
jinde? Před rokem se mluvilo o tom, že by firma
mohla vydělat i na sportovní halu.
Starosta odpověděl, že pro cizí se dělají práce zejména zemědělského charakteru, dále se dělají přípravné práce pro firmy, které dělají pro obec. Nikdy
nebylo řečeno, že firma vydělá na halu (40 mil. Kč).
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Dotační tituly budou čím dál tím menší a dotace
z EU jsou pro tyto účely téměř nedosažitelné.
Firma LUTES byla založena proto, aby zejména
minimalizovala provozní náklady obce a zajistila
příjmy z dosaženého zisku.
Tento rok byl zkušební a řešili jsme i nové problémy, jako např. provozování kanalizačního řádu.
Ing. Hubačka poukázal na to, že některé položky
jsou nižší, jedná se zejména o položky provozního
charakteru. Počítá se s nějakými úsporami?
Starosta odpověděl, že např. v případě EKO-KOMU jsme nakupovali zvony a dostali jsme se tak
do minusu. Další vyplývá ze situace, část položek
převzala firma LUTES.
USNESENÍ č. 24/4: ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2006 v příjmové části 23.054.700,- Kč;
výdajové části 26.984.000,- Kč. Rozdíl rozpočtu
bude krýt zůstatek roku 2005.
HLASOVÁNÍ:
10 - 3 - 0
Zdrželi se: Ing. Hubačka, Ing. Horňáček,
Ing. Domanský
5. Sociální fond
Místostarostka seznámila přítomné s návrhem
statutu sociálního fondu zaměstnanců Obce Lužice. Statut vychází ze záměru legislativně ošetřit
realizaci sociálního programu zaměstnanců,
veřejně prospěšných pracovníků a uvolněných
zastupitelů. Výše prostředků fondu se stanoví
v rozmezí 2 až 6% celkových hrubých mezd. Statut nabývá platnosti po schválení zastupitelstvem
příslušné obce.
Ing. Půček se dotázal zda je možné vyplácet
příspěvek na stravování z fondu, kdy je na něj
nárok ze zákona.
Místostarostka odpověděla, že část může být
hrazena ze sociálního fondu a část ze zákona.
Ing. Hubačka se dotázal, zda bude částka doplněna do rozpočtu?
Paní Valoušková odpověděla, že ano, ale až po
schválení v zastupitelstvu.
Ing. Domanský se dotázal, kdo bude schvalovat,
která částka kam půjde?
Místostarostka odpověděla, že tyto kompetence
budou stanoveny v zásadách a bude je mít rada
obce.
Ing. Hasoň dodal, že statut přinese řád a přehled,
kolik se komu vyplatí apod.

Ing. Horňáček podotkl, že je nutno statut doplnit
v bodě 3 odstavec c, přidáním slova příspěvek.
Ing. Kuchař podotýká, že není uveden žádný
zákon, o který se statut opírá.
Místostarostka odpověděla, že statut je zakotven
v zákoně o obcích. Ke statutu je nutno vypracovat „ZÁSADY“, které bude schvalovat opět
zastupitelstvo.
USNESENÍ č. 24/5: ZO schvaluje zřízení
sociálního fondu zaměstnanců Obce Lužice
a ukládá radě obce předložit statut a zásady používání finančních prostředků fondu do příštího
zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0
6. Zpráva o společenském a kulturním dění
v roce 2005
Místostarostka seznámila přítomné s jednotlivými
důležitými společenskými a kulturními akcemi,
které se konaly v roce 2005.
USNESENÍ č. 24/6: ZO bere na vědomí zprávu o
společenském a kulturním dění v roce 2005.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0
7. Prodej, koupě a směna pozemků
Starosta seznámil přítomné s návrhy rady obce:
a) Rada doporučuje ZO zveřejnit záměr prodat
část pozemku parc. č. 1327/3 dle snímku mapy
o výměře 2 m2 v k. ú. Lužice u Hodonína.
b) Rada doporučuje ZO koupit pozemek parc.
č. 1364/4 o celkové výměře 99 m2 dle
snímku mapy v ulici Kratiny v k. ú. Lužice
u Hodonína.
c) Rada doporučuje ZO koupit pozemek parc.
č. 1362/2 o celkové výměře 144 m2 dle
snímku mapy v ulici Kratiny v k. ú. Lužice
u Hodonína.
d) Rada doporučuje ZO koupit pozemek parc.
č. 1360/4 o celkové výměře 81 m2 dle
snímku mapy v ulici Kratiny v k. ú. Lužice
u Hodonína.
e) Starosta seznámil přítomné se záměrem koupě
pozemků od pozemkového fondu, parc. č.
403/26 (4628 m2), parc. č. 402/1 (266 m2),
parc. č. 2032/7 (48 m2).
f) Starosta seznámil přítomné se záměrem koupě
pozemků , parc. č. 2564/1 (1674 m2), parc.
č. 2562 (1013 m2), parc. č. 2565 (912 m2).

g) Rada předkládá ZO ke schválení směnu pozemků:
- pozemky ve vlastnictví soukromých osob na
Vinohrádkách, parc č. 2048, 2049, 2050,
2051 a 2052, výměra 1407 m2, za pozemky
ve vlastnictví obce o stejné výměře v lokalitě
Vinohrádky
- pozemek ve vlastnictví soukromé osoby na Vinohrádkách, parc. č. 2041/2, výměra 885m2,
za pozemek ve vlastnictví obce o stejné výměře
v lokalitě Vinohrádky.
Záměry byly projednány na minulém zasedání
ZO.
h) Rada navrhuje ZO odprodat pozemek parc.
č. 396, výměra 270 m2, zastavěná plocha,
U Hájku. Záměr byl projednán na minulém
zasedání ZO.
i) Rada navrhuje ZO odprodat pozemek parc.
č. 1709/5, výměra 32 m2, v ulici Staré šachty.
Záměr byl projednán na minulém zasedání
ZO.
j) Rada navrhuje ZO odprodat pozemek parc.
č. 855, výměra 93 m2, v ulici Březová. Záměr
byl projednán na minulém zasedání ZO.
Návrh usnesení 24/7 a): ZO schvaluje zveřejnit záměr prodat část pozemku obce parc.
č. 1327/3 dle snímku mapy o výměře 2 m2
v k. ú. Lužice u Hodonína, za cenu úřední.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0
Návrh usnesení 24/7 b): ZO schvaluje koupi
pozemku parc. č. 1364/4 o celkové výměře
99 m2 dle geometrického plánu v ulici Kratiny
v k. ú. Lužice u Hodonína.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0
Návrh usnesení 24/7 c): ZO schvaluje koupi
pozemku parc. č. 1362/2 o celkové výměře
144 m2 dle geometrického plánu v ulici Kratiny
v k. ú. Lužice u Hodonína.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0
Návrh usnesení 24/7 d): ZO schvaluje koupi
pozemku parc. č. 1360/4 o celkové výměře
81 m2 dle geometrického plánu v ulici Kratiny
v k. ú. Lužice u Hodonína.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0
Návrh usnesení 24/7 d): ZO schvaluje zveřejnit záměr koupit pozemek parc. č. 1360/4
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o celkové výměře 81 m2 dle geometrického plánu
v ulici Kratiny v k. ú. Lužice u Hodonína.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0
Návrh usnesení 24/7 e): ZO schvaluje koupi
pozemků parc. č. 2564/1 (1674 m2), parc.
č. 2562 (1013 m2), parc. č. 2565 (912 m2).
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0
Návrh usnesení 24/7 f): ZO schvaluje koupi pozemků od pozemkového fondu, parc. č. 403/26
(4628 m2), parc. č. 402/1 (266 m2), parc.
č. 2032/7 (48 m2)
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0
Návrh usnesení 24/7 g): ZO schvaluje směnu
pozemků:
- pozemky ve vlastnictví soukromých osob na Vinohrádkách, parc č. 2048, 2049, 2050, 2051
a 2052, výměra 1407 m2, za pozemky ve
vlastnictví obce o stejné výměře v lokalitě
Vinohrádky
- pozemek ve vlastnictví soukromé osoby na
Vinohrádkách, parc. č. 2041/2, výměra 885
m2, za pozemek ve vlastnictví obce o stejné
výměře v lokalitě Vinohrádky.
HLASOVÁNÍ:

13 - 0 - 0

Návrh usnesení 24/7 h): ZO schvaluje prodej
pozemku parcela č. 396, výměra 270 m2,
zastavěná plocha, U Hájku, za cenu v místě
obvyklou.
HLASOVÁNÍ:

12 - 0 - 1

Zdržel se:

p. Žembery

Návrh usnesení 24/7 i): ZO schvaluje prodej
pozemku parcela č. 1709/5, výměra 32 m2,
v ulici Staré šachty.
HLASOVÁNÍ:

13 - 0 - 0

Návrh usnesení 24/7 j): ZO schvaluje prodej
pozemku parcela č. 855, výměra 93 m2, v ulici
Březová.
HLASOVÁNÍ:
12 - 1 - 0
Zdržel se:
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p. Žembery

8. Informace Kratiny - plyn, voda
Starosta seznámil přítomné s tím, že obě akce
/plynovod, vodovod/ mají vydané platné stavební povolení. Bylo provedeno výběrové řízení na
výstavbu vodovodu. Stavbu investuje VaK s tím,
že jakmile počasí dovolí bude zahájena realizace.
Po realizaci vodovodu bude provedena výstavba
plynovodu.
Bylo provedeno vytýčení hranic pozemků za
účasti majitelů pozemků.
USNESENÍ č. 24/8: ZO bere na vědomí informaci o výstavbě plynovodu a vodovodu na ulici
Kratiny.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0
9. Informace o investičních akcích v roce
2005
Starosta seznámil přítomné s investičními akcemi
v roce 2005. Jednalo se zejména o tyto akce:
- Lužák (rekonstrukce objektu, meliorace, terénní úpravy, oprava mola, hřiště pro plážový
volejbal, osvětlení, přístupová komunikace)
- Chodníky Břeclavská
- Oprava chodníků - Vinohrádky, Jabloňová
- Hřiště TJ Sokol (2x volejbalové hřiště, asfaltová
běžecká dráha, prořez stromů)
- Park U Vrchnice (asfaltové hřiště, výsadba
stromů a zeleně)
- Park u spořitelny (vybavení mobiliářem)
- Hřbitov (chodníky, lavičky)
- MŠ (dokončení hřiště, vyasfaltování příjezdu
pro zásobování, oprava střechy a chodníků)
- ZŠ (instalace konvektomatu v jídelně)
- Komunikace Havířská II.
Ing. Hasoň upozornil na nevhodné vysazení stromů kolem kopce U Vrchnice. Jsou nebezpečné
zejména při sjíždění z kopce.
Starosta odpověděl, že dva stromy byly již přesazeny.
Ing. Hasoň dále dodal, že jsou zničeny stromy
kolem hřbitova.
Starosta dodal, že stromy budou na jaře vysazeny
znovu a budou zajištěny proti poškození.
USNESENÍ č. 24/9: ZO bere na vědomí informaci starosty o realizovaných investičních akcí
v roce 2005.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0

10. Zakoupení jídlonosičů
Starosta informoval o tom, že z titulu hygieny je
nutno zakoupit jídlonosiče. Jde o jídlonosiče
tepelně izolované. Návrh rady je takový, aby byly
zakoupeny na každého odběratele dva jídlonosiče s tím, že jeden by uhradila obec a jeden by si
odběratel uhradil sám.
Ing. Půček doporučuje zaplatit jídlonosiče občanům, ale ne firmám.
Starosta souhlasí a dodal, že při větším množství
budou zakoupeny jídlonosiče za cca 300,- Kč
za jeden.

USNESENÍ č. 24/12 a): ZO schvaluje prodej
3200 ks akcií Česká spořitelna, a. s., ISIN:
CZ0008023736, v majetku Obce Lužice,
společnosti Finance Zlín, a. s., za cenu 360,Kč/ks.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0

USNESENÍ č. 24/10: ZO schvaluje zakoupení
jídlonosičů občanům Lužic na rozvoz obědů.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0

USNESENÍ č. 24/12 b): ZO souhlasí se zvýšením poplatků za psy z 50,- Kč na 100,- Kč.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0

11. Projednání napojení kabelové televize na
optický kabel
Starosta informoval přítomné, že náklady
na stávající provoz kabelové televize činí
93,- Kč/měsíc. Přesná částka bude vypočtena po uzavření nákladů za celý rok 2005.
Rozšíření programů by znamenalo investici
cca 100.000,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti,
že stávající technologie příjmu signálu je zastaralá a na pokraji životnosti, bude provoz stále
nákladnější a horší kvality. Po konzultaci se
zástupci fy SELF, která toto zařízení provozuje,
je perspektivním řešením přivedení signálu
pomocí optického kabelu. Touto technologií
je možné použít televizní kabelové rozvody
i pro internet. Konkrétní nabídka včetně ekonomického vyhodnocení, přednese zástupce
fy SELF na příštím zastupitelstvu.
Ing. Kuchař se dotázal, dokdy by bylo realizovatelné po schválení?
Starosta odpověděl asi do půl roku.

13. Diskuze
Starosta vyzval přítomné občany k diskuzi.
Ing. Sečkař podotkl, že stromy u kopce U Vrchnice jsou stále nebezpečné pro sáňkování.
Starosta odpověděl, že dva stromy byly přesazeny a zbývající budou přesazeny v r. 2006.
Ing. Sečkař dodal k projednávání navýšení poplatků za kabelovou televizi následující. Nad částkou
na kabelovou televizi se obec pozastavuje, ale
že se dávají finance na kostel, či jiným spolkům
a organizacím, což není pro všechny občany, na
to se nepřihlíží.
Starosta odpověděl, že podpora organizací
a spolků v jejich činnosti jsou investice do volnočasových zájmových aktivit téměř jedné třetiny
obyvatel obce Lužice. Tyto spolky svou činností
uchovávají a rozvíjí identitu naší obce, což je
jeden ze základních předpokladů perspektivy
přirozeného životního stylu.

USNESENÍ č. 24/11: ZO bere na vědomí informaci o případné realizaci napojení kabelové
televize na optický kabel.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0

a) Zvýšení poplatku ze psů z 50,- Kč na
100,- Kč
Starosta informoval, že byly zakoupeny koše na
psí exkrementy a budou se připravovat plochy
pro venčení psů.

14. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za připomínky a aktivní přístup při řešení jednotlivých
problémů a popřál všem příjemné prožití svátků
a šťastný vstup do nového roku.
Zapsala: Petra Lorencová

12. Různé
a) Schválení prodeje akcií České spořitelny
Starosta informoval, že na žádost České spořitelny, a.s. je pro realizaci prodeje akcií České
spořitelny a.s. nutné schválit předložené znění
usnesení.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tak jako v minulých letech proběhla i letos
ve dnech 6. a 7. ledna v naší obci Tříkrálová
sbírka. Koledníci vybrali na charitativní účely
60.028,50 Kč. (V roce 2005 bylo vybráno
o 65.668,- Kč). Děkujeme všem štědrým občanům i obětavým koledníkům.
WWW STRÁNKY
Vážení návštěvníci webových stránek!
Pravidelně sledujeme vaši návštěvnost na
www.luziceuhodonina.cz a v následujícím grafu
vám přinášíme informace o tom, kolik bylo IP
v jednotlivých měsících loňského roku.
MĚSÍC
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

IP
370
364
411
396
417
376

MĚSÍC
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

IP
325
430
451
476
438
459

ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,
naleznete na webových stránkách obce
elektronickou úřední desku, která obsahuje
všechny informace, které OÚ v zákonných
lhůtách zveřejňuje na klasické úřední desce
před OÚ.
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Návštěvnost IP po měsících v roce 2005
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INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ
Poplatky za psa byly zvýšeny na 100 Kč ročně
se splatností do konce března. Každého psa staršího 3 měsíců musí majitel přihlásit do evidence
na OÚ v Lužicích a zabezpečit si jej tak, aby nemohl utíkat a pobíhat po ulici. Pokud psa venčíte,
pak jedině na vodítku. Nepouštějte jej volně do
vinic, polí a lesíků, kde mohou zvláště v jarních
měsících ohrožovat hnízdící ptáky, mláďata zvěře
a obtěžovat nebo i ohrožovat občany pracující
ve vinicích a zahradách.

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
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MĚS ÍCE

V únoru 2006 vznikly také webové stránky naší
místní knihovny, které najdete na www.knihovnaluzice.wz.cz.
DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ODKAZY:
Obec Lužice - www.luziceuhodonina.cz
Region Podluží - www.podluzi.cz
Slovácký krúžek Lužice - www.skl.luziceuhodonina.cz
TJ Baník Lužice - www.tjbanikluzice.wz.cz
Larix Lužice - www.larix-lusatia.wz.cz
Město Hodonín - www.hodonin.com
Městská knihovna v Hodoníně - www.knihovna-hod.cz
Nahlížení do katastru nemovitostí - http://nahlizenidokn.cuzk.cz
Portál veřejné správy ČR - www.portal.gov.cz

Mají vaši blízcí v roce 2006 významné
životní jubileum?
Narodilo se Vám dítě a přejete si
zúčastnit se vítání občánků?
Chtěli byste, aby SPOZ vašim rodinným
příslušníkům přišel popřát nebo aby jejich
jubileum bylo zveřejněno ve Zpravodaji?

Nezapomeňte nám to včas
oznámit na OÚ.

VÝSTUPNÍ HODNOCENÍ
Výstupní hodnocení je papír,
na kterém je ohodnoceno mé
chování, vystupování na veřejnosti, práce v kolektivu. Jsou na
něm zdokumentovány mé záliby
a kroužky, které jsem navštěvovala za posledních devět let.
Myslím, že s výstupním hodnocením je každý spokojen, stejně
jako já. Doufám, že mi alespoň
trošku pomůže dostat se na školu, protože mi bude každá rada
a pomoc dobrá. Stejně si myslím,
že mě paní učitelka moc chválila,
ale jsem ráda, že na tom nevinném papíru nebyly napsány mé
černé stránky. Spolu s výstupním
hodnocením se mi vybaví vysvědčení, které mě moc nepotěšilo.
Výstupní hodnocení je dobrá věc
a snad se osvědčí.
Barbora Tomanová, 9. třída
Z NAŠÍ MŠ
Dne 22. 2. 2006 proběhl
v naší mateřské škole karneval.
Děti se strojily do masek hned
po příchodu do MŠ, aby si
co nejdéle užily karnevalové
atmosféry. Rodiče si dali při
výrobě masek opravdu záležet sešla se zde spousta princezen,
kouzelníků, indiánů, kovbojů,
šašků a dalších povedených
postaviček. V 10.00 hodin
děti předvedly rodičům krátký
program, ve kterém nechyběly básně, písničky, tanečky
a karneval byl zakončen diskotékou. Hosty karnevalu byl pan
starosta Ing. Jaroslav Kreml

a paní místostarostka Mgr. Jana
Ambrožová.
Učitelky MŠ děkují všem
rodičům za aktivní spolupráci
při přípravě masek i za velkou
účast na téhle akci.
LUŽICKÁ LAŤKA
Dne 21. 2. 2006 se konal
závod ve skoku vysokém „Lužická laťka“, do kterého se
přihlásilo 35 závodníků v šesti
různých kategoriích. Tohoto
ročníku jsme se zúčastnili již
po druhé. Při prvním ročníku
nebyla tak dobrá atmosféra jako
při tom letošním, který se nám
zdál vydařenější. Padalo více
rekordů v různých kategoriích.
V nejstarší kategorii chlapců se
překonal starý školní rekord, byl
překonán o 10 cm. Postarali se
o to žáci 9. třídy Petr Dvořáček
a Marek Gožďál.
Na každém závodníkovi bylo
vidět, jak se snaží pokořit svůj
osobní rekord a ukázat, co

všechno v této disciplíně dokáže. Sportovci skákali na hudbu,
kterou si sami vybrali. Diváci,
mezi které nepatřili jen žáci ZŠ,
ale i občané a starosta Lužic,
vytvářeli výbornou atmosféru
a snažili se aspoň svým pokřikem povzbudit své favority.
Jsme rádi, že jsme se zúčastnili obou ročníků, které se nám
velmi vydařily a je nám líto, že se
příštího závodu nezúčastníme.
M. Gožďál + P. Dvořáček
9. třída
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NA HORÁCH
Můj nejlepší zážitek byl ten,
když jsme jeli na Červenohorské sedlo. Zrovna k nám měl
přijet pan starosta a paní místostarostka. Dopoledne vyrazila
7. a 8. třída na sedlo. V prvním
družstvu byl s námi pan starosta
a pan učitel Kotlařík.
Jenomže jsme chtěli jít na
delší sjezdovku, a tak jsme
vyrazili. Ty pomalejší si vzal pan
učitel Kotlařík a s námi jezdil
pan starosta.
A to už byla jízda! Každý jezdil
jak šílenec, každý dělal jeden
oblouček za druhým, a než se
všichni nadáli, tak pak starosta
řekl: „Tak děcka, musíme přestat, bude dvanáct hodin.“ Také
nám řekl, ať sjedeme ke stánku
a koupil každému čokoládu
a limču.
Pak jsme poděkovali a byli
všichni spokojeni.
I já jsem byl nadmíru spokojen, a proto mám starostu
nejradši ze všech starostů.
To byl můj nejlepší zážitek.
Jakub Štylárek, 7. třída
PLAVÁNÍ
Když paní učitelka řekla,
že budeme jezdit do plavání,
začala jsem se moc těšit. Neuměla jsem plavat, proto mě moc
lákalo se to naučit. Poprvé jsem
se bála plavat i potápět. Musela
jsem se naučit potápění doma
ve vaně. Večer jsem si vždycky
napustila plnou vanu vody a potápěla se. U toho jsme museli
pod vodou vypouštět bubliny,
tak jsem to taky trénovala. Myslím si, že jsem při každém plavání dělala pokroky a nakonec
jsme uplavala 20 m prsa. Musím
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hodin, z toho čtyři hodiny jsou
určeny cizím jazykům. Výuka
cizího jazyka (Aj) začne povinně
už ve 3. třídě (3 hodiny) a o jednu hodinu bude posílena výuka
cizího jazyka i na 2. stupni.
Doposud byly tři hodiny cizího
jazyka od 4. do 9. ročníku.
Pátá hodina z uvedené dotace
je určena pro 6. ročník a záleží
na řediteli školy, zda ji využije na
posílení některého z povinných
předmětů nebo bude zaveden
nový volitelný předmět.
M. Hunča
ředitel školy
se to ještě pořádně doučit,
ale aspoň trochu už to umím.
Moc mě to bavilo a jezdila bych
moc ráda zase.
Monika Nováková, 2. třída
ŠVP
(školní vzdělávací program)
– zkratka tří slov, která se
skloňují pedagogy ve všech
pádech a hýbou sborovnami
po celé České republice, samozřejmě i učitelským sborem
lužické základní školy.
Jedná se o důležitou změnu,
kterou ukládá Zákon o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č.561/
2004 Sb.
Doposud se žáci na většině
základních škol (i lužické) učili
podle vzdělávacího programu
„Základní škola“, který vydávalo
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Od 1. září
2007 se budou všechny děti
na základních školách učit
podle „Školního vzdělávacího

programu“, který si každá škola
zpracovává a vydává sama.
Od září minulého roku absolvovali učitelé lužické školy velké
množství školení a seminářů,
kde jim lektoři, většinou z pilotních škol (několik škol, kde už
ŠVP běží), radí jak ŠVP dobře
vytvořit. Na škole pracují metodická sdružení, koordinátoři,
skupiny učitelů zodpovědné
za určité oblasti, předměty.
Provádíme analýzy jednotlivých
oblastí, zjišťujeme názory žáků,
rodičovské veřejnosti, spolupracujeme se zřizovatelem,
Obcí Lužice. Učitelé sestavují
nové učební plány a osnovy,
které by měly být orientovány
na vytváření a získávání tzv. klíčových kompetencí např. kompetence k učení, kompetence
k řešení problémů, kompetence
komunikativní, kompetence
sociální ...
Ke změnám v učebním plánu
dochází pro všechny školy již od
1. září 2006. Týdenní hodinová
dotace pro žáky se zvyšuje o pět

CO MŮŽEME VIDĚT
NA NOČNÍ OBLOZE
I když to zatím podle počasí
na jaro moc nevypadá, na noční
obloze už úřadují jarní objekty.
Mezi typické jarní objekty patří
v posledních letech planeta
Jupiter. Ta vychází nad východní
obzor v pozdních večerních
hodinách. Poznáme ji podle její
vysoké jasnosti. Po Měsíci a Venuši je to třetí nejjasnější objekt
noční oblohy. Jupiter se pohybuje souhvězdím Váhy. Jeho
opozice se Sluncem (období,
kdy je planeta nejlépe vidět)
nastane 4. května. Z planet je
také docela dobře vidět Mars
(v opozici 7. listopadu 2005),
který se pohybuje souhvězdím
Býk a poznáme ho podle jeho
typické načer venalé bar vy.
Jeho viditelnost se však už pomalu zhoršuje. Dobře je vidět
také Saturn (v opozici 27. ledna
2006). Najdeme ho v souhvězdí
Rak a při příznivých meteorologických podmínkách i triedrem
spatříme náznak jeho prstenců.
Ještě bych z planet zmínil Ve-

nuši. Ta je vidět brzy ráno nad
jihovýchodním obzorem. Ze
souhvězdí je v této době velice
nápadné souhvězdí Rak, ve
kterém najdeme hvězdokupu
M 44, jednu z nejkrásnějších
hvězdokup severní oblohy. Na
její pozorování stačí klidně i triedr. Stále jsou vidět i souhvězdí
zimní oblohy. Například Orion.
V něm najdeme nejjasnější
mlhovinu severní oblohy M
43, která je za dobrých podmínek vidět i pouhým okem.
Jihovýchodně od Orionu se
nachází souhvězdí Velký pes,
ve kterém najdeme Sirius, nejjasnější hvězdu severní oblohy,
čtvrtý nejjasnější objekt noční
oblohy.
Mezi nápadné zimní souhvězdí patří i Býk, ve kterém se
nacházejí dvě největší hvězdokupy severní oblohy, Plejády a
Hyjády. Také v tomto souhvězdí
najdeme M 1 Krabí mlhovinu, nejfotografovanější objekt
severní oblohy. Stále výš nad
severní obzor se také dostává
Velký vůz, který je typický tím,
že o jarních nocích ho máme
přímo nad hlavou.
29. března nastane úplné
zatmění Slunce, z našich zeměpisných šířek však viditelné
pouze jako částečné. Zatmění
začne v 8.39 prvním kontaktem
Slunce a Měsíce. Maximální
fáze zatmění nastane v 11.12,
kdy osa měsíčního stínu dosáhne nejmenší vzdálenosti
od středu Země. Celé zatmění
skončí tzv. 4. kontaktem ve
13.54.
Vít Straka 9. třída

Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Po krásných zimních svátcích
jsme opět nastoupily do naší
školičky plní elánu a s novými
úkoly a akcemi, které nás čekají
v novém roce. Jelikož naše nejstarší děti, předškoláky, čeká
důležitý životní krok a to je zápis
do ZŠ, snažily jsme se jim to
usnadnit a dobře je připravit. Aby
se děti seznámily s prostředím
ZŠ „s velkými školáky“ a učiteli,
s radostí jsme přijaly pozvání na
karneval ZŠ do sokolovny, který
se konal před Vánocemi. Děti si
zasoutěžily, zatančily a plny zážitků si s nadšením odnášely i malý
dárek a sladkou odměnu.
Další pěkné dopoledne jsme
zažily s dětmi při návštěvě 1. třídy ZŠ. Prvňáčci s paní učitelkou
nám předvedli, co už všechno
umí a dokonce do výuky zapojili
i naše „školčátka“.
Děti si okusily, jak se sedí
v lavicích, ověřily si i své malé
znalosti v počítání a navzájem si
vyměnily s prvňáčky malé dárky,
které si samy vyrobily.
Abychom rodičům našich budoucích prvňáčků usnadnily rozhodování, zda jejich ratolest nastoupí do 1. třídy ZŠ, či ještě rok
zůstane v MŠ, tedy odklad školní
docházky, připravily jsme před zápisem do ZŠ několik ukázkových
hodin s názvem „Dobrý start“.
Rodiče měli možnost zhlédnout
a seznámit se s tím, jak v MŠ
s dětmi pracujeme a co všechno
už děti umí a mohli porovnat
znalosti a chování svého dítěte
s ostatními dětmi v kolektivu. Děti
už se na zápis do ZŠ moc těšily.
Ludmila Hanzlíčková,
učitelka MŠ
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Z D R AV O T N I C T V Í
HOMEDICA
Vážení občané Lužic,
dovolte nám, abychom vám představili zdravotní
a sociální služby, které provádí zaměstnanci firem
H O M E D I C A.
Jsme agentura komplexní domácí péče, která
zajišťuje vám občanům všestrannou zdravotní
péči v domácím prostředí.
V čem spočívá princip naší práce?
Naše agentura je sestavena z týmu zkušených
zdravotních sester, jejichž primární kvalifikací je
krom maturitního vysvědčení minimálně 5let praxe
ve zdravotnických službách a z toho minimálně
2 roky u lůžka.
Systém domácí zdravotní péče spočívá v tom,
že ošetřující lékař pacienta vyšetří, stanoví diagnózu, zváží stav a navrhne další způsob léčby.
Tím může být např.hospitalizace na lůžkovém
oddělení nemocnice a nebo léčba v přirozeném
prostředí pacienta a to je doma.
K tomu potom lékař využívá služby našich
zdravotních sester, které zajistí potřebnou péči
o pacienta v domácím prostředí.
Zdravotní sestry zajišťují v domácím prostředí
aplikace injekcí, aplikace inzulínu, odběry krve
a biologického materiálu a jejich transport do
ambulantního zařízení. Dále je to potom aplikace
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infuzí, péče o epidurální katetr, převazy po operacích a nebo po úrazech , taktéž po ambulantních
a chirurgických zákrocích, ošetřování bércových
vředů, nácvik soběstačnosti a ošetřovatelská
rehabilitace, cévkování, ošetření stomií a výplach
střev, měření tlaku, krve, pulsu teploty, měření
hladiny cukru glukometrem a v neposlední řadě
zajišťujeme také péči o umírajícího. Všechny tyto
úkony, jsou-li indikovány vašim ošetřujícím lékařem, jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou.
Je možný i jiný postup využití našich služeb
a to tak, že si pacient zdravotní služby u svého
lékaře vyžádá a ten potom zváží, jestli domácí péči
indikuje či nikoli. V případě, že lékař domácí péči
neindikuje, může pacient využít našich služeb
sám, ale za platební úhradu, kterou si domluví
přímo na naší agentuře domácí péče, která sídlí
v Hodoníně na ulici Velkomoravská 12. Nachází
se hned vedle České policie.
V případě jste-li propouštěni z lůžkového zařízení, může také indikovat domácí péči ošetřující
lékař lůžkového zařízení, který kontaktuje naši
agenturu a zdravotní sestry převezmou veškerou
potřebnou zdravotní péči a následně i předání
dokumentace a informací vašemu ošetřujícímu lékaři .Zajišťujeme také půjčování rehabilitačních či
kompenzačních pomůcek. Jedná se o chodítka,
WC křesla, vozíky, lůžka, antidekubitní podložky

apod. Tyto pomůcky si můžete u nás zapůjčit,
nebo koupit v naší prodejně zdravotních pomůcek. Jestliže vám lékař tyto pomůcky předepíše
na poukaz, můžete se obrátit na zdravotní sestru,
která převezme poukaz na uvedenou pomůcku
a tentýž den, případně do druhého dne vás pomůckou vybaví.
V naší práci také spočívá i péče o terminální
pacienty, kteří si přejí zemřít doma v kruhu svých
nejbližších. K tomuto účelu jsme perfektně vybaveni jak technicky, tak i personálně. Umíme
odborně poradit, zařídit potřebné pomůcky,
zajistit spolupráci s lékaři a v neposlední řadě
s citem a porozuměním dovést člověka k důstojné
a bezbolestné smrti.
V systému naší práce zdravotních sester také
spolupracujeme s pečovatelkami firmy H O M E
D I C A obecně prospěšná společnost.
Je zde dobře proškolený personál pečovatelských pracovníků, který zajišťuje výživu, hygienu,
chod domácnosti, umožňuje sociální kontakty
a také zabezpečuje pomoc při prosazování práv
a zájmů občanů.
Nemyslíte, že je dobré mít někoho, kdo se
o Vás postará a pomůže Vám s Vašimi problémy? Nemáte – li se na koho obrátit, přečtěte si
o naší práci, která pomáhá hlavně seniorům.

Pečovatelská služba se poskytuje těžce zdravotně postiženým občanům a starým občanům,
kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce
v domácnosti a další životní potřeby, nebo kteří
přes nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření
jinou osobou. Pečovatelská služba se poskytuje
občanům v jejich domácnostech a poskytuje se
za plnou nebo částečnou úhradu. Výše úhrady
se řídí ceníkem služeb a je závislá na množství
a druhu poskytovaných služeb sociální péče.
Služby se poskytují 7dní v týdnu 24 hodin denně.
Poskytuje se donáška obědů, donáška nákupů,
donáška léků a podávání léků, z osobní hygieny
je to oblékání, přesun na vozík, mytí, úprava lůžka,
převlečení, prevence proleženin, pomoc při podávání jídla a pití, ale také i příprava jídla a uvaření
jídla, úklid domácností, doprovod na vyšetření
a jiné pochůzky, praní a žehlení, pedikúra, dohled
nad dospělým občanem a také donáška obědů
i v sobotu a neděli, včetně diet. V celé šíři poskytujeme pečovatelské služby např v Hodoníně
nebo v Dubňanech, kde jsou tyto služby pacientům částečně hrazeny z obecních rozpočtů.
S přáním hezkých jarních dní Vaše firma pečovatelek H O M E D I C A o.p.s. a firma zdravotních
sester H O M E D I C A s.r.o.

DĚTSKÁ ORDINACE
Dětská ordinace MUDr. Hechtová upozorňuje na nutnost
přeregistrování dětských pacientů k nové lékařce!
N OVÁ O R D I N A Č N Í D O B A :
PO ........................... 10.00 - 13.00 hod.
ÚT ............................. 7.30 - 10.00 hod.
ST ............................. 10.00 - 13.00 hod.
ČT ............................ 13.00 - 15.30 hod.
PÁ ............................... 7.30 - 10.30 hod.

poradna ................... 10.30 - 12.00 hod.
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P É ČE O ŽIVOT N Í P RO ST Ř E D Í
PTAČÍ CHŘIPKA - KRUŠPÁNEK - ZVÍŘE V NOUZI
PTAČÍ CHŘIPKA
CO JE PTAČÍ CHŘIPKA?
Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující
ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak i drůbež
jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená
zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti
a masivně hynou v průběhu 1 - 2 dnů.
JAKÉ JE RIZIKO PŘENOSU PTAČÍ CHŘIPKY
NA ČLOVĚKA?
Riziko přenosu na člověka je nízké, přenos
z volně žijících ptáků zatím nebyl od roku 1997
popsán. Současná forma viru je schopná infikovat člověka pouze ve výjimečných případech
a to při úzkém styku s napadenou drůbeží. Lidé by
se měli vyvarovat všech zbytečných kontaktů nejen s
podezřelými zvířaty, ale i s jejich trusem a peřím.
JAKÉ JSOU PŘÍZNAKY PTAČÍ CHŘIPKY
U LIDÍ?
U člověka se nákaza ptačí chřipkou projevuje
horečkou, postižením dýchacích cest, zápalem
plic, průjmovými onemocněními.
Upozornění: pravděpodobnost onemocnění
je velmi malá.
JAK SE CHRÁNIT?
Nejvýznamnější je dodržování zásad osobní hygieny. Důležité je mytí rukou a dezinfekce po každém kontaktu s ptáky nebo jejich exkrementy.
Lidé, kteří přicházejí v zaměstnání do kontaktu
s drůbeží, by v případě na podezření z nákazy
v chovu měli nosit ochranné pomůcky (pracovní
oděv, pokrývku hlavy, která zcela ukryje vlasy,
ochranou obuv, omyvatelné ochranné rukavice
a ochranné brýle).
JE TŘEBA MÍT OBAVU Z KONZUMACE DRŮBEŽÍHO MASA A DRŮBEŽÍCH VÝROBKŮ?
V České republice jsou všechny chovy drůbeže
pod veterinárním dozorem, takže není třeba se
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obávat, že by se na trh dostalo maso z nakažených zvířat. Běžnou tepelnou úpravou (vaření,
pečení) drůbežího masa a vajec je virus spolehlivě
zničen při dosažení 70°C v jádře potraviny, a to
již za jednu sekundu.
Praktické rady:
1. Při nálezu hromadného úhynu volně žijícího
ptactva informujte místně příslušnou Krajskou
veterinární správu, nejbližšího veterináře nebo
policii ČR.
2. Vyvarujte se styku s nemocnými nebo mrtvými
ptáky a upozorněte děti, aby se takových ptáků nedotýkaly. Nevpouštějte ptáky do svého
obydlí.
3. Dodržujte zásady osobní hygieny, myjte si pravidelně ruce mýdlem, obzvláště před jídlem.
4. Při cestování do zemí zasažených virem ptačí
chřipkou dodržujte doporučení vydaná ECDC
(Evropské centrum pro kontrolu a prevenci
nemocí) a Ministerstvem zdravotnictví, tato
doporučení najdete na www.mzcr.cz.
5. Neobávejte se konzumace drůbežího masa
a drůbežích výrobků. Drůbeží maso a vejce
důkladně tepelně opracujte (vařením nebo
pečením), virus je zničen při teplotě 70°C
v jádře potraviny, a to již za jednu sekundu.
Státní veterinární správa ČR
Více informací naleznete
na webových stránkách
Státní veterinární správy ČR:
www.svscr.cz
www.ptaci-chripka.cz

KRUŠPÁNEK

ZVÍŘE V NOUZI

V lužických předzahrádkách, tak jako ostatně
na celém Podluží, nás hlavně v zimních měsících
zaujmou různé druhy stále zelených dřevin. Jednou z nich je se sytě zelenými lístečky zimostráz
vždyzelený - Buxus sempervirena. Snad nejstarší
jedinci rostou na dědině u domu č. 192, dva
u č. 235 a jeden v zahrádce u Pryglů (naproti
autobusové zastávky u hlavní křižovatky). Různě tvarované keře a keříky najdeme i na jiných
místech naší obce. Zdobí ji nejen v létě, ale i po
ostatní období roku.
Také se pěstuje v zámeckých parcích, zahradách a na hřbitovech. Sestřihuje se v živých
plotech do krášlících prvků uvedených objektů.
Jako takový se pěstoval již ve starověku. Pochází ze Středomoří, kde ho Římané používali na
různé jemné řezbářské práce (např. hřebeny).
U nás byl také znám dávno, o čemž svědčí jeho
oblastní názvy - krušpán, pušpán, krušpánek,
boleráz (vzpomenete si zpěváci?), zimolen aj.
Dodnes se jeho větévek používá při rodinných
a společenských událostech.
Lístečky mají na rubu velmi jemnou žilnatinu.
Květy vyrůstají ve svazečcích a kvetou v březnu
až dubnu. Mají žlutavě bílou barvu a jsou jednopohlavní. Tobolky s černými lesklými semeny
dozrávají v říjnu až listopadu. Krušpánek obsahuje
v listech a v kůře jedovaté látky, které mohou být
příčinou prudkých otrav. Dovede se tedy bránit
před hrubým olamováním a ničením, tak jak to
vidíme např. u vrby jívy - kočiček.
Bylo by jistě škoda, kdyby se tento keř ze zahrádek ztratil a byl nahrazen vegetací, která, ač
nová - moderní, do naší oblasti nepatří a ráz naší
obce ani v nejmenším nepodtrhuje.

Poraněná, zesláblá a jinak potřebná zvířata
potřebují vaši pomoc!
Záchranou zraněných volně žijících zvířat se
zabývají záchranné stanice. Většina z nich je
sdružena v Národní síti stanic pro handicapované živočichy, koordinované Českým svazem
ochránců přírody. Záchranné stanice přijmou
za rok téměř 10 000 živočichů. Velmi často jsou
přijímána zvířata poraněná dopravou, nárazem na
skleněnou plochu, popálená elektrickým proudem, či postřelená. Asi 55% z nich se každoročně
podaří vrátit zpět do přírody.
Pomoci můžete všem stanicím Národní sítě provozovaným nevládními neziskovými organizacemi.
Pokud naleznete zvíře v nouzi, kontaktuje,
prosím, Národní síť stanic pro handicapované
živočichy.
Pro jižní Moravu:
ZOO Brno
Tel.: 546 432 311, 723 838 209
ČSOP Němčice nad Hanou
Tel.: 602 587 638
ČSOP Buchlovice
Tel.: 732 250 240

www.bezpecnostpotravin.cz
J. H., Dv. 12
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O bčans ké aktivity
AKCE JUNÁK NA 1. POLOLETÍ 2006

JARNÍ TÁBOŘENÍ NA SEVERNÍ MORAVĚ

JUNÁK - Pucliáda

8. 4. 2006
Jarní slavnost - výroba dárečku k jaru
Kde: v parčíku před cukrárnou
13. 5. 2006
Bicykliáda - jízda zručnosti atd. na kolech
Kde: na hřišti u kopce U Vrchnice
30. 6. 2006
Karneval pod otevřeným nebem - karnevalový bál
pro všechny děti
Kde: v prostorách restaurace U Lidového domu
KLONDIKE 2006
Dne 3. 2. 2006 se klubovna v Mikulčicích
proměnila v bohaté městečko Dawson v USA.
Všude kolem nás se pohybovali zlatokopové
a zlatokopky, vystrojení v dobovém oblečení, tedy
z doby zlaté horečky na americkém severozápadě.
Asi 30 účastníků této akce, kterou pořádalo Hnutí
Brontosaurus, soutěžilo v netradičních disciplínách
dawsonského létajícího cirkusu, hrálo ruletu či
poker v kasinu, ale hlavně v partách těžilo zlato, za
které si mohli zlatokopové koupit různé pochutiny
v baru, či je zúročit, či prohrát v kasinu. Na závěr
tohoto zlatokopeckého odpoledne byly vyhlášeny
nejlepší zlatokopecké party, které získaly hodnotné
ceny. Příští rok o tomto čase se tato akce bude
pořádat znovu, a proto vás srdečně zveme…
Klondiku zdar
Tomáš Prát – Hnutí Brontosaurus

DĚTSKÝ NÁRODOPISNÝ SOUBOR
LUŽIČÁNEK
Ahoj, přijď si s námi zazpívat, zatančit
a zahrát hry.
Chození na zkoušky ani zapůjčení kroje Tě
nebude nic, kromě trochy tvého času, stát!
Zkoušky máme každé pondělí a pátek
od 17:00 do 18:15 hod. na družině v Lužicích.
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Dne 21. 1. 2006 se v Lužicích ve skautské
klubovně konal již 3.ročník Pucliády. Soutěžilo
se ve dvou kategoriích - starší a mladší. Před
začátkem si každý soutěžící vybral jedny puzzle,
(krabička 54 kousků).
A soutěž mohla začít. Puzzle se skládaly 3x,
pokaždé jiná sada. Na konci soutěže se vyhlašovaly výsledky:
V kategorii mladší se umístili:
1. místo - Orlík
2. místo - Sýkorka
3. místo - Drápek
V kategorii starší se umístili:
1. místo - Kimi
2. místo - Sedmikráska
3. místo - Morče

Tato soutěž se nám moc líbila. Určitě stojí zato
se tam příště podívat.
Kimi (Eliška Černá)

Letošní jarní prázdniny trávila většina z nás ve
Frenštátě pod Radhoštěm. Sešli jsme se v pondělí brzy ráno na lužickém vlakovém nádraží. Do
Frenštátu dorazil náš vlak až později odpoledne.
Po dlouhé a namáhavé cestě jsme se ubytovali
v místním DDM Astra. Pak jsme se šli podívat
po okolí, zahráli si nějaké hry a unavení šli spát.
Druhý den dopoledne jsme hráli v jídelně hry
a odpoledne vyrazili někteří z nás do nedalekého
krytého bazénu. Ostatní mezitím chystali program
na večer. Po večeři jsme hráli hru podobnou
„Kufru“. Další den jsme jeli do Kopřivnice, kde
jsme navštívili automobilové muzeum Tatry.
Zajímavá byla nákladní auta, autobusy i osobní

auta nejrůznějšího vzhledu a stáří. Pak jsme se
rozprchli po městě a navečer se vrátili zpět do
Frenštátu pod Radhoštěm. Předposlední den
jsme se dopoledne koulovali, váleli ve sněhu
a stavěli sněhuláky před ubytovnou. Po obědě
šli někteří zase do bazénu, zatímco ostatní hráli
v klubovně společenské hry. Poslední den se jen
balilo a uklízelo a uklízelo. Po obědě se mohlo
vyrazit na vlak, který jel s námi směrem domů.
Unavení jsme do Lužic přijeli kolem 17. hodiny
a spokojeni jsme se rozešli do svých domovů.
Bylo to fajn.
Pinky (Monika Ingrová)
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KURZ ZÁKLADŮ VČELAŘENÍ
Cílem kurzu je získat (prohloubit) znalosti a dovednosti v oboru včelařství
Duben - včelařské jaro
Včelí obydlí, úl v historickém vývoji a v současnosti, typy úlů, včelařské stavby a zařízení,
včelařské pomůcky (ukázka). (60 minut)
Včelí pastva, včelařské technologie, význam
včelí pastvy pro vývoj a zdravotní stav včelstva,
rozšiřování včelstva. (30 minut)
Biologie včely medonosné II.
Žlázová soustava a její význam, uložení žláz.
Dýchací soustava, ústrojí nutné k dýchání včel.
Hospodaření s teplem ve včelstvu, tělesná teplota včely v různém období. (90 minut)
Květen - včelařské časné léto
Přirozené a umělé rozmnožování včelstev,
rojení, tvorba oddělků (prakticky). (90minut)
Biologie včely medonosné III.
Krevní oběh, nervová soustava, druhy pudů,
jejich význam, zrak, čich, hmat, pud rozmnožovací. (90 minut)
Červen - včelařské plné léto
Tvorba oddělků, smetenců, přidávání matky do
včelstva, značení matky (prakticky). (90 minut)
Včelí produkty, jejich získávání a ošetřování,
uskladňování, (med, pyl, vosk, propolis, mateří
kašička, jed, včelí voda). (30 minut)
CHCETE NAHLÉDNOUT
DO TAJEMNÉHO ŽIVOTA VČEL,
naučit se zís kávat a využívat jejich dary
k posílení zdraví svého i svých blízkých
- NAUČIT SE VČELAŘIT?
PŘIJĎTE mezi nás včelaře.
Přihlaste se do kurzu základů včelaření.
Kurz se uskuteční na ,,Středisku mladých
včelařů“ v Lužicích v měsících
březen - říjen; vždy první sobotu
v měsíci od 09 hodin do 12 hodin.
(,,Domeček“) - proti závodu AKRA,
poblíž hospody ,, U Konečků“
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Nemoci včel I.
Nemoci včelího plodu, jak jim předcházet, jak
je potlačovat. (60 minut)
Červenec - včelařské podletí
Způsoby podněcování, kontrola zdravotního
stavu, léčení včel (prakticky). (60 minut)
Nemoci včel II.
Včelí nemoci a nákazy dospělých včel. Viry,
mikrobi, houby, prvoci, roztoči. Jak jim předcházet a jak je léčit. (90 minut)
Otravy včel pesticidy a rostlinnými jedy
(30 minut)
Srpen - včelařské podletí
Příprava včelstev na zazimování, prohlídka
na mor a zvápenatění včelího plodu, doplňování
zimních zásob (prakticky). (90 minut)
Léčení včelstev, spadová zkouška (ukázka).
(60minut)
Škůdci včely medonosné, preventivní opatření
proti škůdcům. (30 minut)

V neděli 19. března 2006
uspořádali v místní Sokolovně
modeláři poslední závod Jihomoravského poháru v závodech
rádiem řízených (RC) modelů aut v měřítku 1:18 XRAY
s elektrickým pohonem. Na
úplně nové trati se sešlo

21 závodníků včetně 3 kolegů
ze sousedního Rakouska. Závodní pole se po volném tréningu rozdělilo do celkem čtyř skupin. Díky stejným podmínkám
(nikdo na trati předtím nejel :-))
se o postavení na startu urputně bojovalo již v rozjížďkách.
Kolem poledne, před startem finále, byla první dvě místa téměř
jasná. Dominoval brněnský pilot
Igor Vlahovič a Rakušan Peter
Kammellader. Po překrásném
souboji, kdy oba ujeli 50 kol za
6 minut a absolvovali několik
výměn v čele závodu, byl rozdíl mezi vítězným Rakušanem
a Igorem pouze 0,51s. V silnější, méně obsazené kategorii,
zvítězil zkušený jezdec Víťa

Parák (52 kol) z Břeclavi před
Čeňkem Čechovským a Broňkem Fogtem z místního model
teamu Sokola Lužice. Na závěr
bylo ještě celkové vyhodnocení
poháru. Spokojení závodníci se
rozjeli kolem 16. hodiny domů.
Za podporu děkujeme: Sokolu
Lužice, paní místostarostce
za obec, společnosti Lutes,
sponzorům a divákům za výbornou kulisu. Celkové výsledky
naleznete na www.fg-buggy.
com. Dotazy k použité technice,
termínech ježdění v sokolovně
a vůbec kolem modelařiny se
pokusím zodpovědět případným
zájemcům o tento sport na
bfogt@tiscali.cz.
Good race, B. Fogt

Září - Včelařský podzim
Podzimní prohlídka včelstev, vyhodnocení
zimních zásob, jejich doplnění, léčení (prakticky).
(60 minut)
Význam a poslání ČSV, jeho historie a současnost, historie a současnost ZO ČSV Hodonín,
význam sdružování včelařů. (60 minut)
Využití včelích produktů v domácnosti
pro správnou výživu a předcházení nemocem.
(60 minut)
Říjen
Příchod včelařské zimy - nejtěžší období
života včelstva. (60 minut)
Závěrečné setkání, vyhodnocení kurzu.
(90 minut)
Vítáni jsou začátečníci i pokročilí včelaři.
Výbor ZO ČSV Hodonín
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZO ČZS LUŽICE
ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2005 DO 31. 12. 2005
Plán práce pro rok 2005 schválený členskou
schůzí 20.2.2005:
• Výstavba přístřešku na dřevo
• Spoluúčast na vinobraní v obci
• Exkurze do Národního salonu vín ve Valticích
• Pronájem zařízení ČZS
• Šrotování obilí
• Činnosti pro obec
VÝSTAVBA PŘÍSTŘEŠKU NA DŘEVO:
Úkol vybudovat přístřešek na dřevo a sklad
vyplynul z nutnosti zajistit provoz zařízení ČZS,
neboť pronájmem pozemku obci a postavením
dělící příčky došlo k omezení přístupu do staré
dřevárky a skladu.
Spodní část stavby – základy byly připraveny
na brigádě 15. 5. 2005 za účasti členů výboru
a RK a za pomoci pana Petra Krejčiříka, který
nám zabetonoval nosné prvky.
Na brigádě dne 13.8.2005 byla provedena
vlastní montáž konstrukce přístavby včetně zabednění střechy. Na těchto pracích se podíleli
J. Novák, J. Tlustý, O.Šimek, J. Maršálek, M.
Molnár, J. Kuja, L. Forgács, Půčci a J. Kreml.
Vlastní oplechování střechy nám provedl pan
Šimánek a J. Novák zajistil výrobu šprlení a dveří
včetně přípojky a rozvodu elektro.
Spoluúčast na vinobraní:
Lužické vinobraní se uskutečnilo 17. září 2005.
ČZS a lužičtí vinaři jako již tradičně zajišťovali přehlídku lužických vín. Od vinařů a přátel dobrého
vínka v obci jsme získali cca 120 vzorečků, které
byly prezentovány v průběhu úspěšného odpoledne a večera. Dovolte, abych poděkoval Všem,
kteří přispěli k úspěšné a bohaté přehlídce vín. Na
sesbírání vzorků, přípravě a zajištění prezentace
se podíleli Šimek, Tlustý, Novák, Maršálci, Půčci,
Forgács, Hubačka, Molnár, Kuja.
Jana Ambrožová s Karlem Frýdkem a Petrou
Lorencovou aranžovali poprvé i hrozen úrody
(o váze cca 25 - 30 kg).
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EXKURZE DO NÁRODNÍHO SALONU VÍN
Se uskutečnila 3. června 2005
PRONÁJEM ZAŘÍZENÍ ČZS
V průběhu loňského roku bylo využití prostor
ČZS následující:
Placené akce

40

Obecní úřad

10

Senioři

12

Pátečníci
ČZS

8
10

Různé
(chasa, mužáci, počítače, organizace) 17
Celkem

97 akcí,

což činí využitelnost z počtu dní v roce 26 %.
V roce 2004 proběhlo 71 akcí při využitelnosti
19 % . To je nárůst o 7 %.
Na tomto místě chci poděkovat opět Jožkovi
Novákovi, kterému jako správci zařízení se daří
zvyšovat využitelnost našeho zařízení. Je nutno
připomenout, že tak činí velmi svědomitě a obětavě.
Současně musím připomenout, že díky pronájmu části budovy obci, která nám hradí nájem
formou úhrady energií, má možnost využívat naše
prostory bezplatně i ta část široké veřejnosti, která
vzhledem k cenám pronájmů a vzhledem k tomu,
že se jedná o veřejně prospěšné sdružení, spolky
či organizace by svou činnost museli omezovat.
ČINNOSTI PRO OBEC
ZO ČZS se spolupodílela na přípravě a průběhu
lužických hodů. Ty probíhaly ve dnech 2.,3.,4.
a 5. 7. 2005.
ČZS zajistilo prodej vína na stánku v sobotu 2.7,
v neděli 3.7. a v pondělí 4.7. Přesto, že někteří
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z nás měli obavu o to, zda bude zájem o koupi vína,
byli jsme překvapeni úspěšností tohoto počinu,
v kterém hodláme v tomto roce pokračovat.
V době hodů byla současně podepsána smlouva
o spolupráci naší dědiny s obcí Isdes ve Francii.
Na zajištění prodeje vína a s prací při podpisu
smlouvy a pohoštění hostů se podíleli všichni
členové výboru, revizní komise a Vl. Bílík.

Děkuji ještě jednou všem, kteří se ať už jakoukoli prací či činností spolupodíleli na našich
akcích, nebo nám pomáhají zlepšovat činnost
a fungování zařízení ZO ČZS. Dovolte, abych
Vám popřál v tomto roce hodně radostí a zdraví
a pozval Vás na akce pořádané námi, nebo na
nichž se budeme podílet.
ČZS

LÉTO U NÁS

LUŽICKÉ KULTURNÍ JARO

POZVÁNKA PRO VÁS
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16. dubna 2006 od 17 hod.
Velikonoční košt vína s cimbálovou muzikou. V průběhu akce vystoupí dětská
cimbálová muzika a dětský národopisný soubor Lužičánek (sokolovna)
22. dubna 2006
Vystoupení DNS Lužičánek a dětí z MŠ na přehlídce dětských souborů v Lanžhotě
5. května 2006 v 19 hod.
Jarní koncert komorního orchestru Jana Noska při příležitosti vydání knihy „2. světová válka
v kronikách obcí regionu Podluží. (kostel sv. Cyrila a Metoděje v Lužicích)
14. května 2006 v 15 hod.
Oslava Dne matek. Pro své maminky, babičky vystoupí děti MŠ, ZŠ, ZUŠ, sólového zpěvu,
Lužičánku, dětské cimbálky a tanečního kroužku.
3. června 2006 v 9 hod.
Den dětí. Zábavné dopoledne pro děti pořádají sportovci TJ Baník a obec Lužice.
30. června 2006
Karneval pro děti. Na oslavu konce škol. roku a začátku prázdnin pořádá Junák Lužice
(zahrada pohostinství Lidový dům).

8. července 2006 19 hod.
Předhodové zpívání ke 30. výr. založení Slováckého krúžku (pod zeleným u sokolovny).
9. července 2006
Zahájení výstavy o partnerské obci ISDES a 30. výr. Slováckého krúžku.
9. - 11. července 2006
Cyrilometodějské hody (pod zeleným u sokolovny).
16. - 28. července 2006
Sochařské sympózium absolventů uměleckých škol (areál Lužák)

Z HISTORIE
30. výročí založení
Slováckého krúžku
v Lužicích
Původní počátky Slováckého
krúžku v Lužicích jsou neurčité,
neboť žádné archiválie o jeho
vzniku nebyly nalezeny. Jak tvrdí
pamětníci, několikeré pokusy
o založení Slováckého krúžku
v Lužicích neměly větší úspěch
ani dlouhodobější trvání.
Po osvobození, zejména
po roce 1948, vznikla silná
nevraživost k nositelům podlužáckého kroje a pro soustavný
tlak politických odpůrců snaha
o založení Slováckého krúžku
zanikla. Poslední údaj o činnosti
Slováckého krúžku v Lužicích je
z roku 1950, který pro stálý politický nátlak svoji krátkodobou
činnost ukončil.
V následujících letech se činnost krojované mládeže odvíjela
pod hlavičkou mládežnických
organizací a Osvětové besedy.
Smyslem vzniku Slováckého
krúžku byla touha, v době ochabování folkloru , udržovat místní
pěveckou a hudební tradici
a uchránit ji před dobovými
módními vlivy.
V 50. letech pracovaly na
zdejší škole pěvecké kroužky,
které svoji činnost zaměřovaly na hlasovou a intonační
výchovu, na udržení místní
pěvecké tradice a propagaci
lidové písně.
V této činnosti se angažovali
učitelé místní školy Stanislav

Vavrys, Olga Vobrubová a Oldřich Svítek.
Díky kvalitnímu školnímu pěveckému sboru, kter ý vedl
učitel Oldřich Svítek, měly děti
možnost kultivovat svůj pěvecký
projev.
Doposud zveřejněné údaje
o vzniku a činnosti Slováckého
krúžku zejména v 70. a 80.
letech jsou neúplné a z části
nepravdivé.
V roce 1976 z iniciativy
p. Karla Čapky st. a Jaroslava
Kalužíka se začali bývalí žáci
a členové školního souboru
scházet ve zdejší škole, kde se
prováděly nácviky národních
a lidových písní. V následujícím
roce začali v této činnosti spolupracovat učitel Stanislav Vavrys
a Pavel Hřebačka, syn Fanoša
Mikuleckého, kter ý zpívání
doprovázel na cimbál. Touto
činností vznikl základ k založení

Slováckého krúžku, který začal
pracovat pod záštitou Osvětové
besedy v Lužicích.
Činnost krúžku byla zaměřena na rozvoj a udržování
místního folklóru a propagaci
lidové písně. Krúžek také pod
vedením svých vedoucích organizoval krojové plesy s předtančením Moravské, České
a Slovácké besedy, velikonoční
zábavy, hody a společně s ČZS
i vinobraní.
Získané pěvecké i taneční
dovednosti byly každoročně
předváděny na veřejných besedách u cimbálu, které se
konaly pod určitými tématickými názvy: př. A když dojde sobotěnka, Když sa všecí spolem
sejdú, Pěsničky našeho života,
Není lepší jak v nedělu atd.
Všechna tato vystoupení uváděla pi. Zdena Šimková a hudební doprovod prováděly CM
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Slovácko s primášem Přemkem
Líčeníkem a CM Stará Břeclav
s primášem Karlem Rebendou.
Tato pěvecko-taneční pásma
Slovácký krúžek předváděl
nejen v Lužicích, ale i Hodoníně, v Břeclavě, Dol. Bojanovicích, ve Starém Poddvorově
a v Mutěnicích.
První veřejné vystoupení bylo
v roce 1978 v sále restaurace
SEVA, další vystoupení se konala v sále místní Sokolovny.
Na besedách u cimbálu ale
také při uvádění pěvecko-tanečních pásem vystupovali jako
hosté zpěváci z Mikulčic:Jenda
Kosík st., Vojta Dřevěný, Franta
Lacka, sbor mikuleckých žen,
manželé Vavrysovi z Hodonína,
Jara Kovařík a učitelka Trávníčková z Kobylí, Jožka Kudrna
z Josefova a Starobřeclavák
Vladimír Zháňal. Tyto besedy obohacovali svým zpěvem
i místní zpěváci:manželé Mikulicovi, Luďa Stibůrek, Jožka
Balůn, Vojta Ištvánek, Lenka
Králová a sbor lužických žen.
Velmi dobrá spolupráce byla se
souborem Polajka z Mikulčic,
který vedla Maryška Kotásková,
dcera Fanoše Mikuleckého.
Slovácký krúžek Lužice se
několikrát podílel na přípravách
Tvrdonských slavností, kde
dosáhl vynikajících úspěchů
v soutěžích v sólovém mužském
a ženském zpěvu, v chlapeckých, dívčích i smíšených duetech. Největšího úspěchu bylo
dosaženo v letech1979, 80,
81 v soutěži o stárka Podluží
v níž prvenství vždy získal Karel
Čapka ml.
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na „Besedách s důchodci“
v Lužicích, Čejkovicích a Ratíškovicích.
V roce 1984 nacvičili členové
Slováckého krúžku zpěvohru
„Prechovský buřič“ od Fanoša
Mikuleckého, kterou předvedli v
Lužicích i v okolních vesnicích.
V roce 1985, kdy Lužice
byly sloučeny s Hodonínem,
tehdejší vedoucí Slováckého
krúžku svoji činnost ukončili,

čímž zanikla i činnost vzniklé
CM. Vedení Slováckého krúžku
Lužice se ujali manželé Dohnalovi a manželé Černí. Slovácký
krúžek pracoval při ZK Sigma
Hodonín a po roce 1989 jako
volné seskupení.
Někteří bývalí členové Slováckého krúžku Lužice se dodnes prezentují jako ženáči
a ženy při některých kulturních
akcích v obci.

Současná lužická chasa založila Slovácký krúžek Lužice,
který je od roku 1997 zaregistrován u MV ČR.
Z dostupných záznamů
o činnosti Slováckého krúžku
Lužice, zejména v letech 1976
- 85, a dle informací pamětníků zpracoval:
S. V.

Jaké bývaly v Lužicích fašaňky – protagonistky vzpomínají
Po skončení války nám bylo
těch krásných 16 – 17 roků,
byly jsme mladé a plné humoru a
pro nás začaly veselejší měsíce
i roky. V roce 1947 jsme začaly
chodit do práce ke „Kchónovi“
/Tatry/, samozřejmě pěšky, ale
za to jsme zažily více legrace.
Bylo nás pět, které jsme chodily
pěšky i v noci z odpolední /Jiřina Vašíčková, Marie Kuchařová,

Karel Čapka ml.

V roce 1981 na Tvrdonských
slavnostech ve všech soutěžích
účinkovali převážně „Lužičané“, v nichž získali všechna
prvenství.
Z finančních zisků kulturních
vystoupení a z příspěvku OB byl
zakoupen cimbál, basa a viola,
čímž byl dán podnět k založení
cimbálové muziky z členů Slováckého krúžku, kteří ovládali
hru na housle. Na cimbál se
učil Radek Opluštil, na basu
Karel Čapka ml., na housle hráli

Hanka a Blanka Mastihubovy,
Ivo Makudera a učitel Stanislav
Vavrys. Tato nově založena
CM doprovázela pěvecké pásmo u příležitosti oslav MDŽ
v Lužicích, Mikulčicích a ve
Starém Poddvorově. Sólisté
Slováckého krúžku, Karel Čapka ml., Ivo Makudera, Dana
Špačková, Martina Kalužíková,
Lidka Pindová, Jana Kadalová,
Zdenka Pindová, Jana Stibůrková, za doprovodu cimbalisty
Radka Opluštila, vystupovali

Lidka Kučerová, Růža Příkazská
a Helena Bílíková/. Kluci, naši
vrstevníci, věděli, že chodíme v
noci z odpolední směny, čekali
na nás povylézaní na třešních,
které tehdy byly vysázeny kolem
silnice z Lužic až k Hodonínu.
Jejich snahou bylo nás postrašit
a to se jim podařilo. Když jsme
přišly blíž, tak z těch třešní začali
vydávat strašidelné skřeky a ze
stromů před nás seskakovat.
My z tohoto úleku jsme všechny
začaly pištět a strachy utíkaly
až ke „Struze“/Kyjovka/, kde
jsme je konečně poznaly. Kluci
se pak museli vrátit a posbírat
všechny naše kabele, které
jsme strachy pozahazovaly do
„škarp“ /příkopů/ plné kopřiv
a pcháčů.
Roků pomalu přibývalo, nadešla doba lásek, krásných
tanečních zábav a plesů. V
době konání plesů, kterých
bylo několik, byl sál Sokolovny
vždy vyzdoben určitým dobovým
rázem, ale hlavně byla vždycky
velká návštěvnost.

Po skončení plesů se přiblížil
„fašaňk“, na který jsme se již po
Vánocích připravovaly. Scházely
jsme se u Pavků a plánovaly
a vymýšlely, za co půjdeme.
Pokaždé jsme vymyslely něco
jiného. Od Pavků se vždy vyrazilo průvodem na Sokolovnu,
která v tu dobu byla již přeplněná lidmi a čekali, čemu se
budou smát.
Z počátku jsme byly za Sněhurku a 7 trpaslíků, v dalším
roce za slepice i s kohútem
/Růža Pavková/, který létal
po sále a „pojímal baby“, které
seděly kolem sálu, jak bylo zvykem. Bylo slyšet hodně výskotu,
ale hlavně bylo veselo v celém
sálu. Vzpomínáme si, že tehdy
jsme 14 dní u Šimků pod návratím našívaly peří na papírové
sukně a podlikačky. Hřebénky z červeného sametu ušila
Mařka Komosná a na zádech
každá slepice měla ceduli: př.
„zanáším k súsedom, kohút je
na mě slabý, snáším 3x denně“
atd. Někteří nesli velký husí koš
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a v něm, jako vejce, množství
malých míčků.
Jelikož zájemců o fašaňkovou
maškarádu přibývalo, rozhodly
jsme se udělat velkou svatbu /nevěstou byla p. Lucína
Tůmová/. V pozdějších letech
to byl cirkus, zabíjačka, cigáni s
vozem i ukradenou slepicí.
V roce, kdy jsme se rozhodly
udělat „olympiádu“, jsme se obě
dvě učily jezdit na kolečkových
bruslích inspirováni „Romanovci“.
A to už nám bylo kolem čtyřicítky,
ale za tu legraci jsme dokázaly
obětovat hodně času. Při odchodu ze sálu jsme všichni byli
odměněni velkým potleskem, což
nás těšilo a byli jsme spokojeni
uznáním, že jsme všechny přítomné dokázali rozveselit.
Takých „fašaňků“ jsme udělali
deset. Přesto, že nám roků přibývalo a měli jsme jiné starosti,
humor jsme nikdy neztráceli. Stali jsme se babičkama
a dědečkama a to už začal jiný
život. Ale na ty “Lužické fašaňky“ vzpomínají nejen v Lužicích,

Před 165 lety projel Lužicemi první vlak
Provoz na jednokolejné železniční trati Břeclav - Přerov
byl zahájen v roce 1841.V roce
1856 byla trať rozšířena na
dvoukolejnou. Až do roku 1918
nesla honosný název Císařsko
- královská dráha císaře Ferdinanda V. Nákladní i osobní
železniční doprava měla pro
další vývoj Lužic mimořádný
význam.

ale i široké okolí až po Břeclav,
odkud sem lidi jezdívali.
Dnes už jsou někteří i prababičkama a pradědečkama, ale
to uznání a potlesk spoluobčanů v sále nám zní, i po letech,
dodnes.
Škoda, že dnešní chasa
mladých nenavazuje na naše
fašaňkové tradice a zaměřuje
se jen na hodové, netradiční
maškarní veselice.

Př:
Pozor, pozor vážení,
je tu zvláštní hlášení,
bude velká maškaráda,
výbor žen ju obstarává.
Každý rok vás bavíme,
večer vám zpříjemníme,
co budeme povídat,
dojdite sa podívat.
Po roku, jak račte znát,
chceme Vás moc rozesmát,
stará parta kašparů,
zve Vás na tu maškarádu.
Plakáty nám vždy krásně zhotovil Rosťa Skopal, manžel Hany
Smolíkové z Mikulčic.
Holačková Helena
Pavková Růžena
Podle volného vyprávění
a vzpomínek zpracoval S.V.
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Záběr z oslav 90. výročí zahájení provozu na trati Břeclav
- Přerov v roce 1931

Pro každou fašaňkovou zábavu jsme měli /pokaždé jiné/
fašaňkové plakátové pozvání.

VZPOMÍNKA NA BOMBARDOVÁNÍ HODONÍNA
V té době jsem pracoval v Akciové cihelně Hodonín jako skladač u
kruhové pece.
Ten den, kdy byl proveden nálet na
Hodonín, tak jsem ráno vstal v 5.00
hodin jako vždy, abych přijel včas do
zaměstnání.
Seděl jsem na lůžku a nebyl jsem
v takové pohodě jako vždy. Manželka
mně chystala snídani, dívá se na mě
a říká: „Co ty tak sedíš, dojedeš pozdě
do práce.“ Já jí povídám: „Víš ráno
se mi zdál takový sen. A to se říká,
že co se zdá k ránu, to se často vyplní.“
A vyprávěl jsem jí můj sen.
Hodonín byl bombardován a já se
na tu hrůzu díval od Lužic. Tenkrát
od silnice do Bojanovic stály pouze
3 domky a já to všechno viděl asi
50 m od těch domků.
Ten den začal jako obyčejně. Do
práce jsem přijel včas. Asi tak po
2 hod. byl vyhlášen poplach.

Letadla byla ještě dosti daleko od
Hodonína. Všichni jsme opustili závod
a šli do blízkého lesa. Píši všichni,
ale já ne. Vzal jsem si kolo a asi pod
dojmem onoho snu jsem šel pěšky
zpět do Lužic a pozoroval, co se děje.
Letadla přeletěla za Hodonín a pak
se za chvíli vracela zpět. To jsem
přicházel na most přes Kyjovku. Čas
byl krásný, sluníčko svítilo. Za krátkou dobu se letadla opět vracela na
Hodonín. Já jsem přicházel na to místo
ze snu - kdo nechce věřit, nemusí.
A najednou to začalo - velký hluk, jak
dopadaly bomby. Co bylo potom, snad
si to dovede každý přestavit.
Tuto moji vzpomínku jsem chtěl
napsat již dříve, ale moje manželka,
jediný svědek této události, byla
dlouho nemocná.
Jednou jsem v létě stál s několika
ženami, které chtěly, abych jim vyprávěl
nějakou životní příhodu. Tak jsem jim vy-

právěl tento příběh, který jsem teď napsal.
Mezi ženami, kterým jsem to vyprávěl,
byla paní Holačková (Bílíková), která se
při mém vyprávění stále usmívala. Když
jsem skončil, tak babky hned: „To byste
mohl napsat do Zpravodaje.“
A já jim říkám: „Rád bych to napsal,
ale nemám žádného svědka.“ Najednou
vystoupila paní Holačková a zvolala: „Já
jsem svědek. My při tom náletu jsme byli
venku a vy, když jste se vracel, tak jste
nám toto všechno vyprávěl.“
A co bych dodal nakonec.
Přejme si, aby již nikdy nebylo
válek. Abychom v našem krátkém
životě byli šťastní.
A začněme hned od rodiny, která
je základem státu.
Oldřich Slížek, Lužice 406
Poznámka redakce:
Hodonín byl bombardován dne
20. 11. 1944.
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zradil. Když se z Bařiny díky obětavcům stalo
kluziště a nastala éra slávy lužického hokeje,
studoval jsem již v Rožnově pod Radhoštěm na
zemědělské škole.
…. ale ještě se nedá zapomenout na mnoho
zážitků v Sokole na veřejných cvičení v okolních
obcích, kam jsme jeli na vozech, na Slet v Praze v
nákladních vagonech - dobytčácích. Naši cvičitelé
byli Eda Novák a Fana Samson. Eda předcvičoval
a počítal. Fana doprovázel na housle. Někdy jsme
dostali i smyčcem za uši. Před odjezdem na Slet
jsme museli složit vyřazovací zkoušky prostných,
historie sokolstva - to nás zkoušel vzdělavatel
Sokola učitel Ladislav Novák a zdravovědu Věra
Foltýnová. Lužičtí sokoli patřili v župě mezi vynikající
gymnasty. „Bratři“ Žůrek a Pavel Kučera ve cvičeních na hrazdě, Koneček na koni. Jako žáci jsme
v tradici trochu pokračovali. V r. 1952 jsem se i já
stal přeborníkem okresu Valašské Meziříčí.
Možná jsem Vás moji dřívější kamarádi a spoluobčané také vyprovokoval ke vzpomínání - na
naše dětství, mládí. Přeji Vám všem hlavně zdraví
a mnoho klidných a spokojených dnů.
Jan Koštuřík

Napsali nám...
Z OSTRAVY
Vážená paní místostarosto,
dostala jsem před časem z Lužic velmi zdařilou publikaci, kterou připravila lužická Muzejní
a letopisecká komise a vydala obec.
Publikace mne překvapila vysokou úrovní po
stránce obsahové i formální a výsledek práce
komise svědčí v důkladné, vytrvalé, cílevědomé
a vysoce osobně i emociálně angažované práci
na zpracovávané tématice.
Domnívám se, že v málokteré obci tak velký
počet občanů se účastnil bojů proti fašizmu.
Publikace zpracovaná pod vedením PhDr.
Miroslavy Roškové, CSc. a pod záštitou obce je
důstojným připomenutím zásluh lužických rodáků
na osvobození naší vlasti.
Děkuji za zaslané exempláře, srdečně Vás
zdravím, paní místostarostko, a prosím, abyste vyřídila za mne poděkování všem členům komise za
jejich práci, především pak paní dr. Roškové.
Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší činnosti
a práci pro obec, zdraví a spokojenost v osobním
životě.
Dana Dobrovolská
Z VALAŠSKA
Vážená paní šéfredaktorko LUŽICKÉHO
ZPRAVODAJE. Mnohokrát Vám děkuji za zaslání
Zpravodaje a publikace - Občané a rodáci Lužic
… obojí je nádherné. Nedokáži vypsat své pocity.
Žiji na Valašsku v obci Valašská Bystřice, která
má rozlohu 36 km2, počtem obyvatel srovnatelná
s Lužicemi. Více jak dvě třetiny rozlohy jsou lesy.
Obydlená je celá rozloha obce - samoty. Krásná
je to krajina, ale mně kořeny neuhnily. Jsou stále
živé a jsou v Lužicích. Narodil jsem se před 70
lety na Družstvě v č. p. 357 a přes Lužice jezdím
velmi často. Jako nezúčastněný vidím, jak rostou
do velikosti i krásy. Ta komunikace - cyklostezky
(od Sokolovny k hospodě U Konečků) by Vám
mohla leckterá města i vesnice závidět. Akorát
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nevím, jestli bylo dostatečně vysvětleno občanům
cyklistům, že mají po nich jezdit a ne po silnici.
Při této příležitosti se chci s Vámi podělit o několik svých vzpomínek z let, kdy mně bylo 8 - 15
let. Prosím, neberte to jako sentimentální bláboly
staříka … a nebo, jak chcete. Na tu dobu si pamatuji, ale co jsem měl včera k snídani už né.
Mé vzpomínky mne vedou k době Protektorátu,
k Tihelni (dnes Lužáku - fuj - nelíbí se mně ten
hodoňský výraz), Bařině - Vrchnici a Sokolu. Náš
život byl v tě době bohatý. Nikdy jsme se nenudili. Naopak, nestihli jsme se seznámit s televizí,
počítači, disko … a myslím, nezlobte se, že jsme
o nic nepřišli.
Tihelna - to bylo letní Eldorádo. Koupali jsme se
již koncem května (šak jsme za to patřičně dostali). Kdo přeploval napříč k železničnímu mostu,
už uměl plavat. V té době byl již postavený 3 m
můstek. Na něm exceloval Mira Šimek - šipky,
salta. Byl našim učitelem. Jezdilo se na větší
loďce a kajacích, které zajistil tehdejší majitel pan
Beneš. Uprostřed Tihelny byl na barelech vor. Ten
byl nejvyužívanější. Fréda Cupal upravil sportovní
bloky pro plavání na 50 m. Tam jsme plnili TOZ
(Tyršův odznak zdatnosti).
Protektorát - jen aspoň několik střípků vzpomínek. Zabíjat prase k nám chodil Jan Mrkůs
- obecní policajt a bubeník. Na Družstvě u studny
- proti číslům 360 a 361 Pindovým a Líčeníkovým
měl poslední štaci. Odbubnoval, mimo jiné, jak
jsou trestné „černé“ zabijačky a šel k nám zabíjet.
Mimo bubnu měl přes rameno velkou koženou
brašnu s veškerým řeznickým nářadím. Když
přišel, pověsil buben s poličkami na vrata. To bylo
něco pro mne. Buben - bum - bum - pohlavek „ …
blbče - to mosijú všecí vědět, že dneskaj zabíjám
u vás?!“ Také si vzpomínám, jak sa chodilo do
mlýna k Hrdinovi „na černo“ mlet múku. To mně
bylo tak 8 - 9 roků. Bylo to pro mne ohromně
tajemné. Při mletí jsme byli schovaní ve strojovně.
Domů se v zimě vezla mouka tak, že pytel byl
v dětském fusaku, z části pytle byla udělaná
hlavička, na ní dětská čepička. Jak jsme jeli se

sáňkami (i tehdá býval sníh) tak tatínek si stále
vykládal s pytlem - „… no no, vydrž, už budem
doma.“ Až po mnoha letech jsem si uvědomil jednu velkou skutečnost, v Lužicích nebylo udavače.
Přitom v Lužicích žilo několik Němců a občanů,
kteří se přihlásili k německé národnosti.
…. Bařina …. To bylo naše zimní vyžití. Bruslit
jsem se naučil na šeksnách (brusle na klíček).
Největší zábava byla dělat „beleně“. Postavili
jsme se do řady, chytli se pod lokty a stejným
krokem dupali na led. Voda pod ním se vzdouvala. Tím jsme led narušili. Voda na ledě dělala
vlny. Těžko se to dá vysvětlit, ale bylo to úžasné
- prostě „beleně“. Jízda na křencách, pozorování a účast při ledování, kdy se velké kusy ledu
odvážely na vozech do hospod k Hromkům,
Štorkům do ledoven. Všechny tyto ledové zábavy
končily většinou katastrofálně, že jsme se oprali
(utopení nehrozilo, bylo tam vody asi jen do půl
pasu). V Kopřivových vinohradě jsme nalámali
kolky, udělali oheň a sušili se. Doma byla stejně
mela, protože to naši poznali, nebo nás někdo

Pane Jendo Koštuříku, redakční rada Ti
jménem lužických občanů za „Vzpomínání“
děkuje a přeje Ti k Tvému životnímu jubileu
70. narozeninám (které slavíš nyní na jaře) ještě
hodně duševních a fyzických sil, optimismu
a hlavně stále stejný smysl pro humor.
Přidáváme také vzpomínkovou archivní fotografii na Tvůj první ples.
Z MALOVANÉHO KRAJE
Vážený pane předsedo,
s novým rokem se na Vás jako zástupce regionu Podluží opět obracíme s žádostí
o podporu pro časopis Malovaný kraj, který
po firmě Moraviapress od 1. ledna letošního
roku vydává občanské sdružení Malovaný kraj.
Důvodem změny vydavatele byla skutečnost,
že fy Moraviapress nehodlala už tuto nevýdělečnou činnost nadále provozovat a národopisnému
a vlastivědnému periodiku tak hrozil reálný zánik.
Pracovníci redakce ve snaze časopis zachránit
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založili občanské sdružení Malovaný kraj, jež bylo
27. 9. 2005 registrováno ministerstvem vnitra
a které na činnost Moraviapress v tomto směru
navazuje. Žádný nekomerční projekt, tedy ani
vydávání Malovaného kraje, se však neobejde bez
finanční pomoci - v tomto případě bez podpory
Jihomoravského kraje; řady měst, obcí, regionů
a mikroregionů jihovýchodní Moravy; některých
soukromých subjektů a peněžních prostředků
z grantových programů. V opačném případě by
se dlouhá tradice časopisu, který letos oslaví 60
let od vydání svého prvního čísla, mohla zároveň
kdykoliv v letošním roce i zakončit. Po obsahové
stránce se bude Malovaný kraj - samozřejmě
pokud to finanční situace umožní - nadále věnovat
národopisu, historii, archeologii, muzeím, osobnostem, hudbě, výtvarnému umění, literatuře či
přírodě Slovácka. V nynějším ročníku vystřídají na
obálce periodika dosavadní hrady a zámky díla
výtvarníků našeho kraje inspirovaná folklorem
a z novinek lze dále upozornit např. na zařazení
seriálů o vinohradnických stavbách nebo náboženských osobnostech jihovýchodní Moravy,
cyklus článků zaměřený na soustavu NATURA
2000 v Biosférické rezervaci Dolní Morava, příp.
na čtenářskou soutěž. Sídlo redakce a zároveň
i občanského sdružení Malovaný kraj je v Domě
školství, ul. 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav;
telefony: 602 575 463, 723 032 813 a 724
965 609; e-mail: malovanykraj@seznam.cz;
www.malovanykraj.cz
V loňském roce, v době, kdy jsme zvažovali, zda
se této nelehké a nevděčné práce ujmout, jste
nás morálně podpořili. Vašeho zájmu o časopis
si velice ceníme a doufáme, že obsah periodika
přispívá svým dílem k rozšíření znalostí čtenářů
i o regionu Podluží. V současné situaci bychom
si vás dovolili požádat i o pomoc finanční. Jak už
jsme se zmínili výše, k tomu, aby mohl Malovaný
kraj vycházet, potřebujeme kromě samotné výroby
zaplatit též nájem, telefony, energie atd. a pokud
zbudou prostředky, tak i mzdy dvou redaktorů.
Např. zástupci mikroregionu Hustopečsko na
činnost občanského sdružení Malovaný kraj již
schválili příspěvek ve výši 20 000 Kč. Rádi bychom
o stejnou částku požádali rovněž region Podluží
(a též další mikroregiony a regiony jihovýchodní
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Moravy). Jako protislužbu nabízíme uvedení regionu Podluží v tiráži časopisu Malovaný kraj mezi
subjekty, které časopis finančně podporují, dále
pak zařazení loga regionu na tvořící se webové
stránky Malovaného kraje s možností prolinku.
Na týchž webových stránkách lze dále informovat
o kulturních akcích, které na území regionu Podluží
budou probíhat. Redakce časopisu by se rovněž
zavázala k bezplatnému zasílání 1 výtisku časopisu
každého čísla na adresu regionu.
Věříme, že společnou pomocí a podporou
je možné zajistit, aby časopis mohl vycházet dále,
a tak zachovat svědectví o životě našich předků
či napomáhat rozvoji kulturního a společenského
života na Slovácku.
Za odpověď děkujeme a přejeme jen vše dobré
PhDr. Eva Kovaříková, předsedkyně
obč. sdružení Malovaný kraj
a šéfredaktorka časopisu
Mgr. Vojtěch Urbančík,
místopředseda a redaktor
Z PRAHY
Milí lužičtí přátelé,
rády s Petrou vzpomínáme na krásná setkání
s dětmi i velkými v loňském roce a přejeme pohádkový rok 2006.
Vám osobně, LUŽICKÉMU ZPRAVODAJI, který
s potěšením pročítám, a všem občanům Lužic
s díky za to, že k vám tak trochu patřím.
Markéta Zinnerová

SPORT
TJ B A N Í K L U Ž I C E – O D D Í L K O P A N É

FINÁLOVÝ TURNAJ OKRESNÍ HALOVÉ LIGY STARŠÍCH PŘÍPRAVEK V KOPANÉ
Dne 4.3.2006 se v 7:30 hod. do haly Středního
odborného učiliště strojírenského ve Veselí nad
Moravou začali sjíždět účastníci finálového turnaje
Okresní halové ligy starších přípravek v kopané.
V 8:00 hod. přivítal všechny účastníky předseda
Okresního fotbalového svazu Hodonín dr. Štěpán
Buček a turnaj za účasti TJ Baník Lužice, FK Baník
Ratíškovice, FK Šardice, FC Veselí nad Moravou
- ročník 1996, FC Veselí nad Moravou – ročník
1995 a 1.FC VGM Kyjov mohl začít.
Naši kluci zahájili turnaj prvním utkáním
s FC Veselí nad Moravou – ročník 96. Ve velmi
vyrovnaném utkání, ve kterém jsme po několika
nevyužitých brankových příležitostech prohráli
0 : 1, se projevila neznalost prostředí haly a u některých našich hráčů nevhodné obutí. Ale i přesto
naši kluci nastoupili k druhému utkání s největším
favoritem turnaje FK Šardice s odhodláním svého
soupeře co nejvíce potrápit. V polovině utkání
byl stav nerozhodný 0 : 0. S dalším průběhem
utkání se však projevila jednak fyzická převaha
soupeře, který střídal na rozdíl od našich 10 hráčů
kompletní tři čtveřice, ale hlavně kvalita soupeře
a po závěrečném hvizdu byl stav 5 : 0 pro Šardice. V třetím utkání proti nám nastoupilo mužstvo
FC Veselí nad Moravou – ročník 1995. V tomto
utkání podali naši kluci nejlepší výkon turnaje
a ve velmi vyrovnaném utkání zvítězili brankou
Pavla Baláže 1 : 0. I přesto, že jsme měli pouze
jedno vyhrané utkání, výsledky utkání ostatních
soupeřů nám dávaly šanci na druhé místo. Proto
bylo třeba porazit 1. FC VGM Kyjov. S tím jsme
k tomuto utkání nastupovali, ale zároveň i to byl
důvod, proč kluci utkání nezvládli a nepřesvědčivém výkonu prohráli 0 : 4. V tomto utkání se
už taky projevila únava základní čtveřice, která
odehrála většinu utkání. Podle ostatních výsledků turnaje však byla šance na obsazení alespoň
čtvrtého místa. Posledním soupeřem nám byli
hráči Baníku Ratíškovice. V tomto utkání koneč-

né prolomil svou střeleckou smůlu náš střelec
Pavel Baláž a třemi brankami zajistil naše vítězství
3 : 0. Velký podíl na vítězství měl i brankář Luděk
Fojtů, který svými zákroky zneškodnil několik
nebezpečných příležitostí soupeře.
Při konečném vyhodnocení jsme nakonec
obsadili pěkné čtvrté místo. V průběhu turnaje to
vypadalo, že bychom mohli byt i na druhém místě,
ale nakonec jsme se museli sklonit před lepšími
soupeři. Mužstvo ve složení Luděk Fojtů, David
Šimánek, Mirek Kokeš, Tomáš Konečný, Jan Kozumplík, Lukáš Líčeník, Pavel Baláž, Jakub Hlaváč,
Filip Hlaváč, Lukáš Hančík a David Dorda pod vedením trenéra Bedřicha Petržilky, vedoucího mužstva
Jiřího Bravence a asistenta trenéra Pavla Šimánka
odehrálo dobrá utkání. V základní skupině Okresní
halové ligy se suverénně umístilo na prvním místě
a utkání ve finálovém turnaji odehráli se ctí i proti
lepším soupeřům. Při závěrečném předávání ocenění obdržel náš hráč Pavel Baláž z rukou předsedy
OFS Hodonín ceny a diplomy za nejlepšího hráče
a nejlepšího střelce v „Hodonínské“ skupině.
Hráči celého mužstva se teď budou připravovat
na jarní část mistrovských soutěží, na které Vás
všechny srdečně zvou. A zároveň vyzývají všechny
kluky v Lužicích, kteří by chtěli hrát fotbal, aby
přišli mezi ně a tím se mohli v budoucnu zúčastnit
podobných akcí, jako byla letošní Okresní halová
liga přípravek.
Staněk Josef – jednatel oddílu
TABULKA FINÁLOVÉHO TURNAJE
1. FK Šardice

5 5 0 0

2. FC Veselí nad Moravou – r. 95 5 3 0 2

27: 0 15
8:5

9

3. 1.FC VGM Kyjov

5 3 0 2 13 : 11

9

4. Baník Lužice

5 2 0 3

4 : 10 6

5. FK Baník Ratíškovice

5 1 0 4

4 : 21 3

6. FC Veselí nad Moravou – r. 96 5 1 0 4

2 : 11 3
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Rozlosování okresní halové ligy přípravek 2006
Skupina „Hodonín“ – Mikulčice 18. 2. 2006

Okresní halová liga starších přípravek v kopané

H1 - Mikulčice, H2 - Rohatec, H3 - Ratíškovice, H4 - Prušánky, H5 - Hodonín, H6 - Lužice
Číslo
zápasu

Čas

Kdo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

13:00
13:20
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40

H1-H6
H2-H5
H3-H4
H1-H2
H6-H4
H5-H3
H2-H6
H3-H1
H4-H5
H2-H3
H6-H5
H1-H4
H3-H6
H4-H2
H5-H1

Účastníci
Mikulčice
Rohatec
Ratíškovice
Prušánky
Hodonín
Lužice

Mikulčice
X
2:0
0:0
3:0
0:0
4:0

Rohatec
0:2
X
0:3
2:2
0:4
1:0

Nejlepší
HRÁČ
BRANKÁŘ
STŘELEC – 7 branek

Soupeři

Výsledek

Baník Mikulčice - Baník Lužice
Slavoj Rohatec - SK Hodonín
Baník Ratíškovice – Podlužan Prušánky
Baník Mikulčice - Slavoj Rohatec
Baník Lužice - Podlužan Prušánky
SK Hodonín - Baník Ratíškovice
Slavoj Rohatec - Baník Lužice
Baník Ratíškovice - Baník Mikulčice
Podlužan Prušánky - SK Hodonín
Slavoj Rohatec - Baník Mikulčice
Baník Lužice - SK Hodonín
Baník Mikulčice – Podlužan Prušánky
Baník Ratíškovice - Baník Lužice
Podlužan Prušánky – Slavoj Rohatec
SK Hodonín - Baník Mikulčice
Ratíškovice
0:0
3:0
X
1:2
0:1
0:3

Prušánky
0:3
2:2
2:1
X
0:5
8:2

Jméno
Šťastný Michal
Domanský Martin
Pospíchal Jiří

Hodonín
0:0
4:0
1:0
5:0
X
4 : 01

Lužice
0:4
0:1
3:0
2:8
0:4
X

0:4
4:0
2:1
0:2
8:2
0:1
1:0
0:0
5:0
3:0
4:0
0:3
3:0
2:2
0:0
Skóre
0:9
11 : 3
6:4
13 : 12
0 : 14
17 : 5

Body
2
10
10
7
1
12

Pořadí
5
2
3
4
6
1

Oddíl
Baník Ratíškovice
Slavoj Rohatec
Slavoj Rohatec

OKRESNÍ HALOVÁ LIGA PŘÍPRAVEK 2006
Skupina „Hodonín“ – Mikulčice 18. 2. 2006
JEDNOTLIVÁ UTKÁNÍ
Baník Lužice - Baník Mikulčice
Baník Lužice - Baník Ratíškovice
Baník Lužice - SK Hodonín
Baník Lužice - Slavoj Rohatec
Baník Lužice - Podlužan Prušánky
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4
0
4
1
8

:
:
:
:
:

0
3
0
0
2

Branky:
Branka:
Branky:
Branky:
Branky:

Baláž Pavel 2x, Kokeš Miroslav, Konečný Tomáš
Hančík Lukáš 2x, Hlaváč Filip 2x
Baláž Pavel
Baláž Pavel 3x, Hančík Lukáš 3x, Konečný
Tomáš, Hlaváč Filip

V zimních měsících byla na
okrese Hodonín opět pořádána
Okresní halová liga starších
přípravek v kopané. Okres byl
rozdělen na tři skupiny – Hodonínská, Veselská a Kyjovská.
V každé skupině bylo přihlášeno
šest mužstev a každý z účastníků měl za povinnost uspořádat
jeden turnaj. První dvě mužstva
z každé skupiny měla možnost
postoupit do Okresního finálového kola, které bylo naplánováno na 4. března 2006 do Veselí
nad Moravou.
Naše mužstvo bylo účastníkem
v Hodonínské skupině. Za soupeře měli naši nejmladší fotbalisté
stejně staré fotbalisty Baníku
Mikulčice, Podlužanu Prušánky,
Baníku Ratíškovice, Slavoje Rohatec a SK Hodonín.

Pr vní turnaj uspořádal
21.1.2006 v hodonínské hale
WESTPRA náš oddíl. Už tento
prvním turnaj naznačil možnosti
jednotlivých mužstev. Bylo potěšující zjištění, že naši kluci mají
na to, aby se umístili na celkově
předních místech. I přes to, že
se turnaje nezúčastnili Luděk
Fojtů – brankář, David Šimánek
a David Dorda, jsme se po vítězstvích 11 : 2 nad Prušánkami,
8 : 0 nad Hodonínem, 1 : 0
nad Ratíškovicemi, 6 : 0 nad
Mikulčicemi a remízou 2 : 2 s
Rohatcem skončili na prvním
místě. Úspěch celého mužstva
byl korunován tím, že náš hráč
Pavlík Baláž byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje a získal
i cenu za nejlepšího střelce turnaje, když vstřelil 18 branek.

Druhý turnaj uspořádal další
sobotu 28.1.2006 Slavoj Rohatec. V prostředí školní tělocvičny jsme našli přemožitele
pouze v domácím mužstvu, se
kter ým jsme prohráli těsně
1 : 2. Po ostatních vítězstvích
s Mikulčicemi 4 : 0, s Hodonínem 11: 0, s Ratíškovicemi 2 : 1 a s Prušánkami
6 : 0 jsme obsadili druhé místo.
Pavlík Baláž byl opět vyhlášen
nejlepším střelcem turnaje,
když tentokrát vstřelil 12 gólů.
Hned na druhý den jsme jeli
na třetí turnaj do Ratíškovic.
Na tento turnaj se z důvodu nemoci hráčů nedostavilo
mužstvo Podlužanu Prušánky
a naše mužstvo už bylo posilněno o brankáře Luďka Fojtů
a obránce Davida Šimánka.
I v Ratíškovicích se mám dařilo
a po vítězstvích 5 : 2 s Rohatcem, 4 : 0 s Mikulčicemi,
3 : 2 s Ratíškovicemi a 5 : 1
s Hodonínem jsme skončili opět
na prvním místě. Pavel Baláž
byl opět s 8 brankami nejlepším
střelcem turnaje. Po tomto turnaji už byla šance na postup do
Okresního finále velmi reálná.
Pořádáním čtvrtého turnaje
připadlo na SK Hodonín. Při
odjezdu na tento turnaj jsme
museli nechat doma nemocného Lukáše Hančíka. Ale i
přes toto oslabení mužstva
si kluci v nové sportovní hale
v Hodoníně opět dokázali poradit se všemi soupeři
a po vítězství 1 : 0 nad Ratíškovicemi, 4 : 1 nad Hodonínem,
37

Konečná tabulka OHLP - skupina „Hodonín“
1 Baník Lužice
30
27
2 Baník Ratíškovice
30
20
3 Slavoj Rohatec
30
18
4 Podlužan Prušánky
30
9
5 Baník Mikulčice
30
2
6 SK Hodonín
30
2
2 : 0 nad Mikulčicemi, 5 : 1
nad Prušánkami a 3 : 1 nad
Rohatcem přebíral kapitán
mužstva Mirek Kokeš opět pohár a diplom za první místo. Na
místě nejlepšího střelce turnaje
tentokrát skončil s 8 vstřelenými brankami náš kapitán Mirek
Kokeš.
Na pátý turnaj, kter ý pořádal opět ve sportovní hale
v Hodoníně Baník Mikulčice,
už jsme odjeli kompletní i s
Lukášem Hančíkem a Davidem Dordou. I na tomto turnaji jsme i přes porážku 0 : 3
s Ratíškovicemi obsadili první
místo. Po vítězstvích 4 : 0 nad
Mikulčicemi, 1 : 0 nad Rohatcem, 8 : 2 nad Prušánkami
a 4 : 1 nad Hodonínem už
jsme měli zajištěné první místo
ze všech turnajů a tím i postup
do okresního finále. Výkony
našich malých fotbalistů na
tomto turnaji sledovali i starosta
naší obce ing. Kreml, místostarostka Mgr. Ambrožová a radní
ing. Kuchař, kteří při návštěvě
v šatně klukům popřáli hodně
sportovních úspěchů.
Šestý a poslední turnaj pořádal ve sportovní hale WESTPRA
v Hodoníně Podlužan Prušánky.
Na tomto turnaji se muselo
rozhodnout jestli s námi do
Veselí nad Moravou pojedou
hráči Baníku Ratíškovice nebo
Slavoje Rohatec. Naši kluci
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1
3
3
5
6
4

2
7
9
16
22
24

130
61
86
59
17
13

:
:
:
:
:
:

25
26
31
102
73
108

82
63
57
32
12
10

OKRESNÍ HALOVÁ LIGA PŘÍPRAVEK - ROČNÍK 2006
Skupina „HODONÍN“ - Tabulka po 5. kole
1
2
3
4
5
6

Lužice
Ratíškovice
Rohatec
Prušánky
Mikulčice
Hodonín

25
25
25
25
25
25

22
17
16
6
2
2

1
2
3
4
5
3

2 103 : 23 67
6 52 : 22 53
6 76 : 20 51
15 40 : 90 22
18 15 : 58 11
20 11 : 83 9

SOKOL LUŽICE BILANCOVAL SVOJI ČINNOST

opět vyhráli všechna utkání – s
Mikulčicemi 4 : 0, s Rohatcem
3 : 0, s Ratíškovicemi 3 : 0,
s Prušánkami 7 : 2 a s Hodonínem 10 : 0. Pak už sledovali
rozhodující utkání Ratíškovice
– Rohatec, ve kterém nakonec
zvítězili Ratíškovice 2 : 0 a staly
se tak druhým postupujícím
do okresního finále. V tomto
turnaji naši hráči získali všechna
ocenění, Pavel Baláž byl opět
vyhlášen nejlepším hráčem a s
12 brankami i nejlepším střelcem, Luděk Fojtů byl vyhlášen
nejlepším brankářem turnaje.
Při hodnocení celého turnaje je třeba vyzvednout snahu

všech hráčů mužstva, poděkovat členům vedení mužstva
p. Petržílkovi, p. Bravencovi
a p. Šimánkovi. Zároveň je třeba
poděkovat všem našim fanouškům z řad rodičů a příbuzných
našich hráčů za návštěvy a povzbuzování při všech turnajích.
Zvláštní poděkování patří obci
Lužice a zástupcům firmy Bace
systém spol. s r.o. za finanční
podporu.
Teď už se všichni těšíme na
okresní finále do Veselí nad
Moravou.
Josef Staněk – jednatel
oddílu

Letos uplynulo již 11 let od znovuobnovení
činnosti Sokola v Lužicích. Nebylo lehké navázat
na práci, která byla na téměř čtyřicet let násilně
přerušena. Valná hromada jednoty, která se konala 12. března 2006 v Sokolovně však ukázala,
že Sokol v obci stále žije a vytváří prostor pro
tělocvičné i sportovní aktivity.
Zprávu o činnosti a plán akcí na rok 2006 přednesl starosta jednoty A. Komosný. Mezi přítomnými
byli i hostě: Ing. Jaroslav Kreml, starosta obce,
a zástupkyně Župy slovácké sestra Klímová.
V současnosti má Sokol Lužice 168 členů (58
mužů, 81 žen, 2 dorostence a 27 žáků a žaček).
Starosta jednoty br. A. Komosný v úvodní části
zprávy připomenul blížící se XIV. všesokolský slet
v Praze, který se připravuje na červenec 2006.
Sokolské slety patří k významným tradicím nejen
sokolstva, ale celého národa. Toho letošního
se zúčastní i členové americké obce sokolské,
kanadské obce, rakouské župy, švýcarské župy
i Sokol z Paříže. Naše jednota bude zastoupena
18 žákyněmi, které nacvičují skladbu „Rozkvetlá
louka“ a 3 ženami, které spolu s jednotou Hodonín vystoupí ve skladbě „Ta naše písnička česká“.
Starosta vyzval členy k účasti na župním sletu,
který bude 28. května v Hodoníně.
V Sokole Lužice cvičí a sportuje v současnosti
10 oddílů. Podrobnější zprávy přednesli na schůzi
někteří vedoucí oddílů:

- za oddíl starších žen ses. Z. Hřebačková
(vedoucí ses. Benešová)
- za oddíl stolního tenisu br. M. Hřebíček
- za oddíl volejbalu - muži br. M. Kadala
- za oddíl volejbalu - smíš. br. P. Kotlařík
- za oddíl volejbalu - smíš. ses. I. Šabartová
- za oddíl volejbalu - smíš. ses. L. Rutarová
- za oddíl žactva (všestrannost) - ses. L. Bílíková
Dále existují oddíly hokejbalu, aerobiku
a modelářství.
Z oblasti hospodářské činnosti jednoty v plynulém roce vzpomenul starosta provedení nového
osíťování sportovního nářadí s nátěry a vybudování laminátového přístřešku nad vstupem do
suterénu. Za finanční podpory obce Lužice bylo
zbudováno hřiště na volejbal, plážový volejbal
a asfaltová běžecká dráha v celkové hodnotě 832
tisíc Kč. Podle finančních možností budou v roce
2006 provedeny omítky suterénu jižní fasády,
případně stavební úpravy a vybavení kavárny.
V diskuzi vystoupil i starosta obce Ing. Jaroslav
Kreml, který přislíbil Sokolu finanční pomoc na
rekonstrukci místnosti na občerstvení a na vybudování nové podlahy malého sálu v suterénu.
V závěru pozdravila schůzi i zástupkyně župy,
pozvala členy a příznivce na župní slet do Hodonína a popřála všem hodně úspěchů v práci.
Informaci připravila M. R.
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Vstříc XIV.
všesokolskému
sletu v Praze
Ve dnech 5. -. 6. července
2006 se bude v Praze konat
již XIV. všesokolský slet. Sokol
Lužice bude na sletu reprezentovat skupina žaček. Oddíly
sokolských žaček, které po celý
rok 2005 vedly sestry Rutarová,
Šabartová, Pindová a Damborská mají za sebou velmi úspěšný rok. V župních soutěžích
a přeborech jako byly například
závody ve skocích, slalomu,
maratónu, gymnastice, aneb
přebor sokolské všestrannosti
získaly lužické žačky vždy několik prvních a druhých míst.
Na všesokolský slet do Prahy
pojede skupina 18 žaček se
skladbou „Rozkvetlá louka“,
kterou pro slet ze tří skladeb
vybralo náčelnictvo Župy slovácké. Nácvik skladby vede pí
učitelka Krhovská a pomáhají
sestry L. Bílíková a I. Šabartová.
Děvčata budou cvičit v působivých dresech se sukýnkami žluté a oranžové barvy, s obručemi
a stuhami.
Před odjezdem do Prahy je
čeká ještě hodně píle při dokončení nácviku, aby skladbu dobře zvládly. Je moc důležité, aby
pravidelně chodily na nácvik.
Pokud při zkouškách některá
chybí, ostatní se samozřejmě
hůře orientují. Snad to všechny
pochopí a rodiče jejich snahu
podpoří.
Ještě před vystoupením
v Praze na Rošického stadionu
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Úspěchy volejbalového družstva Sokola Lužice - Snipers
Po loňské účasti se i letos
přihlásilo družstvo Snipers do
druhého ročníku Volejbalové
ligy smíšených amatérských
družstev, jehož podzimní část
byla uzavřena na konci letošního ledna. Se ztrátou pouhých dvou setů vedlo družstvo
v podzimní části tabulky. Hlavní motivací družstva je fakt,
že vítěz má zajištěn postup do
celorepublikového kola, které
se uskuteční na podzim letošního roku v Praze.
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 loňského roku. Druhé místo získal Sokol Lužice
v rámci „Sportovních her“, které
se konaly 19. června na antu-

Skupina volejbalistů Sokola Lužice s putovním pohárem

kových kurtech v Hodoníně.
V polovině října Město Hodonín
pořádalo „Dny zdraví“. Při této
příležitosti se volejbalisté poprvé
utkali v nové sportovní hale. Po

„ROZKVETLÁ LOUKA“ Sletový cvičební úbor našich žaček

předvedou naše žačky skladbu
na veřejném vystoupení ve Veselí nad Moravou, ve Zlíně a 28.
května na župním sletu v Hodoníně. V červnu je možná čeká
i vystoupení v Brně a Uh. Brodě.
Na slet do Prahy pojedou žačky
v sobotu 1. července. V neděli
se zúčastní sokolského průvodu Prahou a v pondělí a úterý
zkoušky na stadionu. V Praze je
čeká nejen sletové vystoupení,
ale plánují se pro ně i prohlídky
pražských památek, návštěvy
divadel a další akce. Týdenní
pobyt na sletu v Praze nebude

levný. Jen cvičební úbor stojí
387,- Kč a cvičky 120,- Kč.
Jízdné do Prahy a po Praze,
ubytování a stravování bude
stát přes 1200,- Kč. Věříme,
že se najde ochotný sponzor
a podpoří dobrou věc. Žačkám
Sokola Lužice přejeme hodně
zdaru!
Lužický Sokol budou na XIV.
všesokolském sletu reprezentovat i tři ženy a jeden muž
ve skladbě „Ta naše písnička
česká“.
Líba Bílíková

Diplom za 1. místo ve volejbalovém turnaji „Osvobození města Hodonína“ - duben 2005

celodenním maratónu 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 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 Hodonín stříbrnou
medaili.
Pavel Kotlařík
(Více informací o výsledcích
jednotlivých zápasů, soupisce
hráčů a průběžném pořadí lze
nalézt na internetových stránkách www.hores.wz.cz.)
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společenská kro ni ka
Vítání dětí

Jubilanti

V lednu 2006 byli slavnostně
přivítáni do naší obce
tito občánci:

Leden - březen 2005

Patrik Slatinský
Daniel Kos
Martin Botek
Kryštof Kotásek
Simona Bělohoubková

Josef Blaha
Marie Kurková - zemřela
Emilie Maláníková
Ladislav Hudec
Jarmila Janů
Anna Lacková
Františka Herzánová

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

BLAHOPŘEJEME
Oddíl stolního tenisu
Sokola Lužice blahopřeje touto cestou panu
Josefu Česalovi k jeho
životnímu jubileu 60 let.
Za poctivou reprezentaci

PODĚKOVÁNÍ
 Rada obce a Římskokatolická farnost Lužice děkuje firmě
COMLUX s.r.o. našeho rodáka
pana Ing. Jaromíra Suchánka za vybudování zařízení na
slavnostní osvětlení dominanty
naší obce, lužického kostela,
z vlastních prostředků. Toto dílo
v hodnotě téměř 50 000,- Kč
přispívá k příjemné atmosféře
svátečních dnů. Děkujeme!
 Výsledkem několikaleté
sběratelské práce hlavně členů
muzejní a letopisecké komise
je rozsáhlý fotofond z fotografií
do r. 1945, čítající 687 evidenčních čísel, který je majetkem
naší obce. Fond uspořádaly
a zaevidovaly členky muzejní
a letopisecké komise ve složení: A. Hájková, L. Pindová, M.
Rošková a Z. Šimková v lednu
až březnu 2006.
Rada obce děkuje členkám
komise za obětavou mravenčí práci, která má pro
uchování historie naší obce
velký význam.

 Děkujeme zastupitelstvu
obce za záchranu Starého
kvartýru a rekonstrukci střechy,
která právě probíhá. Ze Starého
kvartýru bychom rádi udělali
centrum pro celou obec. Abychom zajistili další financování

oprav, snažíme se účastnit výběrových řízení o granty.
Brigádnickou činností chceme výrazně napomoci při uvedení objektu do původního
stavu.
Muzejní spolek

více jak 40 let ve stolním
Děkujeme touto cestou
tenisu a za stovky hodin
věnovaných oddílu
si jistě zaslouží poděkování a přání pevného
zdraví do dalších let.
M. H.
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Ve čtvrtek 30. března 2006
proběhlo v obřadní síni Městského úřadu Hodonín slavnostní setkání vybraných pracovníků škol a školských zařízení
s představiteli obcí a města Hodonín ke Dni učitelů. Při této
příležitosti byli oceněni pracovníci
školství okrsku Hodonín. Mezi
oceněnými pracovníky byla za

svou dlouholetou pedagogickou
práci, výborné řídící schopnosti
a práci v oblasti zájmové činnosti
dětí, zejména sportovní, i zástupkyně ředitele lužické školy paní
Mgr. Ludmila Kotlaříková.
Blahopřejeme
Zaměstnanci, žáci ZŠ
a obecní úřad

Základní škola Lužice děkuje touto cestou

všem sponzorům,

za sponzorské dary na Noc s Andersenem

kteří poskytli dary

těmto sponzorům:

či peněžité příspěvky
na ples regionu Podluží
a ples SRPDŠ.

- potraviny Baladová
- p. Šenk
- Lužičan - p. Vagunda - Drgáč
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BUDETE KUPOVAT DM NEBO BYT?
EKÁ VÁS OPRAVA STECHY,
FASÁDY, INTERIÉRU?

WWW.COMLUX.CZ

Provádí
Práce s vibraním pchem

HYPOÚVR
Modré pyramidy
vám vše zaplatí!

spol. s r. o.

OSVĚTLOVACÍ technika SVĚTELNĚ technické
projekty a studie ELEKTROTECHNICKÉ projekty
řízení OSVĚTLENÍ dodávky SVĚTELNÉ techniky...
info@comlux.cz tel. 519 322 371 fax. 519 327 406

úvr bez akontace, na celý zámr
fantasticky nízký úrok pro každého
velmi nízká msíní splátka
rychlé vyízení

Eva Janárová
úvrový poradce
tel. 777 156 691

Tel. 608 446 200

Možnost pronájmu !

Dodávky
Montáže
Revize

ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

info@elektrolux.cz

WWW.ELEKTROLUX.CZ
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ZAHRADNICKÉ SLUŽBY

CYKLOSERVIS - ŠTELA
Opravy jízdních kol, stříkání rámů,
kompletní servisní práce
na všechny typy jízdních kol
Provozní doba:

LUŽICE

Prodejna Larix

PO - 9:00 - 12:00

14:00 - 17:00

ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN

ÚT - 9:00 - 12:00

14:00 - 17:00

Nabízíme speciální
- dárkové kytice - exclusice
- svatební kytice
- smuteční vazba

ST - ZAVŘENO
ČT - 9:00 - 12:00

14:00 - 17:00

PÁ - 9:00 - 12:00

14:00 - 17:00

CykloServis - ŠTELA

LARIX LUŽICE
Jana Šebestíková

Velkomoravská 415
696 18 Lužice

Tel.: 602 732 350

PROVÁDÍME MONTÁŽE A REKONSTRUKCE
RODINNÝCH DOMKŮ, OBYTNÝCH BUDOV A KOTELEN
VODA

- ROZVODY VODY A KANALIZACE.

TOPENÍ - ÚSTŘEDNÍ VYT. - ETÁŽOVÁ VYTÁPĚNÍ
A PODLAHOVÁ VYTÁPĚNÍ

Tel.: 518 357 387
Mobil: 606 330 103

RESTAURACE LUŽÁK
- denní menu 42,- Kč
- rozvoz obědů, cena 45,- Kč/oběd
- rezervace salonků na společenské akce




návrhy a realizace okrasných zahrad
údržba zahrad a parků
- tvarování a kácení dřevin
- prořezávka (provzdušnění) travnatých
zahrad

Provozní doba:
PO, ST, PÁ ..... 8.00 - 12.00 14.00 - 17.00
ÚT, ČT ........... 8.00 - 12.00
SO .................. 8.00 - 11.00

Tel.: 518 357 387, Mobil: 728 770 516
Novinky sledujte na www.larix-lusatia.wz.cz,
objednávky a dotazy na e-mail:
larix.sebastian@centrum.cz

KAREL
MARŠÁLEK

MALÍŘSKÉ
A NATĚRAČSKÉ
PRÁCE

Mobil: 728 629 080, 602 823 360
PLYN

- DOMOVNÍ INSTALACE A PRŮMYSLOVÉ
PLYNOVODY VČ. PROJEKTU A REVIZÍ
RESTAURACE OTEVŘENA KAŽDÝ DEN

DODÁVKY A VÝBĚR DLE POŽADAVKŮ INVESTORA

Fa STIBŮREK JIŘÍ
ŠEŘÍKOVA 4, 696 18 Lužice
Tel.: 518 340 835, 603 212 459
E-mail: georgs@seznam.cz
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od 10.00 do 23.00 hodin
(večer dle návštěvnosti občanů)
PŘIJĎTE I VY NAVŠTÍVIT
NOVĚ ZREKONSTRUOVANOU
RESTAURACI !!!

Mobil: 606 460 270
Velkomoravská 134, Lužice
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PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE ROZKVETLÉ LUŽICE
Podmínky soutěže:
Do soutěže se mohou přihlásit všichni občané, kteří mají předzahrádku, nebo pěstují květiny v květinových truhlících za okny a také majitelé obchodů a provozoven, veřejných budov a prostranství,
kteří pečují před svou budovou o květinovou výzdobu.
Jméno a příjmení: ............................................................................................................
Bydliště, telefon: ..............................................................................................................
KATEGORIE I.
Rodinné domy /*
květinová výzdoba předzahrádky
květinová výzdoba oken, závěsné květináče
KATEGORIE II.
Veřejné budovy, obchody, restaurace, sakrální stavby a pietní místa /*
květinová výzdoba a úprava veřejného prostranství
květinová výzdoba oken, výloh apod.
/* Označte zvolenou kategorii

Foto: Inspirace z Francie
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