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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

Léto, milé léto, kdes tak dlouho bylo?
Sláva, už k nám dorazilo,
nebe sluncem rozzářilo,
rozhodilo plno kvítí,
v ranní rose jen se třpytí.

SLOVO REDAKCE
Děti (ovšem i rodiče) se těší
na prázdniny, kdy nehrozí žádná
pětka ani poznámka a může
se jenom sladce lenošit. Na
obzoru je určitě báječná dovolená – u moře, na horách,
na chatě, jak se komu zalíbí.
Čeká nás také veliká každoroční událost – lužické hody.
Mamky naškrobí dcerkám kasanice a rukávce, napečou koláče
i jiné dobroty a čeká je spousta

další práce. Starosti mají také
šohaji a děvčice. Postavit vysokou máju, nachystat posezení
„pod zeleným“, nacvičit pěkné
zpívání a hlavně – aby vyšlo
počasí a hodový průvod byl
jak se patří slavnostní. Babičky
a dědečci už střádají korunky,
protože ty kolotoče jsou čím dál
tím dražší. Tak aby to všechny
vyšlo, sluníčko svítilo a pršelo
jenom v noci.

SLOVO STAROSTY
Vážení občané.
Vzhledem k probíhající rekonstrukci vozovky v ul. Velkomoravská, předkládám informace
o řešení dopravní infrastruktury
v naší obci. Každá obec musí
mít schválený „Plán dopravního
značení“. Pro naši obec zpracovalo tento plán Centrum dopravního výzkumu Brno v roce
1997. V roce 2006 se provede
jeho aktualizace, která bude
respektovat změny dopravní
sítě, změny zákonů a vyhlášek,
připomínky a požadavky občanů
k dosažení optimálního systému
pro zajištění bezpečnosti dopravy v obci. Konkrétně to znamená snížit rychlost účastníků

dopravy na bezpečnou hranici
(osobní a nákladní automobily
ul. Velkomoravská, motorky ul.
Velkomoravská, Záhumenní,
Dvorní), řešit parkování kamionů, minimalizovat průjezd
nákladní a kamionové dopravy
zejména v ul. Velkomoravská,
Břeclavská, Důlní, ale týká se
to i všech vedlejších komunikací, které mají únosnost do
3,5 t a v důsledku permanentního přetěžování se rozpadají.
Oprava zatlačených revizních
šachet a dešťových vpustí stojí
ročně přes 100.000,- Kč.
Součástí dopravního systému
je zajištění bezpečnosti cyklistů
a chodců.
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V ýše uvedené problémy
a požadavky řeší i projektová
dokumentace „Rekonstrukce
ul. Velkomoravská III. etapa“,
která je vypracována autorizovanou firmou „Projekce
inženýrských sítí Ing. Eva Trojková“ z Břeclavi, a to v souladu
s platnými normami, vyhláškami
a zákony. V průběhu stavebního
řízení se k PD vyjadřují všichni
účastníci řízení (správci sítí, Policie ČR - DI, majitelé dotčených
pozemků, zástupci orgánů
životního prostředí, hygieny,
vlastníci komunikace atd.). výsledkem je vydání stavebního
povolení.
Při projektování rekonstrukce
ul. Velkomoravská III. etapa
(úsek od základní školy po ulici
U Lidového domu) se akceptovaly všechny výše uvedené
skutečnosti a zkušenosti z předchozích etap (sedmimetrová
vozovka v úseku od nádraží
po ZŠ se stala závodní dráhou i pro nákladní automobily,
ze kterých při průjezdu nepřiměřenou rychlostí křižovatkou
před ZŠ padají palety, cihly,
štěrk apod.). Vozovka byla
zúžena na 6 m. Optické zúžení zajistí i výsadba stromů
v ostrůvcích mezi podélnými
stáními ve vzdálenosti cca 30
m. Dalšími prvky snížení rychlosti jsou dva kruhové objezdy.
Okružní křižovatka před domem
č. p. 116 - Starý kvartýr (OK
- 1) řeší bezpečný a plynulý
průjezd původní pětiramennou
křižovatkou. Omezí rychlost
dopravy zejména ve vlastní ul.
Velkomoravská ve směru do Mikulčic i do Hodonína, což zvýší
bezpečnost chodců na přecho2

dech. Přechod před křižovatkou
ve směru od Hodonína má
uprostřed ostrůvek, který zajistí
ochranu chodců proti projíždějícím vozidlům a umožní dokončit
přecházení v době, kdy nehrozí
nebezpečí. Okružní křižovatka
řeší bezpečný pohyb chodců
a cyklistů po trasách oddělených od vozovky, a to včetně
průjezdu ve směru z Hodonína
do Mikulčic, přičemž cyklotrasa
bude vedena po komunikaci
za kostelem až po okružní křižovatku před ZŠ. Obdobně je
řešena šestiramenná křižovatka
před ZŠ. Tato okružní křižovatka
(OK - 2) zajišťuje bezpečný
a systematický pohyb chodců,
zejména dětí a mládeže v okolí
ZŠ. Obě okružní křižovatky
omezí průjezd těžké nákladní
dopravy na nezbytné minimum.
Funkčně i esteticky definují centrum obce. Spolu s chodníky,
cyklostezkami, podélnými parkovacími místy, autobusovými
zastávkami a přechody,garantují
bezpečnost, plynulost a potřebný klid pro obyvatele v této části
obce. Projekt rekonstrukce ul.
Velkomoravská řeší komplexně
problematiku dopravy, a to
i v souvislosti s návaznou rekonstrukcí parku, který po vybudování chodníků a dovybavení
mobiliářem zvýší kvalitu využití
této zóny.
Rekonstrukce komunikace
č. 05531 v ul. Velkomoravská III. etapa se skládá ze tří
stavebních objektů: SO 01
Komunikace, SO 02 Odstavná stání a SO 03 Cyklistický
pruh, chodníky. Na stavební
objekt SO 03 bylo vydáno st.
povolení 26. 4. 2004. Stavba

byla zahájena v roce 2004. S
občany, jejichž pozemků se
stavba bezprostředně dotýkala,
byly připomínky řešeny před
zahájením výstavby a v průběhu
realizace (zachování předzahrádek, spádové poměry, odvod
dešťové vody, nájezdy do domů
apod.).
Na stavební objekty SO 01
Komunikace a SO 02 Odstavná
stání bylo vydáno st. povolení
19. 8. 2005. Vzhledem k tomu,
že se jedná o liniovou stavbu,
bylo vlastníkům sousedních
pozemků doručováno rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Veřejná
vyhláška byla vyvěšena 26. 7.
2005 a sňata 16. 8. 2005. Nebyly podány žádné připomínky
ani dotazy. Pro zvýšení informovanosti a případné dotazy nebo
návrhy občanů byl na úřední
desce vyvěšen půdorys rekonstrukce, včetně komentáře.
Občané podali následující požadavky, které byly projednány na
zasedání rady obce, rozšířené
o členy stavební komise dne
14. 06. 2006.:
1) Chodník na ul. Velkomoravská zasahuje do pozemku
parc. č. 427 a parc. č. 428.
Požadujeme zachovat vzrostlou
zeleň na těchto parcelách. Žádáme o vyřešení nájezdu do ul.
Hradební. Žádáme vybudování
komunikace na ul. Hradební.
Požadavek byl akceptován
v plném rozsahu. Byla provedena změna projektu a trasa chodníku je vedena mimo
předmětné pozemky. Vzrostlá
zeleň na těchto pozemcích
nebude dotčena. Nájezd do
ul. Hradební je v PD řešen
a výstavba komunikace v ul.

Hradební proběhne v roce
2006 po dokončení rekonstrukce ul. Velkomoravská, v souladu
se schváleným rozpočtem pro
rok 2006.
2) V souvislosti s rekonstrukcí a následným vybudováním
vozovky v ul. Hradební byl
vznesen požadavek, aby bylo
umožněno odbočit k prodejnám
textilu a obuvi, jak při jízdě ve
směru Hodonín - Mikulčice, tak
ve směru Mikulčice - Hodonín.
Dále byl vznesen požadavek,
aby zákazníci těchto prodejen
měli možnost najet k parkování
před dům č. p. 116 (Starý kvartýr). Požadavek byl akceptován
v plném rozsahu. Ostrůvek
pro přechod byl zkrácen, aby
bylo možno odbočit před oba
obchody i ve směru Mikulčice
- Hodonín. Nájezd do ul. Hradební byl rozšířen tak, aby bylo
možné najet na parkování před
dům č. p. 116.
3) Dále byla 5. června 2006
podána písemná žádost:
Dne 26. 4. 2006 bylo vydáno stavební povolení pod č. j.
SÚ/1483/2004/Pu-StPo na
stavbu: Stavební úpravy komunikace 05531, SO 03 cyklistický pruh, chodníky, Lužice, které
nabylo právní moci.
„My, výše uvedení majitelé
sousední nemovitost jsme jako
účastníci stavebního řízení nebyli v řádném termínu vyzváni
úřadem k vyjádření ke stavbě.
Naše práva jsou uvedenou stavbou dotčena a proto Vás tímto
žádáme o změnu projektu.
Žádáme o průběžné informace, všechny kopie zápisů
kontrolních dnů, jiných jednání
včetně termínů úkolů a postupu

prací, spojených se změnami
projektu kruhového objezd „křižovatka OK 1“ a cyklostezek.
Dále Vás žádáme o přizvání
k projednání návrhů změn stavby ještě před podáním návrhu
na změnu stavby tak, abychom
se k nim mohli vyjádřit a obhájit
své oprávněné zájmy. Prosím
o připravení a předání kopií dohodnutých návrhů změn stavby
pro kontrolu průběhu stavby.
Věříme, že OÚ Lužice nás
přizve a umožní nám spolupracovat na změnách stavby tak,
abychom nebyli donuceni požádat o pomoc stavební úřad.“
Výstavba chodníků a cyklostezek byla zahájena již
v roce 2004. Vzhledem k tomu,
že předmětná část cyklostezky mezi ulicemi Pekařská
a Jabloňová byla situována na
obecním pozemku a bezprostředně se nedotýkala sousedních pozemků, neproběhlo
projednání s žadateli z titulu
účastníků řízení. Výše uvedené
požadavky jsou akceptovány
následovně. Žadatelé se účastní jednání kontrolních dnů.
Projekt bude upraven tak, aby
cyklostezka nezasahovala do
té části parcely 426/1, kterou
obec bezúplatně pronajala pro
parkování před prodejnou potravin. Současně se projekčně
řeší nové parkovací plochy,
aby pro zmíněnou prodejnu
bylo k dispozici minimálně pět
bezpečných parkovacích míst.
Žadatel dále požaduje, aby byla
okružní křižovatka upravena tak,
aby neodcházelo ke zvýšení
hlučnosti a osvětlování oken
domu, ve kterém bydlí, v důsledku jízdy vozidel po okružní

křižovatce. Byla vypracována
varianta, která daný problém
řešila na úrovni současného
stavu, ale v podstatě prezentovala návrat k původnímu tvaru
křižovatky. Tato varianta byla
zamítnuta 19. 06. 2006 na
jednání kontrolního dne všemi
kompetentními zástupci (Správa
a údržba silnic Jihomoravského
kraje, Městský úřad Hodonín,
odbor stavebního a dopravně
správní řízení, Policie ČR DI,
Obec Lužice, Vodohospodářské stavby Veselí nad Moravou).
Navržená varianta stejně jako
původní tvar křižovatky ve srovnání s okružní křižovatkou má
tyto nedostatky:
- Nevynucuje snížení rychlosti
při průjezdu křižovatkou.
- Umožňuje přímý průjezd křižovatkou ze všech pěti směrů
a tím zvyšuje riziko čelních
střetů.
- V důsledku možnosti přímého
průjezdu křižovatky nepřiměřenou rychlostí vzniká reálné
nebezpeční střetu vozidel
s chodci na přechodu, zejména za nepřehlednou zatáčkou
v ul. Velkomoravská.
- Cyklisté nejsou vyloučeni
z průjezdu křižovatkou.
- Neplní funkci zpomalení dopravy před a za křižovatkou,
a tím narušuje koncepci snížení rychlosti v centru obce.
Tyto skutečnosti vyplývají ze
zkušeností při zavádění kruhových objezdů do praxe a jsou
statisticky potvrzeny. Obec je
připravena minimalizovat uvedené negativní vlivy výsadbou
zeleně.
Rekonstrukce celé ulice
Velkomoravská je financována
3

ze dvou zdrojů, a to v souladu s majetkoprávnímu vztahy.
Vlastní komunikace 05531
je majetkem Jihomoravského
kraje a chodníky, cyklostezky
a podélná stání, jsou v majetku
obce Lužice. V praxi to znamená, že náklady ve výši 7,4 mil.
Kč na rekonstrukci vozovky
včetně vybudování obou křižovatek jsou hrazeny v plné výši
z prostředků Jihomoravského
kraje. Náklady ve výši 4 mil.
Kč na vybudování chodníků,
cyklostezek a podélných stání
jsou hrazeny z prostředků obce
Lužice. Prostředky z rozpočtu
Jihomoravského kraje jsou
určeny pouze na rekonstrukci
dopravní infrastruktury a pro
jiné potřeby obce je nelze
použít. K diskutovaným okružním křižovatkám nutno dodat,

že náklady na vybudování okružní křižovatky jsou stejné, jako
náklady na rekonstrukci křižovatek původních. Obě křižovatky
jsou součástí celkové koncepce
optimálního řešení systému
dopravy, včetně architektonického vzhledu obce. Prezentují
méně beztvarých asfaltových
ploch a poskytují více prostoru
pro zeleň. Uplatnění okružních
křižovatek v realizovaném projektu není módní prvek, ale
progresivní řešení, potvrzené
dlouholetou praxí ve vyspělých
zemích. Klasické křižovatky budované v devadesátých letech
v ČR, byť vybavené semafory,
se stávají málo propustné, způsobují zácpy a jsou nahrazovány
okružními. Jestliže se nám nyní
jeví okružní křižovatky jako zbytečné, naši potomci v souvislosti

s nárůstem dopravy ocení nadčasovost této koncepce.
Na základě výběrového řízení, které na komunikaci provedl
Jihomoravský kraj a pro chodníky, cyklostezky a podélná stání
obce Lužice, realizuje stavbu
firma VHS plus, VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY s.r.o., Veselí
nad Moravou, která v obou řízeních podala nejnižší cenovou
nabídku. Stavba byla zahájena
29.05.2006 a ukončena bude
31.08.2006. Okružní křižovatka před základní školou bude
provozuschopná 7. července
2006.
Závěrem přijměte, prosím, pozvání na tradiční
Cyrilské hody v Lužicích
a na předhodové zpívání
„Pod zeleným“ před obecním úřadem.

Zprávy z rad ni ce
KNIHOVNA
Milí čtenáři,
chtěla bych Vám sdělit pár nových informací týkajících se naší
knihovny. V květnu nám přišlo
70 nových knih, z toho 30 pro
naši knihovnu a 40 z výměnného
fondu z Hodonína. Knihy pro
naši knihovnu jsou např. Cole
Martina -Špinavá hra, Cook Robin - Deformace, Únosné riziko,
Řeháčková Věra- Chlapec se
srdcem mého syna, Každá láska
něco stojí, Steel Daniell - Výkupné, Primabalerína, Viewiegh
Michal - Vybíjená, Rowling Joann
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- Harry Potter a princ dvojí krve,
Francková Zuzana - Vítězství nadosah, Dávej,ber, Hra na lásku,
Štoll Ivan - Podivuhodné přírodní
úkazy, aj. Z výměnného fondu
např. tyto Rollins James - Písečná
bouře, Smetanová Jindřiška - Domovní důvěrnosti, Koncert pod
platanem, Pozor, vyletí ptáček,
Viewegh Michal - Případ nevěrné
Kláry, Orel Ivan - Idioti na plavbě
kolem světa, Večeřová Milada
- Havajské prázdniny aj.
Na internetu máme založeny
webové stránky na adrese www.
knihovnaluzice.wz.cz. Každý
měsíc tam naleznete seznamy

nových knih a ostatní informace. Je zde také katalog všech
knih, které jsou v naší knihovně
k zapůjčení, takže si knihy
můžete vyhledávat i přes internet. E-mailová adresa knihovny
je knihovnaluzice@seznam.
cz.Případné dotazy můžete
zasílat na tuto adresu. Od srpna bude v knihovně pořízen
i mobilní telefon, jehož číslo
bude zveřejněno. Od června
tohoto roku jsou všechny výpůjčky zaznamenávány přes
program Clavius, což znamená,
že jsou všechny záznamy vedeny
v počítači, takže je možno ihned

zjistit, zda je nebo není požadovaná kniha půjčena.
O prázdninách bude knihovna asi 14 dnů uzavřena, přesný
termín bude vyhlášen místním
rozhlasem. Otevírací doba zůstává stejná. Po 13:00 - 16:30
a Pá 10:00 - 12:00 a 13:00
- 16:30 hod. Stále zůstává možnost návštěvy internetu zdarma,
proto využijte této nabídky. Jsou
k dispozici dva počítače s internetem. Jiné poplatky a služby
zůstávají stejné.
Přeji všem hezké prázdniny,
hodně sluníčka a odpočinku.
Nováková Jitka
knihovnice
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.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
INFORMACE
PRO PODNIKATELE
Pokud máte zájem zveřejnit
název, předmět činnosti a adresu vaší firmy na webových
stránkách naší obce v seznamu
firem, můžete tak učinit osobně
na OÚ v Lužicích nebo elektronickou poštou.
Tato služba je bezplatná.

Recept na hodové
koláče
Přiblížilo se období hodů. Každá hospodyňka má svůj recept na
hodové koláče. Pokud náhodou
ne, zkuste třeba tyto - od tetiček
Bernátkových z Lužic:
1 l mléka
2 kg mouky („selské“ a trochu
polohrubé)
60 dkg omastku (1 máslo,
1 HERA, 10 dkg sádla)
60 dkg cukru
8 - 10 žloutků
2 dkg soli
20 dkg kvasnic
Tvaroh:
3 kg tvarohu
1 vanilkový puding
2 vanilkové cukry
1 kg cukru (jemný krystal)
4 žloutky
2 bal. Hrozinek
Citrónová kůra
Posypka:
50 dkg cukru mletého
1 kg hladké mouky
2,5 másla
2 vanilkové cukry

PŘEHLED VÝVOZŮ
POPELNIC OD DOMŮ
2. POLOLETÍ 2006:
12. 7. 2006 + pytle
26. 7. 2006
9. 8. 2006 + pytle
23. 8. 2006
6. 9. 2006 + pytle
20. 9. 2006
4. 10. 2006 + pytle
18. 10. 2006
1. 11. 2006 + pytle
15. 11. 2006
29. 11. 2006 + pytle
13. 12. 2006
27. 12. 2006 + pytle
PYTLE NA TŘÍDĚNÝ
ODPAD
Žlutá barva - PET láhve
Modrá barva - papír
Oranžová bar va - nápojové
kartony
PROVOZ NA SBĚRNÉM
DVOŘE
Zimní období:
Úterý ...... 14.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek .... 14.00 - 17.00 hod.
Sobota ..... 8.00 - 11.00 hod.
Letní období
(v době letního času):
Úterý ...... 15.00 - 18.00 hod.
Čtvrtek ... 15.00 - 18.00 hod.
Sobota ..... 8.00 - 11.00 hod.
Ke zvonům na tříděný odpad
neodkládejte, prosím, žádný
domovní odpad, ani plastové
pytle. Zavezte odpad do sběrného dvora. Buďte ohleduplní
k životnímu prostředí i spoluobčanům.Děkujeme
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ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE LUŽICE ZE DNE 23. BŘEZNA 2006
Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav
KREML v 17:00 hod. s konstatováním následujících skutečností:
- Jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
- Při zahájení jednání bylo přítomno 8 členů.
- Předem se řádně omluvil: Ing. Milan Horňáček,
p. Josef Staněk, Mgr. Stanislav Vavrys, Ing. Jiří
Domanský, Ing. Štěpán Hubačka (dostaví se
později), p. Jozef Žembery, Ing. Pavel Hromek
(dostaví se později)
ZO je tím usnášeníschopné.
- Návrh na doplnění programu o tyto body:
- Žádost ředitelky MŠ o povolení výjimky z počtu dětí
- Projednání odměny ZO, RO a komisí
- Žádost o bezúplatný převod ZŠ
- Směna vodovodů a kanalizací
- Úprava rozpočtu č. 7 2005
- Starosta se dotázal, zda-li má někdo návrh na
další doplnění programu.
- Rozšířený program jednání byl schválen jednomyslně.
HLASOVÁNÍ:
8-0-0
- Zapisovatelkou byla určena Petra Lorencová.
- Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Jana Líčeníková, pí Drahomíra Sasinková
- Byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda - Ing. Marek Hasoň, členové- Ing.
Josef Kuchař, p. Pavel Marada
HLASOVÁNÍ:
Ing. Marek Hasoň
8-0-0
Ing. Josef Kuchař
8-0-0
p. Pavel Marada
8-0-0
- zápis z minulého zasedání ZO byl řádně ověřen
a vyložen k nahlédnutí ve stanoveném termínu
10 dnů na úřední desce a na obecních informačních tabulích. Námitky proti němu nebyly
podány a zápis je k dispozici.
1. Kontrola usnesení z posledního zasedání
Mgr. Jana Líčeníková uvedla, že z minulého zasedání ZO ze dne 22. 12. 2005 vyplynulo usne-

sení č. 24/3, kde ZO pověřilo RO k provedení
nezbytně nutných úprav rozpočtu do konce roku
2005 (úpravu rozpočtu č. 7), jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, které budou vynuceny
vnějšími vlivy. Mgr. Líčeníková předala slovo paní
Valouškové, která seznámila přítomné s úpravou
rozpočtu č. 7, kterou schválila RO dne 30. 12.
2005. Rozpočet byl na příjmové a výdajové části
navýšen o 2.756.900,- Kč.
Mgr. Líčeníková dále dodala, že v usnesení
č. 24/5 ZO schválilo zřízení sociálního fondu zaměstnanců obce Lužice a uložilo RO vypracovat
statut a zásady používání finančních prostředků
fondu do příštího zasedání ZO. Tento úkol byl také
splněn a je programem dnešního jednání.
USNESENÍ č. 25/1: a) ZO bere na vědomí
úpravu rozpočtu č. 7.
HLASOVÁNÍ:

8-0-0

USNESENÍ č. 25/1: b) ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ:

8-0-0

2. Zpráva KV a FV
Starosta předal slovo Mgr. Líčeníkové.
Mgr. Jana Líčeníková uvedla, že se KV sešel
31.1.2006. V programu byla kontrola plnění
usnesení RO č. 65 - 70, kontrola plnění usnesení
ZO z 22.9.2005 a 10.11.2005. Nebyly shledány
žádné připomínky. Dalším bodem jednání byla
kontrola dodržování platných vyhlášek. Na základě poskytnutého přehledu poplatků za komunální
odpad, za psy a za hřbitov KV konstatuje, že je
dodržování vyhlášek v pořádku.
Starosta dále předal slovo Ing. Martinu Půčkovi.
Ing. Půček uvedl, že FV zasedal 13.2.2006.
S následujícími závěry:
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1. Finanční výbor projednal čerpání dotací neziskových organizací, konkrétně: SONS Kyjov,
Diakonie Broumov, TJ Sokol, Brontosaurus,
Junák, ČZS, TJ Baník, Nadační fond ZUŠ
Hodonín, Klub seniorů Lužice, Lidová jednota
pro Lužice a okolí, Dotace do báně kostela,
Český svaz včelařů, Český svaz chovatelů
Lužice, Myslivecké sdružení Mikulčice.
2. Na základě předložených vyúčtování FV konstatoval, že čerpání dotací proběhlo v souladu se
schválenou směrnicí č. 3/2003 a vyúčtování je
předloženo v termínu dle uvedené směrnice.
Dále následovalo zasedání dne 20.3.2006,
kde FV:
1. Rozpočet roku 2005 projednal za účasti ekonomky OÚ. Rozpočet vykazuje nedočerpané
výdaje, které byly přesunuty do rezervy pro
následující rok. Celkové příjmy a výdaje za
období 01/2005 - 12/2005 jsou:
Příjmy celkem .............. 29 690 138,59 Kč
Rozpočet .................... 29 704 000,00 Kč
Procento ................................... 99,95 %
Výdaje celkem ............... 30479 854,11 Kč
Rozpočet .................... 34 120 700,00 Kč
Procento ................................... 89,33 %
Stav na účtu k 31.12.2005 ..... 3 567 797,72 Kč
2. Finanční výbor projednal s paní ekonomkou
rozpočet roku 2006. Příjmy i výdaje jsou v souladu s očekávanou skutečností. Celkové příjmy
a výdaje za období 01/2006 - 02/2006 jsou:
Příjmy celkem ................. 5 448 911,90 Kč
Rozpočet .................... 23 054 700,00 Kč
Procento ................................... 23,63 %
Výdaje celkem .............. 2 867 564,91 Kč
Rozpočet .................... 26 984 000,00 Kč
Procento ................................... 10,63 %
Stav na účtu k 28.2.2006 ...... 5 862 028,71 Kč
3. Byla provedena kontrola účetních dokladů
za měsíce 12/2005 — 02/2006. FV konstatuje,
že doklady jsou řádně zaúčtovány a podepsány.
4. Byla provedena kontrola pokladny za období
18.11.2005 — 31.12.2005 a 2.1.2006 1.3.2006. FV konstatuje, že doklady jsou bez
výhrad.
8

5. FV projednal úpravu rozpočtu č. 1. Jednotlivé
úpravy rozpočtu byly starostou a paní ekonomkou vysvětleny. FV doporučuje OZ úpravu ke
schválení.
6. FV projednal směrnici č. 1/2006 — zajištění
finanční kontroly ve veřejné správě a doporučuje OZ ke schválení.
7. FV projednal svůj plán kontrolní činnosti na
rok 2006 a předkládá jej zastupitelstvu ke
schválení.
8. FV projednal návrh „Statutu sociálního fondu
pracovníků Obce Lužice“ a doporučuje jej ZO
ke schválení.
USNESENÍ č. 25/2 a): ZO bere na vědomí
informaci KV.
HLASOVÁNÍ:

8-0-0

V 17:20 se dostavil Ing. Štěpán Hubačka.
USNESENÍ č. 25/2 b): ZO bere na vědomí
informaci FV.
HLASOVÁNÍ:

9-0-0

3. Kabelová televize
Starosta předal slovo řediteli firmy SELF p. Janu
Dašovskému, který seznámil přítomné s možností
napojení kabelové televize na optický kabel.
P. Dašovský konstatoval, že schválená koncepce EU ukládá, že do konce roku 2012 musí být
vypnuty veškeré analogové televizní vysílače,
proto je tedy digitalizace nevyhnutelná. V rámci
urychlení tohoto procesu byla schválena koncepce ČR s tím, že by se doba měla zkrátit už do
roku 2010. Předpokládá se, že všechny analogy
zhasnou a prakticky se začnou vysílače vypínat
už v roce 2008. Analog tak skončí. Co je tedy
nutné udělat pro zajištění digitálního vysílání?
Každý uživatel bude mít několik možností. Jednak
je to příjem z pozemních digitálních vysílačů, dále
příjem ze satelitu, příjem přes kabelovou televizi
a dále IP televize, která bude poskytována zejména Telecomem a privátními subjekty. Každý
z těchto systémů vysílá v jiném formátu, pro každý
příjem tohoto způsobu je potřeba jiný setobox

a pro příjem pozemního vysílání se v současné
době uvažuje o dvou různých formách vysílání, tzn. že bude pět různých druhů setoboxů,
a každý z těchto pěti možností nebude obsahovat
všechny programy.
Pokud uživatel nemá dobré antény, bude muset
investovat do nových, aby dobře přenesly digitální signál. Do značné míry může tedy kabelová
televize plošně vyřešit tento stávající problém
a to tím, že si můžeme do hlavní stanice nechat
postupně instalovat komponenty, které převedou
signál do prostředí kabelového rozvodu tak, aby
se zachovala taková jednotnost a uniformita zařízení koncového uživatele, pro který se rozhodne.
Hlavní stanice může fungovat jako konverzní centrum a tak se bude udržovat jednotnost signálu
v síti. To je první pozitivum sítě kabelové televize.
Pro vlastníka to znamená, že musí být v kontaktu
s firmou, která nabízí tyto technologie, a ta bude
reagovat na to, co kde začne vysílat, jaký přijímač
na to mít, jak to přetransponovat a bude se muset
investovat do hlavní stanice, aby se zachovala
hlavní nabídka, kterou máme. Tato investice se dá
dopředu dost těžko odhadnout, ale pro představu
se dá počítat jeden digitální program na částku
cca 20 - 40 tis. Kč investice do technologie hlavní
přijímací stanice, pokud se rozhodneme jít cestou
poněkud pokročilejší a využít síť kabelové televize
i k přenosu datových služeb, tzn. např. internetu,
tedy používat k obousměrnému přenosu.
Firma SELF v této oblasti buduje páteřní optické
sítě. V rámci těchto sítí rozvádí signál do svých
kabelových rozvodů, které jsou po Moravě
zavedeny. Nejblíže Lužicím je Kyjov, Mutěnice,
Bukovany atd. Tyto sítě jsou napojeny na optiku
a v současné době provozují i poskytování
internetu a hlasových služeb, tzn. klasické telefonování. Investice by byla na bedrech obce,
tzn. připojení optickým kabelem, a znamenala
by, že se může připojit do systému distribuce
páteřní optické sítě, a může se začít využívat to,
co se teď dobudovalo, a to je nahradit hlavní
stanici jednoduchým převodním zařízením, které
může využívat veškeré služby, které se začnou
objevovat. Odpadne tedy veškeré investování
do hlavní stanice, dále veškerá údržba systému
a službu v podobě televizního obrázku, internetu

či hlasových služeb můžeme koupit v balíčku
z této optické sítě. V současné době byla vybudována hlavní přijímací stanice, která plně podporuje
veškeré formáty, které budou použity při distribuci
televizních signálů. Základní programy zůstanou
v síti kabelové televize v analogu, tzn. že tyto programy budeme moci sledovat v analogu tak, jak
jsme zvyklí a nebude nutno nakupovat setoboxy
atp. Bude to fungovat nadále tak, jak to funguje.
Přidá se balík programů, v současné době je
nabízeno asi 60 televizních kanálů, z toho asi
39 českých. Programové balíčky se pohybují asi
kolem 150 - 300,- Kč za měsíc. Je samozřejmě
rozdíl dle obsahu balíčků, tzn. jestli jsou sportovní
atp. Každý si může navolit balíčky dle svého. Další
možností je telefonování s tím, že se nebudou
platit žádné měsíční poplatky za telefon. Hovorné
se pohybuje mezi 50 - 60 % cen, které má dnes
na trhu Telecom. Další věcí je, že se připravují
služby tzv. „video na vyžádání“. To funguje jako ve
videopůjčovně, kdy nám televize umožní zapůjčit
si filmy, shlédnout je doma a zaplatit částky, které
budou uvedeny jako součást příjmu filmu nebo se
dá vytvořit služba jako jsou programy HBO, kde
se platí cca 400,- Kč a v této ceně budeme mít
možnost si programy filmy vybírat z nabídky sami
a tak si vytvořit svoji filmotéku. To jsou věci, které
se dají díky napojení využít.
Problém se bude muset řešit, protože analogové
vysílání bude vypnuto a bude tedy nutné zajistit
přechod na vysílání digitální. „Když ne dnes, tak
zítra určitě.“
Starosta poděkoval řediteli firmy SELF za vysvětlení a vyzval přítomné k dotazům.
Ing. Půček se dotázal na cenu základního
balíčku. Tento balíček budou využívat zejména
starší občané, kteří nebudou mít zájem o další
rozšířené nabídky.
Ředitel firmy SELF odpověděl, že předpoklad je
kolem cca 100,- Kč měsíčně.
Dále se Ing. Půček dotázal na změnu telefonního
čísla při případném telefonování.
Ředitel firmy SELF odpověděl, že jsou dvě možnosti. Jako operátor má firma přidělených 10000
čísel pro ČR, proto se snaží dávat čísla firmy, což
je technicky jednodušší. Samozřejmě je možnost
přenosu stávajícího telefonního čísla uživatele.
9

Ing. Hubačka se dotázal na technické záležitosti,
tedy co bude potřeba instalovat, a to i na straně
uživatelů.
Ředitel firmy SELF odpověděl, že pokud bude
uživatel používat pouze analogovou televizi,
zůstává mu televizní přijímač. Pokud je to otázka
využití digitálního přenosu je to setobox, cena
kolem 2.000,- Kč, díky kterému bude i možnost
telefonování, internetu a interaktivní televize (např.
nakupování přes internet).
Ing. Půček se dále dotázal, zda setobox umí komunikovat se všemi daty a zda nebude problém
v tom, že jeden vysílá tak a druhý jinak.
Ředitel firmy SELF odpověděl, že problém nenastane. Na setobox je napojena jak televize,
tak internet či telefon, není potřeba na každou
službu zvláštní zařízení. K dispozici jsou i dražší
setoboxy se zvláštním hardwarem, které umí např.
nahrávat apod.
Dále se ing. Hubačka dotázal na případné ceny
používání telefonu a internetu.
Ředitel firmy SELF odpověděl, že ceny telefonu
se platí pouze za hovorné a internet se pohybuje
kolem částky od 400,- Kč. Pokud se budou služby využívat, je možno nabízet balíčky služeb, které
budou díky tomu, že budou využívány všechny
funkce, levnější.
Ing. Hasoň se dotázal na životnost stávajících
kabelů po obci.
Ředitel firmy SELF odpověděl, že životnost je
40 - 50 let. Otázka výměny se bude týkat spíše
zesilovačů a ne kabelů.
Ing. Hubačka se dotázal jaká je kapacita připojení
na páteř.
Ředitel firmy SELF odpověděl, že je možno
dostat i terabit.
Ing. Hubačka se dále dotázal, zda by při zavedení
tohoto způsobu mohli stávající uživatelé využívat
tento signál.
Ředitel firmy SELF odpověděl, že by mohli dále
využívat signál s tím, že by se redukovala analogová nabídka do základní nabídky.
Ing. Hubačka se dále dotázal na financování
obce.
Ředitel firmy SELF odpověděl, že se jedná o dvě
možné formy spolupráce. Vzhledem k tomu, že
jsme v dosahu kyjovského uzlu, dá se udělat
10

z naší obce satelit systému, tzn. že by se nemuselo kupovat drahé zařízení.
Ing. Jiří Sečkař se dotázal na investice ze strany
obce.
Ředitel firmy SELF odpověděl, že do aktivního
prvku je to asi 150 - 200 tis. Kč a plus náklady
na výkopy. Částka bude srovnatelná s tím, když
by se stanice upravila tak, aby se dalo využívat
15 - 20 programů jiným způsobem.
Ing. Sečkař se dále dotázal na dobu realizace.
Ředitel firmy SELF odpověděl, že v Kyjově již
tento systém funguje, takže je to otázka výkopů
a vypořádání se s majiteli pozemků.
Ing. Sečkař se dále dotázal, zda si každý uživatel
může navolit libovolný počet balíčků.
Ředitel firmy SELF odpověděl, že si každý volí
dle svého.
Ing. Půček se dále dotázal, zda v případě,
že jsou v domácnosti tři televize je možné používat signál pro všechny tři nebo pouze tam, kde
je setobox?
Ředitel firmy SELF odpověděl, že digitální připojení
funguje pouze tam, kde je setobox, analogové vysílání na všech televizích. To znamená, že při digitálním příjmu musí mít každá televize svůj setobox.
Ředitel firmy SELF dále dodal, že je možné
z různých hledisek, např. kvůli varování, získat
i dotační tituly.
Ing. Půček se dotázal, zda bude infokanál součástí vysílání.
Ředitel firmy SELF odpověděl, že je možné jej
dát i do analogového vysílání i do digitálního.
Pokud se infokanál dostane do digitálu je možné
jej rozvést po celé republice.
Protože nebyly další dotazy, starosta poděkoval
zástupcům firmy SELF za informace.
Dále dodal, že optický kabel je jedna varianta
přenosu. Druhou je příjem digitální. Starosta
doporučuje pozvat na příští zasedání zástupce
firmy Noel, která tento příjem nabízí.
USNESENÍ č. 25/3: ZO bere na vědomí informace zástupců firmy o provozování kabelové
televize a souhlasí s pozváním firmy NOEL na
příští zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ:

9-0-0

4. Směrnice č. 1/2006 k zajištění finanční
kontroly ve veřejné správě
Místostarostka seznámila přítomné se směrnicí
č. 1/2006, která má nahradit směrnici z roku
2003. Směrnice byla aktualizována pod dohledem auditora a FV. Dále seznámila s plánem
kontrolní činností FV na tento rok.

6. Odpisový plán na ZŠ, MŠ na rok 2006
Starosta předal slovo paní Valouškové, která
seznámila přítomné s odpisovým plánem ZŠ
a MŠ na rok 2006.
USNESENÍ č. 25/6 a): ZO schvaluje odpisový
plán ZŠ Lužice na rok 2006 ve výši 42.600,Kč.

USNESENÍ č. 25/4 a): ZO schvaluje Směrnici
č. 1/2006 k zajištění finanční kontroly ve veřejné
správě.

HLASOVÁNÍ:

HLASOVÁNÍ:

USNESENÍ č. 25/6 b): ZO schvaluje odpisový
plán MŠ Lužice na rok 2006 ve výši 7.908,Kč.

9-0-0

USNESENÍ č. 25/4 b): ZO schvaluje plán kontrolní činnosti FV na rok 2006.
HLASOVÁNÍ:

9-0-0

5. Schválení hospodářského výsledku 2005
ZŠ, MŠ, převod hospodářského výsledku
do fondů
Starosta předal slovo paní Valouškové, která
seznámila přítomné s hospodářským výsledkem
ZŠ a MŠ pro rok 2005.
USNESENÍ č. 25/5 a): ZO schvaluje předložený hospodářský výsledek ZŠ za rok 2005
a schvaluje rozdělení zisku ve výši 634,50 Kč do
rezervního fondu.
ZO schvaluje předložený převod hospodářského výsledku ve výši 634,50 Kč do rezervního fondu ZŠ.
HLASOVÁNÍ:

9-0-0

V 18:40 se dostavil Ing. Hromek.
USNESENÍ č. 25/5 b): ZO schvaluje předložený
hospodářský výsledek MŠ za rok 2005 ve výši
170.814,26 Kč.
ZO schvaluje předložený převod hospodářského
výsledku do fondu odměn 34.162,- Kč a do rezervního fondu 136.814,26 Kč. Dále schvaluje
převod 200.000,- Kč z rezervního fondu MŠ na
účet zřizovatele.
HLASOVÁNÍ:

HLASOVÁNÍ:

10 - 0 - 0

10 - 0 - 0

7. Sociální fond
Místostarostka seznámila přítomné se sociálním
fondem.
P. Marada se dotázal na bod č. 4 Hospodaření
s fondem, zda-li není omezena možnost použití
fondu limitem prostředků, se kterými může dle
zák. č. 128/2000 Sb. starosta disponovat.
Místostarostka odpověděla, že toto starostu
neomezuje a auditor doporučil, aby hospodaření
s fondem bylo necháno v kompetenci starosty,
kterého FV může kdykoliv kontrolovat.
Starosta dodal, že se jedná o částky ve výši max.
5.000,- Kč, což je v kompetenci starosty.
Ing. Kuchař dodal, že jsou zde také pracovníci
firmy Lutes a bylo by správné, aby byl zřízen sociální fond i pro Lutes, protože někteří pracovníci
jsou v Lutesu po celý rok.
Ing. Půček konstatoval, že Lutes je samostatná
obchodní firma a řešení tohoto problému není
v kompetenci ZO.
USNESENÍ č. 25/7 : ZO schvaluje Statut sociálního fondu pracovníků Obce Lužice a Zásady
používání prostředků sociálního fondu pracovníků
Obec Lužice.
HLASOVÁNÍ:

9-1-0

Zdržel se:

Ing. Josef Kuchař

10 - 0 - 0
11

8. Prodej, koupě a směna pozemků
Starosta seznámil přítomné s následujícími
návrhy:
a) Rada předkládá k projednání ZO zveřejnit
záměr prodat pozemek parc. č. 2184/1 od
manž. Paulíkových o výměře 36 m2. Rada
obce nedoporučuje pozemek prodat.
b) Rada doporučuje ZO zveřejnit záměr prodat
pozemek parc. č. 1527/11 o výměře 7 m2
firmě GROZ-BECKERT CZECH s.r.o.
c) Rada doporučuje ZO zveřejnit záměr prodat
dům č. p. 170, parc. č. 694 o výměře 129
m2 panu Kučerovi.
d) Starosta seznámil přítomné se záměrem koupě pozemku ve vlastnictví Pozemkového fondu
ČR parc. č. 403/26 o výměře 4628 m2 za
cenu v místě obvyklou.
e) Starosta seznámil přítomné se záměrem
koupě pozemků ve vlastnictví Vladislava Říhy
parc. č. 2627 o výměře 391 m2 a pozemek
parc. č. 2626 o výměře 635 m2.
f) Starosta seznámil přítomné se záměrem
koupě pozemku ve vlastnictví Marie a Dany
Hadašových, Davida Švarcera, Dany Cibulkové, parc. č. 1634/2 v k. ú. Lužice u Hodonína
o výměře 830 m2. Dále koupě pozemku parc.
č. 1698/1 v k. ú. Lužice u Hodonína o výměře
573 m2 a parc. č. 1634/3 o výměře 277
m2 ve vlastnictví Augustina Kostky za cenu
v místě obvyklou.
g) Starosta seznámil přítomné se záměrem koupě pozemků ve vlastnictví manž. Říhákových
a p. Příkazského v k. ú. Lužice u Hodonína
dle geometrického plánu, parc. č. 2159/16
(36m2), 2159/17 (8 m2), 2159/30 (54 m2),
2159/31 (2 m2).
Ing. Kuchař opomenul možnou chybu u parcelních číslech.
Starosta odpověděl, že budou parcely a výměry překontrolovány.
h) Starosta seznámil přítomné se záměrem
koupě pozemků parc. č. 817 (51 m2), parc.
č. 818 (689 m2), parc. č. 819 (170 m2)
v k. ú. Lužice u Hodonína o celkové výměře
910 m2 ve vlastnictví Stanislava a Vladimíra
Kubíkových.
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i) Starosta seznámil přítomné se záměrem koupě
pozemku parc. č. 2041/8 v k. ú. Lužice u Hodonína o výměře 2421 m2 ve vlastnictví Bohumily
a Miloslava Příkazských v cene 200,- Kč/m2.
j) Starosta seznámil přítomné se záměrem koupě domu č. p. 138 na parc. č. 1114 o výměře
132 m2 v k. p. Lužice u Hodonína ve vlastnictví
Jana Rause.
k) Starosta seznámil přítomné se záměrem koupě pozemků parc. č. 2847/8 o výměře 5 m2 a 2847/6
o výměře 1 m2 dle geometrického plánu.
l) Starosta seznámil přítomné se záměrem
směnit pozemek ve vlastnictví paní Evy Bočkové parc. č. 2564/2 o výměře 583 m2
v k. ú. Lužice u Hodonína za jedno stavební
místo ve vlastnictví obce na ul. Kratiny. Rozdíl
ploch bude placen za cenu stanovenou pro
předmětnou lokalitu.
Návrh usnesení 25/8 a): ZO neschvaluje záměr prodat pozemek p.č. 2184/1, v k.ú. Lužice
u Hodonína o celk. výměře 36 m2.
HLASOVÁNÍ:

9-1-0

Zdržel se:

Ing. Štěpán Hubačka

Návrh usnesení 25/8 b): ZO schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 1527/11 v k.ú. Lužice u Hodonína o celk. výměře 7 m2 za cenu 400,- Kč/m2.
HLASOVÁNÍ:

10 - 0 - 0

Návrh usnesení 25/ c): ZO schvaluje záměr
prodat dům č.p. 170, p.č. 694 o celk. výměře
129 m2 v k.ú. Lužice u Hodonína.
HLASOVÁNÍ:

9-1-0

Zdržel se:

Ing. Pavel Hromek

Návrh usnesení 25/8 d): ZO schvaluje koupi
pozemku ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR
parc. č 403/26 v k. ú. Lužice u Hodonína o celk.
výměře 4628 m2 za cenu v místě obvyklou.
HLASOVÁNÍ:

10 - 0 - 0

Návrh usnesení 25/8 e): ZO schvaluje koupi
pozemku ve vlastnictví Vladislava Říhy parc.
č.2627 v k. ú. Lužice u Hodonína o celk. výměře
391 m2 a pozemku parc. č. 2626 v k. ú. Lužice
u Hodonína o celk. výměře 635m2 za cenu
v místě obvyklou.

Návrh usnesení 25/8 j): ZO schvaluje koupi
domu č. p. 138 na p.č. 1114 o celk. výměře
132 m2 v k. ú. Lužice u Hodonína ve vlastnictví
Jana Rause za cenu stanovenou znaleckým
posudkem.
HLASOVÁNÍ:

HLASOVÁNÍ:

Návrh usnesení 25/8 f): ZO schvaluje koupi
pozemku ve vlastnictví Marie a Dany Hadašových, Davida Švarcera, Dany Cibulkové parc.
č 1634/2 v k. ú. Lužice u Hodonína o celk.
výměře 830 m2.
HLASOVÁNÍ:

10 - 0 - 0

ZO schvaluje koupi pozemku parc. č. 1698/1
v k. ú. Lužice u Hodonína o celk. výměře 573m2
a koupi pozemku parc. č. 1634/3 o celk. výměře
277 m2 ve vlastnictví Augustina Kostky za cenu
v místě obvyklou.

Návrh usnesení 25/8 k): ZO schvaluje záměr
koupě pozemků parc. č. 2847/8 a 2847/6 dle
geometrického plánu za cenu v místě obvyklou.
HLASOVÁNÍ:

10 - 0 - 0

Návrh usnesení 25/8 l): ZO schvaluje záměr
směnit pozemek ve vlastnictví pí Evy Bočkové
parc. č.2564/2 o celk výměře 583m2 v k.ú
Lužice u Hodonína za jedno stavební místo ve
vlastnictví obce na ul. Kratiny. Rozdíl ploch bude
doplacen za cenu stanovenou pro předmětnou
lokalitu.
HLASOVÁNÍ:

HLASOVÁNÍ:

10 - 0 - 0

10 - 0 - 0

10 - 0 - 0

10 - 0 - 0

10 - 0 - 0

9. Projednání břemene s firmou VaK na uložení části vodovodu na ul. Velkomoravská na
pozemcích ve vlastnictví obce Lužice
Starosta seznámil přítomné zastupitele s žádostí
VaK Hodonín a.s. o zřízení věcného břemene vodovodu, který je majetkem VaK Hodonín a.s. a je
veden pozemkem v ul. Velkomoravská od pekárny
po MND, který je v majetku Obce Lužice.

Návrh usnesení 25/8 h): ZO neschvaluje koupi pozemků parc. č 817 (51m2), parc. č. 818
(689 m2), parc. č. 819 (170 m2) v k. ú. Lužice
u Hodonína o celk. výměře 910 m2 ve vlastnictví
Stanislava a Vladimíra Kubíkových.

USNESENÍ č. 25/9: ZO schvaluje smlouvu na
zřízení břemene s firmou VaK Hodonín a. s. na
uložení části vodovodu na ul. Velkomoravská (dle
geometrického plánu) na pozemcích ve vlastnictví
obce Lužice

HLASOVÁNÍ:

HLASOVÁNÍ:

Návrh usnesení 25/8 g): ZO schvaluje koupi
pozemků ve vlastnictví manž. Řihákových a p.
Příkazského v k. ú. Lužice u Hodonína dle geom.
plánu parc. č. 2159/16 (36m2), 2159/17 (8m2),
2159/30 (54m2), 2159/31( 2m2).
HLASOVÁNÍ:

10 - 0 - 0

Návrh usnesení 25/8 i): ZO schvaluje koupi pozemku parc.č. 2041/8 v k. ú. Lužice u Hodonína
o celk. výměře 2421 m2 ve vlastnictví Bohumily
a Miloslava Příkazských za 200,- Kč/m2.
HLASOVÁNÍ:

10 - 0 - 0

10 - 0 - 0

10. Byt na zdravotním středisku - změna
užívání
Starosta seznámil přítomné s tím, že by tento
byt měl do budoucna sloužit k ubytování hostů
Lužic. Byt se zvažuje doplnit nábytkem, aby zde
mohlo spát až 12 lidí. Změnu užívání je nutno
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projednat na stavebním úřadě. Vycházelo se
z toho, že v Lužicích není žádná ubytovací kapacita a tento byt by situaci alespoň částečně
vyřešil.
Ing. Hubačka se dotázal na předpokládané náklady na údržbu?
Starosta dodal, že se vše musí vykalkulovat. Prozatím se koupí válendy a skříně. Poplatek bude
stanoven tak, aby pokryl provozní náklady.
Ing. Kuchař dodal, že je rozumné využít tyto
prostory tímto způsobem.
Mgr. Líčeníková dodala, že ve Francii má partnerská obec vlastní ubytovnu pro potřeby obce
a občanů, a to má 400 obyvatel.
USNESENÍ č. 24/10: ZO schvaluje změnu užívání bytu na zdravotním středisku jako ubytovací
prostory.
HLASOVÁNÍ:

10- 0 - 0

11. Úprava rozpočtu č. 1
Starosta předal slovo paní Valouškové.
Paní Valoušková seznámila přítomné s úpravou
rozpočtu č. 1 na rok 2006. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o 3.767.100,- Kč, výdajový část
o 3.405.600,- Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji se
upravuje položkou 8115 - 361.500,- Kč (nenaplnění zůstatku BÚ k 31. 12. 2005).
Ing. Hubačka se dotázal, zda-li je příspěvek RP
standardní roční příspěvek?
Ve výdajové části se § 3639 ZP 26 navyšuje
o 60.600,- Kč.
Starosta odpověděl, že částka je stanovena na
počet obyvatel.
Ing. Hromek se dotázal, kolik se rozváží obědů?
Starosta odpověděl, že asi 90 denně. Dále dodal,
že stávající automobil již odjezdil tři roky a rozváží
i jiné věci než obědy, proto bude nutné zakoupit
jiný starší automobil.
Ing. Hubačka se dotázal na položku ve výdajích - údržba komunikací, tedy co tato položka
zahrnuje.
Paní Valoušková odpověděla, že údržbu prezentuje úklid vozovek včetně likvidace sněhu. Náklady
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budou vyšší než obvykle vzhledem k průběhu
letošní zimy, která ještě neskončila.
Starosta požádal zastupitele o dodatečnou změnu ve výdajové části, kde je nutno posílit opravu
Starého kvartýru o částku 200 tis. Kč s ohledem
na nutné opravy zdiva.
Ing. Kuchař vznesl připomínku, proč se dávají měděné rýny, když stačí pozinkované. Z jedné strany
jsou rýny měděné a z druhé pozinkované.
Starosta odpověděl, že měděné rýny jsou
z toho důvodu, že vydrží déle a nevyžadují nátěry.
Z ulice Pekařská jsou rýny pozinkované, aby se
předešlo odcizení.
P. Marada se dotázal, zda se postupuje podle
projektové dokumentace. Vzhled budovy se
totiž mění.
Starosta odpověděl, že je vypracovaný projekt,
podle kterého rekonstrukce dle možností probíhá.
Ing. Kuchař se dotázal, zda už Muzejní spolek
získal nějaké dotace či sponzory.
Starosta odpověděl, že zatím ne.
Ing. Půček dodal, že bylo řečeno, že se spraví
střecha a na ostatní by měl sehnat finance Muzejní spolek.
Starosta dodal, že při silnějším větru zůstane
střecha bez štítových zdí, proto je nutná jejich
oprava, včetně omítek.
Ing. Hromek se dotázal, jaká byla částka RP
v minulém roce?
Paní Valoušková odpověděla, že 57.200,- Kč.
Ing. Hromek se dále dotázal na sportovní halu.
Starosta odpověděl, že částka je navržena z toho
důvodu, aby byla možnost zahájit stavbu ještě
v tomto roce, v případě poskytnutí dotace.
Starosta seznámil přítomné s důvody pro zařazení 200.000,- Kč do výdajové části rozpočtu
na vybudování komunikace v ul. Lesní. V souladu se závěry předchozích veřejných zasedání
zastupitelstva, proběhlo jednání rady obce
s obyvateli ul. Lesní. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že Obec Lužice se na vybudování bude
podílet částkou 200.000,- Kč z toho důvodu, že
předmětná komunikace bude současně sloužit
jako přístupová pro II. etapu výstavby v lokalitě.
Náklady na vybudování vozovky a chodníku bez
finální asfaltové vrstvy prezentují dle předloženého

rozpočtu 630.000,- Kč. Rozdíl ve výši 430.000,Kč zajistí obyvatelé ul. Lesní.
Ing. Hromek se dotázal, zda není nutné revokovat
předchozí usnesení zastupitelstva.
Ing. Kempný dodal, že zastupitelstvo stanovilo
podmínky, že obec bude finančně participovat,
pokud bude předložen návrh na financování ze
strany občanů ul. Lesní spolu a výstavba komunikace bude prospěšná i pro obec. Tyto podmínky
byly splněny a usnesení není nutné revokovat.
USNESENÍ č. 25/11: ZO schvaluje úpravu
rozpočtu č. 1 v příjmové části o 3.767.100,- Kč
a výdajové části o 3.405.600,- Kč a ve financování pol. 8115 - 361.500,- Kč.
HLASOVÁNÍ:

10 - 0 - 0

14. Výstavba podporovaných bytů
Vzhledem k tomu, že na posledním zasedání
ZO byla schválena plocha pro výstavbu domu
seniorů, přednesl starosta podmínky poskytování dotací obcím z prostředků Státního fondu
rozvoje bydlení. V kategorii podporovaných
bytů činí dotace 550.000,- Kč/1 byt. Průměrné náklady na 1 byt o ploše 35 m2 činí
cca 750.000,- Kč. Investice obce prezentují
v daném případě 200.000,- Kč/byt. Byty musí
zůstat 20 let v majetku obce. Údržba je hrazena
z nájemného.
USNESENÍ č. 25/14: ZO bere na vědomí
informaci starosty o podmínkách výstavby podporovaných bytů a pověřuje ho dalším jednáním
k této záležitosti.

Ve 20:15 hod. odešel Ing. Štěpán Hubačka.

HLASOVÁNÍ:

12. Informace o pronájmu pozemků Dolu Mír
Starosta informoval přítomné o uzavření smlouvy
s Dolem Mír o nájmu pozemků obce v areálu bývalé
farmy JZD. Výše nájmu byla stanovena na 5,- Kč/
m2 a rok, což prezentuje cca 76.770,- Kč ročně.

15. Různé
a) Přístavba restaurace Lužák
Starosta informoval, že se v kapitole vozovek
počítá asi s 500 tis. Kč na výstavbu komunikace
od Ploštin k restauraci Lužák. V současné době
se čeká na dokončení projektu. Výstavba vozovky
by mohla být zahájena cca za 14 dnů. Realizace
přístavby bude zahájena po vydání stavebního
povolení, o které již bylo zažádáno. Rozpočtové
náklady na přístavbu nekuřácké části o rozměrech 5 x 9 m činí 500.000,- Kč.
P. Marada se dotázal, zda je o restauraci takový
zájem, aby se zvyšovala kapacita.
Starosta odpověděl, že restaurace je kapacitně
nedostatečná zejména v době podávání obědů.
Dále není možné uspokojit velký zájem o rezervaci pro soukromé akce vzhledem k tomu, že
v současné době je při rezervaci nutné uzavřít
celou restauraci.
Ing. Kuchař dodal, že z restaurace se obědy
rozváží občanům a firmám v Lužicích a v Hodoníně.

USNESENÍ č. 25/12: ZO bere na vědomí informaci starosty.
HLASOVÁNÍ:

9-0-0

13. Projednání změny katastrální hranice
obce Lužice a města Hodonín v lokalitě
u Kyjovky
Starosta informoval přítomné o tom, že probíhají
s Městem Hodonín tři roky jednání o změnu katastrální hranice, a to tak, aby kopírovala Kyjovku
až po silnici Hodonín - Lužice. V současné době
se budou dojednávat změny v geometrickém
plánu a je potřeba, aby zastupitelstvo tyto změny
schválilo.

9-0-0

USNESENÍ č. 25/13: ZO schvaluje změnu katastrální hranice mezi obcí Lužice a městem Hodonín, dle navrženého geometrického plánu.

USNESENÍ č. 25/15 a): ZO schvaluje předložený záměr přístavby areálu Lužák.

HLASOVÁNÍ:

HLASOVÁNÍ:

9-0-0

9-0-0
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16. Žádost ředitelky MŠ o povolení výjimky
z počtu dětí
Místostarostka seznámila přítomné s žádostí
ředitelky MŠ o povolení výjimky z počtu dětí pro
školní rok 2006/2007. Pokud zastupitelstvo
schválí může být až o tři děti více.
USNESENÍ č. 25/15: ZO schvaluje žádost ředitelky MŠ o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě
pro školní rok 2006/2007.
HLASOVÁNÍ:

9-0-0

17. Projednání odměny ZO, RO a předsedům
komisí
Starosta předal slovo paní Valouškové.
Paní Valoušková seznámila přítomné se změnou
odměn ZO, RO a předsedů komisí.
Mění se tyto částky:
ZO - z 420,- Kč na 450,- Kč
RO - z 1.220,- Kč na 1.280,- Kč
Předseda komise - z 1.050,- Kč na 1.110,- Kč
Starosta dodal, že komise pravidelně zasedají
a účastní se jich také starosta nebo místostarostka. Komise pracují systematicky. Jejich činnost
se vyhodnocuje 1x za pololetí.
USNESENÍ č. 25/15: ZO schvaluje valorizaci
odměn ZO, RO a předsedům komisí s platností
od 1. 1. 2006.
HLASOVÁNÍ:

9-0-0

18. Žádost o bezúplatný převod ZŠ
Starosta informoval přítomné, že v důsledku
připojení Lužic k Hodonínu v roce 1985 byla
převedena do majetku Hodonína i lužická ZŠ.
V současné době probíhají jednání o převedení
ZŠ do majetku Obce Lužice. Žádost o bezúplatný
převod musí být doložena souhlasem ZO Obce
Lužice.
USNESENÍ č. 25/15: ZO Lužice rozhodlo požádat Město Hodonín o bezúplatný převod budovy
ZŠ, č. p. 220 - stavby občanského vybavení umístěné na pozemku parc. č. 1839 a na pozemku
parc. č. 1840/4 a bezúplatný převod pozemku
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parc. č. 1839 a zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 1575 m2, to vše v obci Lužice, katastrální území Lužice u Hodonína.
HLASOVÁNÍ:

9-0-0

19. Směna vodovodů a kanalizací
Starosta informoval o stavu majetkoprávního vypořádání kanalizační sítě a vodovodu mezi Obcí
Lužice a VaK Hodonín a. s. Směnou kanalizační
sítě v majetku VaK Hodonín a. s. za vodovodní řad
v majetku Obce Lužice, bude docílen konečný
stav, kdy celá kanalizační síť v Lužicích bude
v majetku Obce Lužice a celý vodovodní řad
v Lužicích bude v majetku VaK Hodonín a.s.
USNESENÍ č. 25/15: ZO schvaluje směnu
vodovodu v k. ú. Lužice u Hodonína, který je
majetkem Obce Lužice v hodnotě 1.652.500,Kč, za kanalizační síť v k. ú. Lužice u Hodonína,
která je majetkem VaK Hodonína a. s. v hodnotě
1.652.500,- Kč.
HLASOVÁNÍ:

9-0-0

20. Diskuze
Starosta vyzval přítomné občany k diskuzi.
Ing. Kempný se dotázal na komunikaci ul. Lesní,
zda je nějaká představa, jakým způsobem bude
částka 200 tis. Kč profinancována.
Starosta odpověděl, že je nutno svolat jednání
a vyřešit zejména majetkoprávní vztahy. Pozemky
by se měly nejspíš převést do majetku obce.
Ing. Sečkař se dotázal na zvýšení částky na
Lesní. Částka již jednou zvýšena byla, v úpravě
rozpočtu č. 1.
Paní Valoušková uvedla, že úprava rozpočtu č.
1 byla předmětem dnešního jednání ZO včetně
komentáře. Celková částka činí 200.000,- Kč,
jak je uvedeno v úpravě rozpočtu č. 1
Ing. Sečkař se dále dotázal, kolik má Lutes
zaměstnanců?
P. Hřebíček odpověděl, že 12.
Ing. Sečkař podotkl, že v Mikulčicích je stálých 6
zaměstnanců a jsou to zaměstnanci OÚ, nikoli s.r.o.
Z šesti zaměstnanců jsou dvě administrativní pracovnice. Kolik stoji pracovníci ve mzdách a pojištění.

Starosta odpověděl, že ve firmě LUTES jsou
také dva administrativní pracovníci, ale 10
veřejně prospěšných pracovníků. Nelze srovnávat nesrovnatelné. Obec Lužice má 2800
obyvatel, 13 km vozovek, 5921 m2 chodníků
a 4.005 m2 cyklostezek, které udržuje. Dále
udržuje 1.350 m2 veřejných ploch a pomáhá
při výsadbě a údržbě zeleně obecních lesů,
kterých je celkem 42 ha, atd. Naproti tomu
Obec Mikulčice má pouze asi 1900 obyvatel,
cyklistické stezky žádné a rozsah údržby vozovek a zeleně je opět nesrovnatelný. Na každého
pracovníka pro veřejně prospěšné práce vyplácí Úřad práce 6.400,- Kč/měsíc, což v roce
2005 činilo celkem 224.373,- Kč pro obec ‚
a 452.522,- Kč pro Lutes, což dohromady činí
676.895,- Kč.
Ing. Sečkař podotkl, že firma stojí obec hromadu
peněz.
Ing. Sečkař se dále dotázal, kdy bude zahájena výstavba chodníku od Lidového domu po
Hodonín.
Starosta odpověděl, že od Lidového domu po
ulici Ke Koupališti se v loňském roce dokončil
projekt a nyní se zajišťuje stavební povolení.
Ing. Sečkař se dotázal, kolik stojí metr chodníku.
Starosta odpověděl, že minimálně 700,- Kč/
m2.
Ing. Sečkař podotkl, že se dá 400 tis. Kč na
muzeum, 300 tis. Kč na Lužák, a z toho plyne,
že z těchto prostředků mohl být udělaný chodník
na ul. Velkomoravská celý.
Starosta odpověděl, že projekt řeší nejen výstavbu chodníku, ale také podélná stání, cyklostezky
a vzhledem k složité konfiguraci terénu také přeložky plynu, vodovodu, osvětlení a sdělovacích
kabelů. Celkové náklady prezentují 6,5 mil Kč.
Ing. Sečkař se dále dotázal na účel podélných
stání na ul. Velkomoravská.
Starosta odpověděl, že jsou vybudována pro lidi,
kteří zde bydlí, dále pro návštěvy apod. Pokud
by parkovali při vjezdech do domu, blokovali
by jak chodník tak cyklostezku, a tak by byly
mimo provoz. Další věc je ta, že dojde k zúžení
vozovky a tím ke zpomalení provozu a zvýšení
bezpečnosti.

Ing. Sečkař se dotázal, jak bude řešeno parkování
od Lidového domu ke konci Lužic?
Starosta odpověděl, že obdobným způsobem.
Ing. Sečkař dodal, že vesměs všichni na ul. Velkomoravská mohou parkovat u domu.
Starosta odpověděl, že to není pravda, že je
jich pouze několik a většinou jsou před domem
předzahrádky.
Ing. Sečkař se dále dotázal, proč kupuje auto
obec a ne Lutes?
Starosta odpověděl, že auto koupí Lutes.
Ing. Sečkař podotkl, že to, co se mluví o firmě
Lutes a DPH není docela pravda.
Ing. Sečkař podotkl, že doposud nebyl předložen
ekonomický záměr.
Starosta odpověděl, že Lutes splňuje všechna
pravidla, která splňovat má, a zpracovává měsíční
výsledovku a rozvahu, čtvrtletní výkaz DPH a roční
zúčtování daně a hospodaření.
Ing. Sečkař se dotázal, zda bude někde k mání
výkaz hospodaření.
Starosta odpověděl, že na obchodním rejstříku
si může zjistit veškeré údaje.
Ing. Sečkař podotkl, že je to na trestní oznámení.
Z novin se ing. Sečkař dozvěděl, že příspěvek
z úřadu práce je max. na 3 zaměstnance.
Starosta odpověděl, že se neřídíme podle novin,
ale podle toho, jaké mají pravidla úřady, s kterými
spolupracujeme. Situace není jednoduchá, úřad
práce posílá i lidi, kterým se víceméně pracovat
nechce, a i tyto lidi musíme přijmout, abychom
naopak získali lidi, kteří zde pracovat chtějí
a budou.
Ing. Kuchař dodal, že pokud by ti pracovníci
z úřadu práce tady nebyli, tak by naše obec tak
nevypadala.
Starosta dále dodal, že práce firem jsou podstatně dražší než práce Lutesu.
21. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za připomínky a aktivní přístup při řešení jednotlivých
problémů.
Zapsala: Petra Lorencová
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ZÁPIS A USNESENÍ Z XXVI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE LUŽICE ZE DNE 25. KVĚTNA 2006
Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav
KREML v 17:00 hod. s konstatováním následujících skutečností:
- Jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
- Při zahájení jednání bylo přítomno 11 členů.
- Předem se řádně omluvil: Ing. Josef Kuchař,
p. Josef Staněk, Ing. Pavel Hromek, Ing. Milan
Horňáček (dostaví se později)
ZO je tím usnášeníschopné.
- Starosta se dotázal, zda-li má někdo návrh na
doplnění programu.
- Program jednání byl schválen jednomyslně.
HLASOVÁNÍ: 11 - 0 - 0
- Zapisovatelkou byla určena Petra Lorencová.
- Ověřovateli zápisu byli určeni p. Pavel Marada,
Ing. Jiří Domanský
- Byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda -Ing. Štěpán Hubačka, členové Ing. Martin Půček, p. Jozef Žembery
HLASOVÁNÍ:
Ing. Štěpán Hubačka
10 - 1 - 0
Ing. Martin Půček
10 - 1 - 0
p. Jozef Žembery
10 - 1 - 0
- zápis z minulého zasedání ZO byl řádně ověřen
a vyložen k nahlédnutí ve stanoveném termínu
10 dnů na úřední desce a na obecních informačních tabulích. Námitky proti němu nebyly
podány a zápis je k dispozici.
1. Kontrola usnesení z posledního zasedání
Mgr. Jana Líčeníková uvedla, že z minulého zasedání ZO ze dne 23. 3. 2006 nevyplynuly žádné
konkrétní úkoly. KV však na svém jednání zjistil, že
bod č. 5 a 6 z minulého ZO není v kompetenci ZO
a proto navrhuje revokovat tato usnesení. Zřizovatelem je RO, proto musí schválit tato usnesení
RO. Navrhují následující usnesení:
USNESENÍ č. 25/5 a): ZO bere na vědomí předložený hospodářský výsledek ZŠ za rok 2005 ve
výši 634,50 Kč a bere na vědomí rozdělení zisku
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ve výši 634,50 Kč do rezervního fondu.
ZO dále bere na vědomí předložený převod hospodářského výsledku do fondů.
HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

USNESENÍ č. 25/5 b): ZO bere na vědomí
předložený hospodářský výsledek MŠ za rok
2005 ve výši 170.814,26 Kč.
ZO bere na vědomí předložený převod hospodářského výsledku do fondů odměn 34.162,- Kč
a do rezervního fondu 136.814,26 Kč. ZO dále
bere na vědomí převod 200.000,- Kč z investičního fondu MŠ na účet zřizovatele.
HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

USNESENÍ č. 25/6 a): ZO bere na vědomí
odpisový plán ZŠ Lužice na rok 2006 ve výši
42.600,- Kč.
HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

USNESENÍ č. 25/6 b): ZO bere na vědomí
odpisový plán MŠ Lužice na rok 2006 ve výši
7.908,- Kč.
HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

USNESENÍ č. 26/1: ZO bere na vědomí kontrolu
usnesení z minulého zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

2. Kabelová televize
Starosta předal slovo zástupcům firmy NOEL.
Pan Holubík seznámil s návrhem firmy NOEL.
Digitalizace se v současné době dotýká všech
kabelových rozvodů. Digitální vysílání je nyní pouze
v některých oblastech. Většina domácností má
však analogové přístroje, které nejsou schopny
přijmout digitální vysílání. Pro tento příjem je nut-

ný setobox nebo digitální televize, která je však
finančně náročná. Firma je schopna zajistit takovou
situaci, že na hlavní stanici přijme digitální signál,
který dále distribuuje do sítě kabelových rozvodů.
Je možné přenášet tento signál i na analogové
přístroje. Varianta rekonstrukce současného stavu
hlavní stanice na postupný příjem digitální je nejefektivnější - v poměru cena, kvalita a spokojenost
zákazníků. Další možností digitálního příjmu je např.
provoz internetu. Často jsou kladeny dotazy, jak se
pozná, že je obraz digitální nebo analogový? Pokud
je kvalitní příjem analogové signálu, tak běžný laik
tento rozdíl nezjistí.
Starosta přečetl cenovou nabídku firmy NOEL pro
jednotlivé varianty skladby programů a požádal
zástupce firmy o podrobnější informace. Ing.
Šupa seznámil s nabídkami programů. Vycházel
zejména z obvyklých požadavků občanů. Cenová
nabídka vychází z množství a typů programů.
Dá se rozšířit o další programy nebo programy
vyměnit. Základní nabídka I. Varianty prezentuje
14 programů za 26,- Kč měsíčně a rozšířená 19
programů za 106,- Kč měsíčně. Základní nabídka
II. varianty prezentuje 16 programů za 30,- Kč
měsíčně a rozšířená 21 programů za 110,- Kč měsíčně. Uvedené ceny jsou poplatky za poskytnutí
programů jednotlivých variant, které musí obec
zaplatit. Nezahrnují investiční a provozní náklady
obce. Realizace po uzavření smlouvy je možná do
tří měsíců. Je nutné dokoupit běžné standardní
zařízení. Investiční prostředky na dokoupení
rozšířené nabídky prezentují 136.000,- Kč,
technologie pro digitální příjem 48.000,- Kč,
filtrace 120.000,- Kč. Celkové náklady tak činí
cca 304.000,- Kč. Dá se počítat s tím, že se
jedná o cenu max. do 400.000,- Kč.
Ing. Hubačka se dotázal na internet. Co to znamená po technické a finanční stránce.
P. Holubík odpověděl, že je nutné dovybavit
hlavní stanici, ale nedokáže momentálně říci za
jakou cenu.
Starosta doplnil, že instalace technologie pro
přenos internetu prostřednictvím kabelové televize stála v Tvrdonicích 400.000,- Kč.
P. Holubík dodal, že je v dnešní době dostatek
poskytovatelů internetu, ať přes Telecom nebo
bezdrátového připojení.

Starosta požádal zástupce firmy, aby nabídku
doplnili o náklady spojené s přenosem internetu
prostřednictvím kabelové televize.
P. Holubík dodal, že je nutno říci, kolik domácností bude na internet připojeno. V průměru využívá
kabelovou televizi pro přenos internetu 10 až 15
% všech majitelů KT.
Ing. Hubačka se dotázal, zda je možné po technické stránce připojit internet přes operátora,
např. Telecom.
P. Holubík odpověděl, že ano, nejlépe u toho
nejlevnějšího.
Ing. Hasoň se dotázal, zda se zvýší poplatky, když
se přidají další programy.
Ing. Šupa dodal, že se poplatek zvýší nepatrně.
Ing. Půček se dotázal na to, zda když se nainstaluje filtrace sítě, bude možnost přidat další
nabídku.
Ing. Šupa odpověděl, že je možnost síť rozdělit na
tři části: omezenou, základní a prémiovou.
Ing. Půček se dále dotázal, zda je KT omezená
počtem programů.
Ing. Šupa odpověděl, že síť je schopna přenášet
50 kanálů.
Starosta dále předal slovo přísedícím občanům.
Ing. Sečkař se dotázal, zda se do hlavní stanice
přenáší signál přes satelit.
P. Holubík odpověděl, že se signál přenáší buď
přes satelit, záleží na programové nabídce, nebo
pozemním vysíláním. Cenový rozdíl je 2000 3000,- Kč, dle toho, jestli je systém kódovaný.
Ing. Půček se dotázal, zda je možné programy
měnit, např. vložit Markízu namísto jiného programu.
Ing. Šupa odpověděl, že to není problém. Hlavní
nabídka stanice vychází z požadavků občanů.
Ing. Marada se dotázal na případnou cenu internetu přes KT.
P. Holubík odpověděl, že záleží na rychlosti
internetu, cena se pohybuje od 350 do 1000,Kč/měsíc.
Dále se ing. Marada dotázal, zda po přechodu
na digitální systém bude potřeba měnit domácí
rozbočovače a rozvody KT.
Ing. Šupa odpověděl, že se počítá s takovým
způsobem, že to co se dnes vysílá z digitálu se
převede do analogu, aby lidé nemuseli kupovat
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setoboxy. V okamžiku, kdy se začne vysílat i digitálně, bude se muset pro digitální příjem koupit
setobox. Analogový signál však může běžet dále,
to je otázkou životnosti televizorů. Stávající rozvody není třeba měnit.
Ing. Hubačka podotkl, že by bylo zajímavé udělat kalkulaci, na kolik by vyšel rozvod digitální
televize.
Ing. Šupa odpověděl, že je problém v tom,
že se používají různé kódovací systémy.
Je obtížné najít tu pravou technologii pro jednotlivé typy kódování.
Ing. Hubačka se dotázal, jaká je garantovaná
rychlost internetu?
P. Holubík odpověděl, že asi 256 kbit/s až
512 kbit/s za 500,- Kč.
V 17.50 se dostavil ing. Milan Horňáček.
Ing. Sečkař se dotázal, jaká je kvalita přes optický
kabel a přes satelit?
Ing. Šupa odpověděl, že optický kabel je dalším
prvkem přenášení signálu, ale kvalita je srovnatelná.
Starosta poděkoval zástupcům firmy NOEL
a dodal, že je nutné najít řešení, pro kterou nabídku se rozhodneme a na dalším zasedání ZO
se definitivně rozhodnout.
P. Marada podotkl, že by bylo vhodné doplnit
kalkulaci obou firem. Ing. Půček připomněl,
že je nutné doplnit nabídku i o internet.
USNESENÍ č. 26/2: ZO bere na vědomí informaci firmy NOEL o možnostech provozování
kabelové TV. Pro příští ZO budou připraveny
potřebné podklady obou způsobů realizace,
na základě kterých bude rozhodnuto.
HLASOVÁNÍ:

12 - 0 - 0

3. Zpráva KV a FV
Starosta předal slovo Mgr. Líčeníkové.
Mgr. Líčeníková uvedla, že se KV sešel 16.5.2006
na programu byla kontrola usnesení ze zasedání
RO a ZO. Nedostatky byl zveřejněny v prvním
bodě dnešního programu. Další připomínky
nebyly.
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USNESENÍ č. 26/3 a): ZO bere na vědomí
informaci předsedkyně KV.
HLASOVÁNÍ:

12 - 0 - 0

Starosta dále předal slovo ing. Půčkovi.
Ing. Půček uvedl, že FV od poslední ZO nebyl svolán. Předpokládá se, že se sejde začátkem června, a bude projednán závěrečný účet obce.
USNESENÍ č. 26/3 b): ZO bere na vědomí
informaci předsedy FV.
HLASOVÁNÍ:

12 - 0 - 0

4. Prodej a směna pozemků
a) Prodej pozemku parc. č. 1527/11 o celkové výměře 7 m2 v k. ú. Lužice u Hodonína dle
geom. plánu firmě GROZ-BECKERT CZECH
s.r.o.
Místostarostka seznámila přítomné s pozemkem,
jehož záměr prodeje byl schválen na minulém
ZO.
USNESENÍ č. 26/4 a): ZO schvaluje prodej
pozemku parc. č. 1527/11 o celkové výměře
7 m2 v k. ú. Lužice u Hodonína dle geom. plánu
firmě GROZ-BECKERT CZECH s.r.o. za cenu
400,- Kč/m2.
HLASOVÁNÍ:

12 - 0 - 0

b) Prodej domu č. p. 170 v majetku Obce
Lužice p. Kučerovi (záměr prodeje schválen
ZO 23. 3. 2006).
Místostarostka informovala, že záměr prodeje
byl schválen na minulém ZO. Starosta dodal,
že cena bude stejná, za jakou byl dům koupen. Ing. Horňáček dodal, ať se připočte i daň
z převodu.
USNESENÍ č. 26/4 b): ZO schvaluje prodej
domu č. p. 170, parc. č. 694 o celk. výměře 129
m2 v k. ú. Lužice u Hodonína za pořizovací cenu
včetně nákladů spojených s koupí a následným
prodejem domu.
HLASOVÁNÍ:

12 - 0 - 0

c) Směna pozemku parc. č. 2564/2 v lokalitě
Kratiny o celkové výměře 583 m2 ve vlastnictví pí Evy Bočkové obce za jedno stavební
místo v lokalitě Kratiny v majetku obce
Místostarostka informovala o směně pozemku, jehož
záměr prodeje byl opět schválen na minulém ZO.
USNESENÍ č. 26/4 c): ZO schvaluje směnu pozemku parc. č. 2564/2 v lokalitě Kratiny o celkové
výměře 583 m2 ve vlastnictví pí Evy Bočkové za
jedno stavební místo v lokalitě Kratiny ve vlastnictví
Obce Lužice. Rozdíl ploch bude doplacen za cenu
stanovenou pro předmětnou lokalitu.
HLASOVÁNÍ:

f) Záměr prodat pozemek parc. č. 2460/15
a pozemek parc. č. 2460/18. Jedná se
o pozemek v lokalitě u Lužáku pod rekreační
chatkou a část zahrady, které užívají manž.
Novákovi (ul. Havířská).
Místostarostka seznámila se záměrem prodat
pozemek manž. Novákovým, kteří vlastní chatku
v lokalitě Kratiny. Bylo zjištěno, že část pozemku
pod chatkou patří Obci Lužice.
USNESENÍ č. 26/4 f): ZO schvaluje záměr prodat pozemek parc. č. 2460/18 o celk. výměře 28
m2 a pozemek parc. č. 2460/18 o celk. výměře
33 m2 v k. ú. Lužice u Hodonína.

12 - 0 - 0
HLASOVÁNÍ:

d) Směna pozemku parc. č. 2299/111
a 2299/96 v lokalitě Vinohrádky s manž.
Kolibovými a Kurzovými.
Místostarostka konstatovala, že záměr směnit pozemky byl schválen na minulém zasedání ZO.
USNESENÍ č. 26/4 d): ZO schvaluje směnu pozemku parc. č. 2299/111 o celk. výměře 814 m2
manž. Kolibovým a parc. č. 2299/96 o celk. výměře 814 m2 manž. Kurzovým lokalita Vinohrádky, ve
vlastnictví obce, za pozemky v jejich vlastnictví parc.
č. 2048, 2049, 2050, 2051, 2052 o výměře 1407
m2 dle geom. plánu. Rozdíl ploch bude doplacen za
cenu stanovenou pro předmětnou lokalitu.
HLASOVÁNÍ:

12 - 0 - 0

e) Směna pozemku v lokalitě Vinohrádky
o celkové výměře 885 m2 paní Stöhrové za
pozemek parc. č. 2041/2 o celkové výměře
885 m2 v jejím vlastnictví.
Místostarostka seznámila se směnou pozemků
ve vlastnictví paní Stöhrové a obce.

12 - 0 - 0

5. Úprava rozpočtu č. 2
Starosta předal slovo paní Valouškové, která
seznámila přítomné s úpravou rozpočtu č. 2.
Ing. Horňáček se dotázal na půjčku pro Lutes
1.150.000,- Kč.
Starosta odpověděl, že jsou to prostředky, které
obec převádí na Lutes, a ten za ně zrealizuje
vlastní dílo, výstavbu chodníků a podélných stání
na ul. Břeclavská.
Ing. Horňáček se dotázal, zda byla nějaká soutěž,
kdo provede stavbu.
Starosta odpověděl, že výběrová řízení se vztahují
na akce nad 2 mil. Kč, což není tento případ.
Ing. Horňáček podotkl, že když Lutes zkrachuje,
půjde jeho majetek do konkurzu.
Starosta odpověděl, že firma je ve 100% vlastnictví obce a valnou hromadu tvoří členové rady
obce. Nepřipustit, aby se firma dostala o konkurzu je v pravomoci výkonných orgánů obce.
Ing. Hasoň dodal, že firma Lutes, nemůže bez
souhlasu zastupitelstva obce prodat žádnou
nemovitost.

USNESENÍ č. 26/4 e): ZO schvaluje směnu
pozemku dle geom. plánu o celkové výměře 885
m2 ve vlastnictví obce v lokalitě Vinohrádky pí Stöhrové, za pozemek parc. č. 2041 o celk. 885 m2 ve
vlastnictví pí Stöhrové v lokalitě Vinohrádky.

USNESENÍ č. 26/5: ZO schvaluje úpravu rozpočtu č. 2 v příjmové a výdajové části ve výši
150.800,- Kč.

HLASOVÁNÍ:

Zdrželi se: Ing. Milan Horňáček, Ing. Jiří Domanský

12 - 0 - 0

HLASOVÁNÍ:

10 - 2 - 0
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6. Věcné břemeno E-ON
Starosta seznámil přítomné s žádostí firmy E-ON
o uzavření smlouvy o věcném břemenu.
USNESENÍ č. 26/6: ZO schvaluje zřízení
bezúplatného věcného břemene ve prospěch
společnosti E-ON Česká republika a. s. spočívajícího v právu uložení kabelového vedení NN
na části pozemku st. parc. č. 1893 v k. ú. Lužice
u Hodonína a právu přístupu k němu za účelem
údržby a oprav.
HLASOVÁNÍ:

12 - 0 - 0

7. Věcné břemeno VaK
Starosta seznámil přítomné s žádostí firmy VaK
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
USNESENÍ č. 26/7 : ZO schvaluje smlouvu
o zřízení bezúplatného věcného břemene k nemovitosti ve prospěch firmy VaK Hodonín a. s.
týkající se pozemku parc. č. 985/1 ostatní plocha
- ostatní komunikace dotčeného stavbou „Lužice
ulice Dvorní - oprava vodovodu“.
HLASOVÁNÍ:

12 - 0 - 0

8. Žádost o rozšíření výjimky pro výstavbu
rekreační chatky v lokalitě Kratiny
Starosta seznámil přítomné s žádostí sl. Konvičné.
Na první žádost o změnu územního plánu odpověděl starosta vyjádřením následujícího znění:
Vyjádření.
K Vaší žádosti o změnu územního plánu
(ÚP), kterou jsme obdrželi dne 16.03.2006,
sdělujeme následující. Územní plán pro
Obec Lužice byl schválen v roce 2001
a v současné době vyhovuje schválené koncepci a prioritám výstavby v obci. V souladu
s tímto plánem jsou připravovány tři lokality
pro výstavbu rodinných domů o celkové
kapacitě 70 stavebních míst. Obec proto
musí koncentrovat své finanční i legislativní
kapacity na dokončení těchto záměrů, které
budou bezprostředním přínosem pro cca 300
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občanů a všeobecně prospěšné budou pro
všechny občany naší obce.
Vzhledem k tomu, že změna ÚP je finančně
i legislativně náročná záležitost, dochází ke změně v případě, že obec chce realizovat důležitou
investici velkého rozsahu, která je v rozporu
s ÚP, nebo původní ÚP je neaktuální a nevyhovující. Návrh změny ÚP musí projít schvalovacím
řízením, ve kterém musí být vyřešeny veškeré
střety zájmů a požadavky všech účastníků řízení včetně orgánů státní správy (stavební úřad,
životní prostředí, hygiena atd.).
V současné době Obec Lužice eviduje návrhy
na změnu ÚP, které budou zahrnuty do podkladů pro změnu ÚP. Vaši žádost jsme zaevidovali
také. Kdy bude o změnu ÚP zažádáno, nelze
v současné době vzhledem k výše uvedeným
skutečnostem zodpovědně stanovit.
Následně požádala sl. Konvičná o rozšíření výjimky schválené 26.06.2003 pro oblast Kratiny
(usnesení 8/8). Výše zmíněná korespondence je
součástí podkladů pro dnešní jednání. Starosta
vyzval zastupitele k vyjádření.
Ing. Hasoň doplnil, že výjimka zde byla povolena proto, že velké množství stávajících chatek
mělo přes povolených 20 m2. Proto se schválila
výjimka 50 m2, a tyto metry proto, aby nebyly
vyhovující pro rodinný dům. Pokud bychom
tvořili výjimku z výjimky, byl by postaven dům 80
m2 ještě i s podkrovím, tak by se povolila stavba
rodinných domů v rozporu s územním plánem,
a to my nechceme.
Starosta dodal, že Kratiny jsou jednou z posledních lokalit, která charakterizuje obec jako
takovou, jsou zde poslední pole, která jsou
k dispozici. Stávající územní plán nemá zásadních
problémů.
Ing. Horňáček dodal, že od příštího roku nebude
v obci stavební komise, vše bude na Stavebním
úřad v Hodoníně.
Návrh usnesení 26/8: ZO zamítá žádost sl.
Konvičné o udělení výjimky pro výstavbu rek
reačních chatek pro oblast Kratiny.
HLASOVÁNÍ:

12 - 0 - 0

9. Různé
Ing. Horňáček informoval přítomné, že vzhledem k tomu, že nevěděl, zda se stihne vrátit
dostatečně brzy ze zasedání v Brně na jednání
zastupitelstva, podal písemně omluvu a žádost
o informaci, kterou ve stručnosti přednesl.
Starosta přečetl předmětnou omluvu a žádost
následujícího znění:
Věc: Omluva z účasti na zasedání zastupitelstva a žádost o informace dle § 82 zákona
o obcích.
S politováním se omlouvám ze zasedání zastupitelstva dne 25. 5. 2006. V době zasedání
budu v Brně. Pokud se mi podaří vrátit se dostatečně brzy, na zasedání ještě přijedu. Na
zasedání jsem chtěl požádat dle § 82 odst. b)
a c) zákona 128/200 Sb. o obecním zřízení
o níže uvedené informace. Jelikož nebudu moci
tyto požadavky předložit při jednání a nadiktovat je do zápisu, předkládám je písemně:
1. Na zasedání zastupitelstva 23. 3. 2006
žádal ing. Sečkař informace o hospodaření
firmy Lutes s.r.o. Bylo odpovězeno, že vše
je v naprostém pořádku a informace se dají
najít na obchodním rejstříku (kde se nikdy nic
o hospodaření neuvádí). Jako zastupitel se
s tímto nemohu spokojit. Jedná se o organizaci
zřízenou obcí a zastupitelé musí vědět, že se
obci její hospodaření vyplácí.
Dovoluji si požádat o přehled hospodaření firmy
a jmenovitě o tyto informace:
- výkony za rok 2005 a z toho výkony pro cizí
(tedy ne pro OÚ a kanalizaci),
- celkové náklady na provoz firmy,
- mzdy za rok 2005 (hrubá mzda + sociální
a zdravotní pojištění hrazené firmou), a to
v členění – dělnické mzdy, mzdy techniků,
odměny statutárním zástupcům, event. další
odměny,
- ostatní náklady na provoz firmy dle kalkulačního vzorce,
- hospodářský výsledek,
- vynaložené investice,
- předpoklad splácení úvěru, který poskytla
firmě obec.
2. Dále žádám o poskytnutí informací o ekonomickém záměru budování sportovní haly, který

by měl být znám podrobně každému zastupiteli,
a to v těchto bodech:
- předpokládaný celkový náklad akce a způsob financování, zde zejména jaký úvěr si
uvažuje obec vzít, čím jej bude ručit a jak se
uvažuje se splácením,
- ekonomiku provozu – tedy předpoklad ročních nákladů na provoz (mzdy, materiál, režie
– zde zejména energie, opravy a údržby –
v časovém horizontu) a předpoklad ročních
příjmů – jmenovitě, kolik a od koho.
V obou případech žádám dle uvedeného zákona o písemné vyjádření do 1 měsíce. Dovoluji
se požádat, aby byl tento můj požadavek uveden v zápisu ze zasedání.
Děkuji za pochopení a s pozdravem ing. Milan
Horňáček.
Starosta dále doplnil, že interní informace obchodní společnosti se veřejně neuvádějí. Pokud
však o tyto informace požádá člen zastupitelstva
obce (která je 100 % vlastníkem společnosti),
jsou mu plně k dispozici. V daném případě budou všechny otázky písemně zodpovězeny ve
stanovené lhůtě.
K problematice informací ekonomického záměru
budování sportovní haly starosta dodal, že obec
o dotaci žádá již po čtvrté od roku 2003. Každá
žádost musí obsahovat a také obsahuje v plném
rozsahu Ing. Horňáčkem požadované informace.
Náklady na výstavbu činily původně cca 33 mil.
Kč. Po zavedení 19 % DPH se zvýšily na 40 mil.
Kč. S ohledem na minimalizaci nákladů, byla
v roce 2005 přepracována projektová dokumentace. Ocelová konstrukce se sendvičovým
opláštěním byla nahrazena samonosnou střešní
konstrukcí. Tím se snížila hmotnost stavby. Základová deska byla nahrazena železobetonovým
monolitem, ve kterém jsou prostory pro šatny, sociální zařízení, dva sály o ploše cca 100m2. Touto
změnou se zmenšila zastavěná plocha. Celkové
náklady klesly na 32 mil. Kč. Ztrátovost provozu
se předpokládá cca 220.000,- Kč/rok.
Ing. Horňáček podotkl, že druhý dotaz žádosti
není nutné písemně zodpovídat, protože tato
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odpověď stačí. Dobré by však bylo zveřejnit tyto
informace ve Zpravodaji.
P. Žembery se dotázal, kdy se bude dělat konec
cesty U Vrchnice směrem na Kratiny.
Starosta odpověděl, že tato cesta je naplánována
pro rok 2006. Po dokončení cesty na Ploštinách
se přechází na tuto komunikaci.
Starosta dále seznámil přítomné s činností
v Lužicích v roce 2006:
- Do dnešního dne byla dokončena rekonstrukce v MŠ – vybudována ložnice pro děti, šatny
pro učitelky, rozšíření ředitelny a rekonstrukce
ohřevu teplé užitkové vody.
- Areál Lužák – byly vyrobeny a instalovány stoly
a lavice na terase, odvodněny a upraveny
přístupové plochy k vodě, včetně terénních
úprav a zatravnění. Vybudováno bylo hřiště pro
plážový volejbal, venkovní WC a zahájena je
stavba příjezdové komunikace. Doplněny byly
plechové okenice, znepřístupněny prostory
pod terasou, vybudovány dlážděné chodníky
a plocha včetně stojanu pro cca 25 kol. Byla
zavedena el. energie do objektu u hřiště
a zakoupeno čerpadlo pro jejich zkrápění.
- V obci jsou instalovány koše na odpadky a psí
exkrementy.
- Na Starém kvartýru byla vyměněna krytina,
opraveny krovy, komíny a omítky. Dešťové
vody byly svedeny do kanalizace a do studny.
Odizolována byla stěna z ulice Pekařská. Je podána žádost o stavební povolení na kanalizační
a vodovodní přípojku. Muzejní spolek požádal
o dotaci Nadaci VIA ve výši 333.000,- Kč.
- Byla provedena těžba dřeva ve stanovených
prostorech, následně byly odfrézovány pařezy a připravena půda hloubkovou frézou.
Předmětné prostory cca 1,5 ha byly oploceny
a vysazen byl nový les.
- Byl opraven vstup na OÚ.
- V knihovně byla zavedena digitální evidence
svazků.
Místostarostka doplnila o informaci, že byla podána žádost na Nadaci partnerství pro přesměrování
vinařské stezky. Byla schválena dotace ve výši
70.000,- Kč.
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Dále seznámila přítomné s vydanou publikací
„Druhá světová válka v kronikách obcí regionu
Podluží“.
Starosta ještě podotkl, že se průběžně připravuje program pro hody, sochařské sympozium,
vinobraní a realizaci kulturního dění v obci roku
2006.
10. Diskuze
P. Nesvadba poukázal na černé skládky za hřbitovem. Bylo by vhodné občas skládky odstranit
a terén srovnat.
Starosta dodal, že se snažíme likvidovat černé skládky v celém katastru. Je potřeba také
zrealizovat nový sběrný dvůr, který je možné
financovat z EU.
Ing. Marada konstatoval, že je neustále na silnicích sláma. Zda by nebylo možné upozornit traktoristy, zejména ZP Mikulčice, aby převoz slámy
zabezpečili tak, aby sláma nepadala z vleček.
Starosta odpověděl, že ZP Mikulčice vyzve
k nápravě.
Ing. Sečkař se dotázal, jak se zjistilo, že Lutes
je nejlevnější na výstavbu chodníku, když nebyla
vyhlášena veřejná soutěž.
Starosta odpověděl, že nabídková cena byla
porovnána s rozpočtem projektové dokumentace
a byla porovnána s nabídkovými cenami jiných
firem pro srovnatelnou zakázku z roku 2005 (ul.
Velkomoravská). Nabídnutá cena je nejnižší.
Ing. Sečkař se dále dotázal na cestu od Bojanovské na Vinohrádky, jak se bude financovat.
Starosta dodal, že cesta bude sloužit i pro účely
obce (přístupová komunikace pro II. etapu zástavby v lokalitě Vinohrádky). Komunikace bez definitivního asfaltového povrchu bude realizována
na náklady občanů z ulice Lesní. Obec se bude
podílet částkou 200.000,- Kč. Definitivní povrch
bude realizován po dokončení výstavby II. etapy
rodinných domů v lokalitě Vinohrádky.
11. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za připomínky a aktivní přístup při řešení jednotlivých
problémů.
Zapsala: Petra Lorencová

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Krátké zprávičky z naší školičky aneb Kde jsme byli a co jsme prožili
O ZMĚNÁCH V MŠ
Po rekonstrukci zahrady v minulém roce prošla
mateřská škola v letošním roce dalšími změnami.
V měsíci lednu začaly dvouměsíční stavební
úpravy. Lodžie, které nebyly dostatečně využity
se zastavěly, aby z nich vznikla nová ložnice pro
děti, šatna paní učitelek a ředitelna. Děkujeme
rodičům za to, že měli pro tyto stavební úpravy
za provozu pochopení.

z dětského oddělení a jednoho dubnového dopoledne jsme nemocnici navštívili. Paní doktorka
dětem ukázala přístroje, kterými malé pacienty
vyšetřují a děti si mohly některé dokonce vzájemně vyzkoušet. Při dětském oddělení je také
mateřská škola. Zde nás přivítala paní učitelka.
Ukázala dětem, že se zde mohou děti během
léčby i hrát. Provedla nás dětským oddělením,
ukázala dětem nemocniční pokoje, vyšetřovnu,
ultrazvuk a rentgen. Dětem se návštěva velmi líbila
a doufáme, že pokud budou muset někdy nějaký
čas v nemocnici pobýt, přispěla tato exkurze
k tomu, že adaptace na nemocniční prostředí
bude pro děti snadnější.
Petra Březinová

O prázdninách nás čeká další rekonstrukce.
Tentokrát se týká školní kuchyně, kde bude nová
výdejna pro docházející strávníky.
S blížícím se koncem školního roku patří všem
rodičům naše poděkování za velmi dobrou spolupráci při každodenních setkáních i při akcích
mateřské školy.
Děkujeme panu starostovi Ing. Jaroslavu Kremlovi, paní místostarostce Mgr. Janě Ambrožové,
Zastupitelstvu obce Lužice za velmi dobrou
spolupráci při vytváření zdravého a podnětného
prostředí mateřské školy.
Přejeme dětem a vám všem krásné prázdniny.
Dana Holešová, ředitelka MŠ

FOLKLÓRNÍ ODPOLEDNE V LANŽHOTĚ
V neděli 23. 4. jsme se se skupinkou dětí z MŠ
zúčastnili přehlídky dětských folklorních souborů
regionu Podluží v Lanžhotě. Naše děti se tam
předvedly s pásmem „Vítání jara“.
Bylo to pásmo básní, písní a tanečků. Pro děti to
byla premiéra na takové přehlídce, ale počínaly si
jako zkušení členové nějakého již zaběhlého souboru. Po příjezdu do Lanžhota následovala zkouška na
jevišti a potom jsme se s dětmi přesunuli do jiného
sálu, kde se všechny soubory převlékaly do krojů.
Maminky nažehlily kroje a v plné parádě nastupovala
lužická „školčátka“ na jeviště. A líbila se. Důkazem
toho byl velký potlesk obecenstva. Dětem se vystoupení náramně povedlo a za odměnu dostaly
keramické medailonky se znakem regionu Podluží
a občerstvení. Na památku jsme si z Lanžhota odváželi keramický džbánek a pamětní list.
Ludmila Hanzlíčková

NÁVŠTĚVA V NEMOCNICI
Hra dětí v mateřské škole bývá velmi často“na
lékaře“. Ovšem hospitalizace v nemocnici bývá
pro děti nepříjemná a stresující. Rozhodli jsme
se proto, že s dětmi nemocnici v Hodoníně navštívíme. Návštěvu jsme domluvili s paní učitelkou

DOPOLEDNE S POLICIÍ
Dne 25. 4. proběhla v MŠ beseda o bezpečnosti dopravy pod vedením tiskové mluvčí české
policie por. Bc. Ireny Bauer a jejích kolegů stržm.
Jany Vaculovičové, pprap. Tomáše Marhefky
a prap. Jaroslava Zlámala. Děti se seznámily po25

mocí obrázků se základními dopravními značkami,
zásadami bezpečnosti na silnici, při přecházení,
při jízdě na kole. Děti velmi potěšila možnost
vyzkoušet si policejní pomůcky jako vesty, přilbu,
terčíky atd. Pro další procvičování dostaly děti dárky – pexesa se značkami, obrázky a omalovánky
tematicky zaměřené na bezpečnost dopravy. Poté
se všichni přesunuli na školní zahradu, kde na děti
čekalo překvapení – služební pes Falko. Prap.
Jaroslav Zlámal dětem přiblížil, jak probíhá výcvik
a jak pes ovládá základní povely. Na závěr mohly
děti prozkoumat služební auto, vyzkoušet si policejní vysílačky a poslechnout si houkající sirénu.
Dětem se akce velmi líbila a odnesly si kromě
drobných dárků také spoustu důležitých informací
a zážitků, na které budou dlouho vzpomínat.
Kateřina Knápková
VÝLET DO MILOTIC
Celá naše mateřská škola se 3. 5. vypravila
na výlet do zámku Milotice. Dětem se zámek
líbil. Paní průvodkyně vtáhla děti do doby princů

a princezen. Děti nadšeně sledovaly Souboj Titánů na zámeckých zdech, zazpívaly si v koncertním
sále a prozkoumaly rozkvetlý zámecký park.
Své zážitky vyjádřily kresbami v mateřské škole
a pohádkovou hrou na princezny.
EXKURZE K HASIČŮM V HODONÍNĚ
Celá naše školička, ve čtvrtek 4. května
v dopoledních hodinách, se vydala autobusem na
exkurzi k hodonínským hasičům. Děti s nadšením
očekávaly, co je za velkými garážovými dveřmi
překvapí. Hasiči v modrých uniformách předvedli
dětem výbavu velkého hasičského auta, kde si
děti vyzkoušely různé hasičské pomůcky. Děti
s nadšením sledovaly ukázku zdolávání cvičné
věže. Exkurze byla zakončena prohlídkou celé
budovy: operátorské centrum, sjíždění hasičů
po tyči při rychlém zásahu, jídelna a odpočívárna
s posilovnou, vše si děti mohly prohlédnout.
Odjížděli jsme plni zážitků a spokojeni.
Danuše Čechovská

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
DEVÁŤÁCKÉ ROZLOUČENÍ…
Měla bych napsat pár řádků o tom, co mi
škola dala a vzala, naše školní roky „jak je vidím
já“...když si ovšem uvědomím, že nám zbývá po26

sledních pár společně strávených týdnů v jedné
třídě, najednou to nejde. Slova se mi zadrhávají,
přestávám přemýšlet a pomalu vplouvám do víru
vzpomínek...vzpomínám si na všechny naše

absolvované výlety, na kterých nebyla nouze
o srandu (ale i o průšvihy:-), na všechny dobré
i špatné známky zapsané do žákovských knížek,
na starosti i radosti našeho kolektivu, na to,
že i když jsme si někdy pořádně „vjeli do vlasů“,
dokázali jsme nakonec společně zatáhnout za
jeden provaz a vše jsme zvládli...před chvílí jsme
stáli před školou jako malí prvňáčci, jejichž aktovky jsou pomalu větší než oni , a teď máme problémy s výběrem povolání, pořádáním školních akcí
a s naším „premiérovým tablem“...no všechen
ten shon najednou skončí. Z ničeho nic si budem
muset dát poslední „ahoj“ před školou. V září opět
zasedneme do lavic. Ovšem každý jinde. Naše
cesty se rozejdou do všech stran. Vážně, děcka,
budete mi chybět...
P.S. Oficiálně se devátá třída rozloučí se školou
setkáním u pana starosty, který všechny přijme
21.6., aby je přivítal do řad lužických občanů.
Tereza Ištvánková, 9. třída
LÁSKA JE LÁSKA
Láska je velký cit, který otvírá a probouzí
srdce. Je to romantická myšlenka, tvrdí většinou
historici. Podle mne je láska soubor chemických
látek v těle.
V některých situacích je láska důležitější než
pouhé kamarádství. Ze začátku jste kamarádi,
později velmi dobří a blízcí přátelé, a najednou,
když jste s onou osobou cítíte motýly v břiše.
Je jasné že to pouhé kamarádství vyrostlo ve velký
cit. Taky se stane, že se zamilujete hned. Tomu
se říká ,,láska na první pohled´´. Prostě to na
vás spadne jako teplý letní déšť, který umí mile
překvapit. Podle mne je důležité obojí, přátelství –
i láska. Obojí potřebujeme k šťastnému životu.
Kde se láska objevuje? Tato otázka se mi líbí.
Jde na ni odpovědět jednou větou, ba i jedním
slovem. Všude. V knihách, myšlenkách, snech,
textech, básních, písničkách, u lidí i zvířat, prostě
a jednoduše – na světě, a možná i ve vesmíru...
Kdo ví?
Lásky je na světě potřeba. Díky ní přibývá dětí,
veselých a šťastných okamžiků... Kvůli lásce je
člověk veselý, šťastný, sladce zasněný, třeba si
i mění povahově. Někde jsem četla, že když se
holka zamiluje, začnou se kluci kolem ní více

,,točit´´, mají o ni větší zájem, jelikož působí
uvolněně a oni ji touží dobývat. Ze zkušeností
vím, že je to pravda.
Já vidím lásku v pestrých červených barvách,
při pomyšlení na lásku a milovanou osobu je mi
krásně. Být zamilovaný či zamilovaná je nádherný
pocit, víte, že si vás někdo váží a opravdu miluje.
Díky ní prožívám romantickou melancholii, plnou
snění. Na téma ,,láska´´ píšu básničky, zkouším
psát písničky a ze všeho nejraději píšu příběhy.
Jak napsal William Shakespeare: ,,Mnohem lepší
je žít bez štěstí než bez lásky.´´
Kateřina Kujová, 8. třída
NÁVŠTĚVA NEMOCNICE
Jsme žáky druhé třídy a měli jsme možnost
navštívit dětské oddělení hodonínské nemocnice.
Někteří z nás už někdy v nemocnici museli ležet
a shodli jsme se na tom, že to není nic příjemného, navíc když nevíte, jak to tam chodí.
18. května jsme využili nabídky pod názvem
„Herní terapie“ a vypravili jsme se do nemocnice
na dětské oddělení. Přivítaly nás paní učitelky Matyášová a Trávníčková v doprovodu velké hadrové
panenky Anežky. Spolu s Anežkou jsme si prošli
celé oddělení, pozdravili jsme děti, které právě
v nemocnici pobývaly. S pomocí paní doktorky
Zugárkové jsme si změřili tlak, píchli jsme Anežce
injekce a já jsem si vyzkoušela oblečení doktora.
Potom jsme šli na rentgen a dívali se na snímky
různých zlomenin.
Návštěva byla určitě užitečná a vím, že mně
v nemocnici pomohou a nemusím se bát. Moc se
mi tam líbilo a děkuji za návštěvu.
Hana Sýkorová, 2. tř.
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SBĚR PAPÍRU - 31. 5. 2006
31. května 2006 uspořádala ZŠ tradiční sběr
papíru. Před restaurací SEVA byly přistaveny
2 kontejnery, další pak u sběrného dvora. Již
po 2 hodinách byly oba kontejnery naplněny
k prasknutí, a ve sběru se pokračovalo u sběrného dvora. Celkem jsme zaplnili 4 kontejnery.
ZŠ děkuje všem ochotným pomocníkům
a sběračům. Získané peníze budou částečně rozděleny vítězům a zbytek bude využit pro žáky.
Průměr
na žáka

Celkem

1.

2. třída

177 kg

2.

3. třída

158 kg

3397 kg

3.

5. třída

144 kg

3303 kg

4.

4. třída

107 kg

2354 kg

5.

6. třída

61 kg

1594 kg

6.

9. třída

41 kg

947 kg

7.

1. třída

38 kg

769 kg

8.

7. třída

36 kg

876 kg

9.

8. třída

28 kg

852 kg

2833 kg

16925 kg

1.

Kokeš (5. tř.)

1 333 kg

2.

Jungwirthová (3. tř.)

1 241 kg

3.

Horňáček (2. tř.)

993 kg

4.

Fojtů (4. tř.)

666 kg

5.

Živná (3. tř.)

650 kg

6. - 7.

Nováková Lucie (5. tř.)

364 kg

Nováková Monika (2. tř.)

364 kg

8.

Šetinová (2. tř.)

353 kg

9.

Líčeník (4. tř.)

326 kg

10.

Blažková (6. tř.)

288 kg

PODĚKOVÁNÍ
Rada obce děkuje učitelům a žákům ZŠ
za zorganizování a zdárný průběh sběru papíru. Velmi si váží obětavosti učitelů, rodičů
a nadšení dětí. Zvláštní poděkování patří
hlavní organizátorce této akce paní učitelce
Tatianě Hromkové.
28

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2006
Na školu v přírodě jsme dojeli v úterý 9. května.
Byli jsme i na nejvyšším kopci „Šumárník“.
Ubytování bylo velmi hezké v hotelu Radějov
v rekreační oblasti Lučina.

Ve středu a pátek jsme se učili dopoledne ve
společenské místnosti. Taky proběhla olympiáda
sportovních her. Ve čtvrtek jsme navštívili místní
rozhlednu, z které byl krásný výhled. Večer byla
pyžamová párty. V pátek byl turnaj ve stolním
tenise a večer stezka odvahy. V sobotu jsme jeli
na výlet do města Strážnice a Kuželova.
Ve 14.15 hodin jsme přijeli domů. Škola v přírodě
se mi líbila pro dobrou náladu a dobrý kolektiv.
Kateřina Živná, 3. třída
ŠTAFETOVÝ ZÁVOD
NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH
Rok se s rokem sešel a my s napětím očekávali,
zda se letošní 1.ročník štafety na kolečkových
bruslích regionu Podluží vydaří. Soutěžilo se o putovní pohár lužického starosty. Závod organizačně
zaštiťovala ZŠ, OÚ a Sokol Lužice. A počasí opět
nezklamalo. Pro nepřízeň počasí byl závod odložen. Přípravy nejsou nikterak jednoduché a štafetu
jsme přeložili na 24. května dopoledne. Počasí
s námi opět „špásovalo“ a ještě v osm jsme si nebyli
zcela jisti, zda závod vypukne. Naštěstí se mraky
umoudřily a jen líně visely nad našimi hlavami.
Zúčastnili se závodníci z Lužic, Mikulčic a z Hrušek. Obě štafety suverénně vyhrály lužické děti, ale
nutno podotknout, že všem závodníkům vzdáváme
hold, poněvadž okruh byl náročný a někteří jeli na

hranici svých sil. Nikdo nevzdal a bojoval s těžkým
terénem a nedostatkem dechu.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a také účastníkům, kteří se přizpůsobili počasí. Zejména děkujeme vstřícnosti
a ochotě Dopravní záchranné službě Nemocnice
TGM v Hodoníně, která nám umožnila zabezpečit
závod po stránce zdravotní a vyslala sanitku, i když
jsme museli přeložit termín. Všichni dojeli bez zranění, atmosféra byla senzační a účastníci obdrželi
poháry a vítězové získali putovní pohár.
Všichni se těšíme na příští rok, doufáme,
že počasí se slituje a paní učitelky – trenérky neztratí
entuziasmus, víru a vitalitu při trénování dětí.
Marcela Komendová
BICYKLIÁDA 2006
V sobotu 13.5.2006 se na plácku u kopce
konal již 3. ročník bicykliády.. Začátek byl o půl
desáté dopoledne. Byli jsme rozděleni do dvou
kategorií: mladší od prvňáčků do čtvrté třídy
a starší od páté do deváté třídy. Mladší závodníci
byli jen tři, starších bylo šest.
Jako první se jel závod mezi překážkami neboli
„Jízda zručnosti“. Museli jsme projet slalom, osmičku, mezi brankami apod. Také jsme nesměli
šlápnout na zem a celý závod byl na čas. Poté se
jel závod „Gepardí“. To znamená, že se muselo
projet v co nejrychlejším čase určenou trasou.
Po gepardím závodě následoval závod „Šnečí“.
To jsme museli jet zase co nejpomaleji. Nakonec

byl závod s kelímkem s vodou, ten se jmenoval
„Barový pult“. Museli jsme kelímek s vodou za
jízdy převézt na druhý konec hřiště a nevylít ani
trošku vody. Poslední disciplínou byl vědomostní
testík, který se týkal vybavení kola a jízdy na kole
po dopravních komunikacích. A nakonec bylo
vyhlášení výsledků obou kategorií:
Mladší kategorie (0 - 4. tř.) 1. Tomáš 2. Lvíček 3. Peťa
Starší kategorie (5.- 9. tř.) 1. Batman 2. Aladin 3. Pikolík
Věřím, že všem se soutěž líbila a příští rok nás
tu bude víc.
Monika „Pinky“ Ingrová
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O bčans ké aktivity
BRONTOSAUŘI A EKOCENTRUM OCENILI MLADÉ TVŮRCE
Desítky dětí, rodičů a hostů se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže
Máme rádi přírodu. To proběhlo v sobotu 29.4.
v kulturním sále Městského úřadu Hodonín, jako
závěr oslav Dne Země. Ocenění nejlepších tvůrců
doprovázel kulturní program a výstava vítězných
děl. Vystoupila cimbálová muzika Jatelinka
a soubor Capoeira, který předvedl starý bojový
domorodý tanec.
Vyhlášení proběhlo za účasti a pod záštitou
ministra životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka a představitelů Města Hodonín. Sobotní
program byl vyvrcholením soutěže, kterou pořádali v celostátním rozsahu Centrum ekologické
výchovy Dúbrava Hodonín a Hnutí Brontosaurus
– BRĎO Vlkani.
Soutěž, jež si klade za cíl oslovit děti a mladé
lidi s tématy ochrany přírody a životního prostředí,
si získává stále větší popularitu. Letos odborná
komise vybírala již z 1 650 zajímavých výtvarných
děl, fotografií a literárních příspěvků na téma Lidé
v magii přírody.
Letošní ročník byl svými tématy zaměřen na
pátrání po starých tradicích a rituálech a hledání
dávné magie přírody. Děti byly vedeny k vnímání
krásy přírody, představovaly si stará přírodní božstva a snažily si uvědomit původ člověka v přírodě
spojený s dávnou pokorou a úctou k ní. „ Z literárních prací je cítit, že si děti a mladí uvědomují
současné problémy ochrany přírody, ale nakonec
nalézají pozitivní řešení. A to je dobře,“ říká Jana
Drábková z Hnutí Brontosaurus. „ Z výtvarných
prací nás letos zaujaly plastické výtvory z přírodnin
v nadživotní velikosti představující přírodní božstva
předků,“ dodává.
Oceněno bylo nakonec přes padesát mladých
tvůrců zhruba ve dvaceti věkových a tematických
kategoriích. Organizátoři soutěže plánují další prezentace vybraných děl, ať už na dalších výstavách,
publikováním vybraných příspěvků či např. vydáním
pohlednic.
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Šiškovec kůrový
„Dílka, která nám do soutěž přišla, nás přesvědčují
o tom, že děti a mladí lidé se učí přírodu skutečně
hluboce vnímat. Věříme, že si svůj cit k přírodě
uchovají a budou se jím řídit i v dalším životě,“ dodává
Anna Lorencová.
Z Lužic se umístil na 2. místě ve své
kategorii Adam Sýkora z MŠ (4 roky) se
svým modelem Šiškovec kůrový.
Kontakt na pořadatele:
ZČ HB BRĎO Vlkani
Moravská 184
Mikulčice 696 19
sekce.brdo@seznam.cz
kontaktní osoba: Jana Drábková, tel. 736 683
524, Dalimil Toman, tel. 605 763 112.
Více informací o Máme rádi přírodu a její historii na:
www.brontosaurus.cz/brdo

LUŽICE - PODROBNÉ VÝSLEDKY VOLEB DO PARLAMENTU ČR
strana
hlasů
%
Občanská demokratická strana . . . . . . . . 498 34.58
Česká strana sociálně demokratická . . . . 405 28.12
Komunistická strana Čech a Moravy . . . . 240 16.66
Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová . . . . . . . . . 140
9.72
Strana zelených . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.55
Moravané . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.04
Nezávislí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.04
Folklor i Společnost . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
0.69
Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST
politiků, REFERENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
0.62

strana
hlasů
SNK Evropští demokraté . . . . . . . . . . . . . . . 7
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ (př. V. Železný) . . 6
Strana zdravého rozumu . . . . . . . . . . . . . . . 4
STRANA ROVNOST ŠANCÍ . . . . . . . . . . . . . 3
Právo a Spravedlnost - ANO rodině,
NE korupci a krim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Unie svobody - Demokratická unie . . . . . . . 2
Národní strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Liberální reformní strana . . . . . . . . . . . . . . . 1
Česká strana národně socialistická . . . . . . . 1

%
0.48
0.41
0.27
0.20
0.20
0.13
0.06
0.06
0.06

Ú s p ě c h vče l a řské ho kroužk u
V sobotu 29. 4. 2006 se včelařský kroužek
v Lužicích zúčastnil oblastního kola soutěže Zlatá
včela 2006, která se konala na Základní škole
v Ostrožské Nové Vsi. V nejednoduchých disciplinách se utkalo 50 soutěžících, a to ve dvou
kategoriích-starší a mladší žáci. Soutěžilo se v poznávání rostlin, v poznání včelařských pomůcek,
v mikroskopování a včelařské praxi. Nejtěžší část
celé soutěže byl ale znalostní test. Po vyhlášení
výsledků byla demonstrativně vysazena již druhá
lípa. První byla vysazena v roce 2003, a to také
při příležitosti konání této soutěže.

Jak se umístili žáci včelařského kroužku v Lužicích je více než chválihodné. Na čtvrtém místě,
a to s pouhou ztrátou jednoho bodu, se v kategorii mladších žáků umístila Kamila Šošovičková ze
3. třídy. V kategorii starších žáků obsadil 2. místo
Matěj Ištvánek z 6. třídy a první místo patřilo jeho
sestře Tereze Ištvánkové z 9. třídy. Oba sourozenci se zúčastní na konci června celostátní soutěže Zlatá včela 2006 v Nasavrkách u Chrudimi.
Popřejme oběma mnoho štěstí a úspěchů.
Zuzana Kazíková,
vedoucí včelařského kroužku

Z D R AV O T N I C T V Í
MUDr. Anna Horňáčková oznamuje, že do 14. 7. 2006
je v gynekologické ordinaci zdravotního střediska v Lužicích tato ordinační doba:

Pondělí

14.00 - 18.00 hod.

Úterý

6.00 - 9.30 hod.

14.00 - 18.00 hod.

Středa

neordinuje (akutní případy ošetřím v gynekologické ambulanci Hodonín
- Národní třída - stará poliklinika)

Čtvrtek

6.00 - 18.00 hod.
DŮVODEM JE ZASTUPOVÁNÍ NEMOCNÉ KOLEGYNĚ.
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REGION
V květnu 2006 vydal svazek obcí Region Podluží
publikaci II. světová válka v kronikách regionu
Podluží. Prvotní popud pro zpracování tohoto díla
vzešel od kronikářů jednotlivých členských obcí
Regionu Podluží. Na tomto setkání bylo dohodnuto
vypracování a vydání sborníku, který by „zpracoval“
válečné události v obcích regionu. Jako podklady byly použity obecní kroniky, pamětní knihy,
vzpomínky žijících účastníků, a další prameny
v případech, kdy se nedochovaly kroniky obecní.
Na sborníku spolupracovali i členové Klubu vojenské historie z Hrušek a pracovníci Tikárny Lelka
z Dolních Bojanovic, kteří svou profesionalitou
výrazně přispěli ke zdárnému výsledku roční práce. Sborník byl uveden na slavnostním koncertě
v Lužicích 5. květnu 2006, u příležitosti ukončení
druhé světové války jako vzpomínka a poděkování
kronikářům, kteří občas s nasazením vlastního
života neváhali a válečné události pro nás, budoucí
generace, zaznamenali.

Podluží

Cena publikace je 100,- Kč za kus a můžete
si ji zakoupit na Obecním úřadě v Lužicích.

KULTURNÍ OKÉNKO
LUŽICE 2006 - SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM KONANÉ VE DNECH 16. 7. - 28. 7. 2006,
pod záštitou starosty obce Lužice Ing. Jaroslava Kremla
a starosty francouzské obce Isdes RNDr. Zdenka Johana DrSC.
Vážení občané,
chtěla bych Vás informovat o přípravě
1. sochařského sympozia mladých začínajících
výtvarníků. Výjimečností kulturní události bude,
že je první v regionu Podluží, a první mezinárodní setkání takto mladých sochařů, studentů
a absolventů vyšších a středních uměleckých
škol z Prahy, Uh. Hradiště, Hodonína a Nitry na
Slovensku. Celkem bude 10 účastníků z toho
2 ženy a 8 mužů. Konat se bude v areálu u rybníka
Lužák /Tihelňa/. Můžete tam již vidět složený
materiál. Dřevo akát, vytěžený letos v místních
lesích a kámen pískovec přivezený z lomu ve
východních Čechách. Získání tohoto materiálu
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pro nás zajistil p. ředitel ak. malíř Jan Pospíšil
z uměleckoprůmyslové školy v Uh. Hradišti. V této
škole jsou složeny ještě další 3 bloky kamene,
ze kterých studenti vysekají plastiky do kruhových
objezdů v obci a jednu do parku. Dokončovat je
budou až na sympoziu. Důvodem je krátká doba
pro tvorbu na sochařském sympoziu a všichni
účastníci přijedou s přípravou k vlastní práci.
Inspirací pro uspořádání tohoto sympozia byli
poslední studenti moji a ak. malíře prof. J. Helekala, který je jeden z mých prvních studentů. Jejich
práce znáte, protože je pro Vaši obec vytvořili již
ve 3. ročníku na škole. Chtěli přijet minulý rok,
ale slíbila jsem jim, že dostanu-li souhlas od

šli pro tuto akci pochopení. Z Lužic se sympozia
účastní Mgr. J. Buchta, jehož jedno z děl Vám ve
Zpravodaji otiskujeme.
Pro Vaši informaci k otázce financování. Obec
obdržela na tuto akci grant Nadace partnerství.
Jako jediná ve svém projektu k žádosti měla konání mezinárodního sympozia. Další sponzorský
dar finanční je od jednoho z majitelů Tip-sportu
p. Zdenka Škobise. Darem je i návrh plakátu
a pozvánky a jejich grafické počítačové zpracování od ak. malíře Jaroslava Pecky a ak. malíře Ivana
Helekala. Bude někdo dalším sponzorem? Chceme těmto mladým účastníkům připravit co nejlepší
podmínky, aby rádi vzpomínali na dobu strávenou
v Lužicích. Znám to z vlastní zkušenosti. Člověk
si to uchová po celý život. Předpokládám, že Vás
bude jejich tvůrčí práce zajímat, vždyť vzniklá díla
budou ojedinělostí obce Lužice. Chtěla bych Vás
požádat, aby i Vy jste jim umožnili klid k práci
a zároveň jim pobyt zde zpříjemnili, například tím,
že je večer pozvete ukázat sklep vinaře, nebo
něco dobrého na ochutnání přinesete. Vím, že
se na to těší a budou si toho vážit.
Jan Buchta, Sedící dívka, umělý kámen 2001

p. starosty a místostarostky, budu se snažit uspořádat sympozium v Lužicích, aby se i obec mohla
zařadit mezi ojedinělá místa v republice, kde se
sympozia konají. Chtěla jsem i pro Lužice a vás
občany něco dalšího ze své profese výtvarníka
a pedagoga udělat. Starosta a místostarostka na-

Závěrem Vás všechny chci pozvat na vernisáž děl vzniklých na sympoziu. Budeme
se i na Vás všichni těšit dne 28. 7. 2006
od 19.00 hod. v areálu u Lužáku.
Ak. sochařka Ludmila Pecková, prof.

PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA STARÝ KVARTÝR
Muzejní spolek v Lužicích Vás zve na hodovou
výstavu s názvem „Když si náš dědeček babičku
bral.“ Její hlavní téma je svatba. Zahájení výstavy
bude v pátek 30.června v 18,00 hod. Věříme,
že jako minulé výstavy i tato Vás zaujme a uvidíte
pěkné a zajímavé věci. Figuriny, představující
nevěsty a družičky budou oblečeny podle módy
třicátých let minulého století. K vidění bude
i výbava, vystaveny budou písemné dokumenty

a fotografie, možná na některých poznáte své
předky. Můžete si posedět u svatebního stolu
a něco na obnovení sil se také najde. Těšíme se
na Vaši návštěvu.
Členové Muzejního spolku
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VERBUŇK SVĚTOVÝM FENOMÉNEM

Martin Černý při soutěžním verbuňku ve Strážnici
1991

Jistě mnohým z vás neunikla na sklonku
loňského roku zpráva, že v pátek 25. listopadu
2005 prohlásil generální ředitel UNESCO Koïchiro Matsuura tanec „Slovácký verbuňk“ za
„Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví
lidstva“. Pro Českou republiku je to historicky
vůbec první zápis na seznam, který vznikl v roce
1997 a nyní čítá na 90 položek. Verbuňk se tak
zařadil po bok podobně oceněných mistrovských
děl světové kultury, jakými jsou např. brazilská
samba, vířivé tance tureckých dervišů, gruzínské
polyfonní zpěvy, japonské divadlo kabuli a mnoha
dalších. Spolu s verbuňkem získala v roce 2005
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toto vzácné ocenění i první nominace od našich
sousedů – „Slovenská fujara“.
Představovat verbuňk lužickým občanům
jakožto mužský sólový, skočný, improvizovaný
tanec se staletou tradicí, asi není třeba. Tak jako
v mnoha dalších obcích Slovácka, i v Lužicích
se můžeme s verbuňkem každoročně setkávat
v podání místních i přespolních šohajů a mužáků při všech tradičních příležitostech, jakými
jsou zejména hody, vinobraní či krojový ples.
Tradice verbuňku je tedy i v Lužicích stále živá,
je přirozenou cestou předávána z generace na
generaci a co je zejména důležité – nadále se
rozvíjí. Svědčí o tom nejen dlouhodobě vysoká
pěvecká a taneční úroveň mnoha místních šohajů i mužáků, ale i nemálo osobností z jejich řad,
jejichž jména se stala ve spojení s verbuňkem
skutečnými pojmy, známými po celém Podluží nebo i po celém Slovácku. V posledních
desetiletích k tomu přispěly zejména soutěže
ve verbuňku, konané např. ve Tvrdonicích
a ve Strážnici, kde někteří Lužičané opakovaně
dosáhli na mety nejvyšší.
Poněvadž jsem měl možnost být v kontaktu
s těmi, kdo tuto nominaci pro UNESCO za Českou republiku připravovali, mohu jen potvrdit,
že to stálo obrovské množství úsilí, vůle a několikaleté cílevědomé práce mnoha nadšených lidí.
Celou tuto výzkumnou práci zastřešoval Národní
ústav lidové kultury ve Strážnici. Věřte nebo ne,
ale v rámci tohoto výzkumu bylo napočítáno
a zdokumentováno na 150 slováckých obcí
a měst, kde se verbuňk živě tančí nebo alespoň
doložitelně tančíval!
Výsledkem této mnohaleté práce a zároveň
jednou z hlavních částí dokumentace, nyní
uložené v archivu UNESCO pro mnoho dalších
generací lidstva, je vedle podrobných písemných
a fotografických záznamů také 6 videokazet, na
kterých jsou zaznamenány všechny známé formy
projevů verbuňku v šesti hlavních slováckých
regionech (Podluží, Kyjovsko, Hanácké Slovác-

Hody Lužice 1992, domácí chasa při zahajovacím verbuňku

ko, Horňácko, Strážnicko a Uherskohradišťsko
s Uherskobrodskem). Lužické patrioty jistě
potěší, že na videokazetě věnované Podluží je
několik pasáží, ve kterých jmenovitě figuruje
naše obec nebo naši rodáci. Jedná se zejména
o záběry z částečně inscenovaného natáčení
na lužických Cyrilských hodech (v roce 2001),
záběry Lužičanů jakožto přespolňáků na hodech
v Dolních Bojanovicích (2000), záběry z natáčení
ve Tvrdonicích a ve Staré Břeclavi, z verbířské
soutěže ve Strážnici nebo z inscenované krojové
svatby v Hlohovci (1997).
A co lze od této pocty pro verbuňk dále očekávat? Už jen to, že se verbuňk dostal do širokého
světového kulturního povědomí, je pro jeho
uchování a další rozvoj velkým přínosem. Navíc
se Česká republika podáním nominace zavázala,
že verbuňk bude vynaložením všech dostupných
prostředků udržovat a ochraňovat. Velmi si přeji,
aby nezůstalo jen u tohoto závazku, ale aby se

závazek ze strany státu projevil i skutečnými činy,
zejména větší podporou nejen verbuňku, ale celé
české a moravské tradiční lidové kultury vůbec.
Vždyť živá lidová kultura je jedním ze základních
pilířů našeho národa! Když si ji dokážeme uchovat, jsem si jist, že si uchováme také naši národní
svébytnost i navzdory hrozbě postupující světové
„globalizace“ a stírání rozdílů kultur. Lhostejno,
zda se někdy v budoucnu budeme jmenovat
„Česká republika“ nebo třeba „Spojené státy
evropské“.
Udržujme tedy verbuňk stále živý i pro další
generace!
Ing. Štěpán Hubačka
Nejvýraznější verbířské osobnosti z Lužic:
Štěpán Příkazský (1902-1993), Josef Balun
(1930- 1987), Jaroslav Král (*1957), Karel Čapka ml. (*1961), Martin Černý (*1969), Štěpán
Hubačka (*1976)
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Z literární tvorby občanů
ČLOVĚK JAKO ŠACHOVNICE
Téměř každý den potkávám
na ulici stovky lidí a skoro vždy
z výrazu v jejich tváři vycítím
jakou mají náladu. Vídám lidi
usměvavé jako „letní sluníčko“,
ale taky ty, co jsou jako podzim, smutní, plačtiví a vůbec
takoví mrzutí. Občas mi v hlavě
utkví otázka, proč vlastně mají
lidé špatnou náladu? Možná
proto, že se v jejich minulosti
stala nějaká špatná událost,
která je poznamenala. Potom
jim na duši zůstal černý šrám,
takový jako černé figurky na
šachovnici, ale třeba takoví jsou
doopravdy. Kdo ví?
Mám hodně přátel, ale občas
si říkám, jsou to opravdoví kamarádi? Můžu se jim svěřit? Říct
to, co mne tíží? Myslím, že pravý
přítel tě v životě nezklame! Já
už mockrát zakopla o lidi, kteří
vypadají mile a přátelsky, avšak
poznala jsem, že ne každý je
opravdu takový. Párkrát jsem
narazila na ty, co člověka jenom
využijí a potom nemilosrdně

odkopnou. Myslím, že jsou
to většinou ti, kterým se stalo
totéž, někdo se k nim zachoval
nehezky.
Neznám osobu, která by
neměla alespoň jednu špatnou
vlastnost. Čas od času si pokládám otázku, zda znám sama
sebe? Jestli vím co opravdu od
života chci? Možná, že nevím
o sobě úplně všechno, ale cením si na sobě pár vlastností. Mí
známí říkají, že se v mé společnosti nenudí, asi na tom bude
něco pravdy. V jedné písničce
se zpívá „jdi si za svým snem“,
ano přesně tak. Jdu si tvrdě za
svým a jsem těžko ovlivnitelná.
Taky jsem trochu tvrdohlavá.
Je ale určitě mnoho vlastností,
které ve mně dřímají a já o nich
nemám ani tušení. Takže se
znám vlastně jenom z poloviny.
Něčí život je přesně takový
jako šachy. Tak jako s figurkami
hýbe hráč, tak s osobou hýbe
druhý, jak se říká někdo si umí
druhé „omotat kolem prstu“

a manipulovat s nimi. Ne každý
je ale tak lehce ovlivnitelný
a nedokáže se jenom tak
z ničeho nic podřídit. Někdo
umí být sám sebou a jiný se
musí nechat vést.
Stačí se projít po ulici a potkám mnoho lidí. Ne každý je
takový, jak vypadá. Navenek
může člověk vypadat, že má tvrdou „slupku“, ale uvnitř je určitě
aspoň něco málo dobra. Lidé by
se měli chovat tak, jak chtějí,
aby se chovali druzí k nim. Ne
každý dokáže lásku tak očividně
projevovat, ale měli by to dělat
aspoň druzí, když to nedokáže
ten, co to potřebuje. Jó, každým člověkem nejde hýbat tak,
jako bílými a černými figurkami
na šachovnici, a taky by měl být
každý sám svým pánem.

V roce 1948 bylo rozhodnuto, že z bývalé sklárny bude
v Lužicích textilka. Protože to bylo
po válce, docházelo k různým
změnám. Malé podniky, co vlastnili Němci, se až z německých
hranic převážely do vnitrozemí.
Tak se také stalo, že taková malá
textilka měla být u nás v Lužicích.

Tam však pracovaly samé Němky - proto bylo nutné, než se to
tu všechno připraví, jet tam na
zapracování.
Bylo to až ve Vejpr tech
a tehdejší starosta p. Parák měl
zajistit 10 mladých děvčat, které
by se chtěly jít naučit vyšívat na
strojích krásné věci - třeba na

Vendula Šimánková
8.třída

Z HISTORIE
VZPOMÍNKA NA VEJPRTY
Když jedu kolem bývalé Igle
(dnešní GROZ-BECKERT), kde
jsem pracovala celých 40 let
jako brusička jehel do pletacích strojů a dnes vidím jak dál
továrna roste - vzpomínám si
jaký podnik tu měl být za mého
mládí.
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tylu - materiál na toalety nebo
plesové šaty, na župany různé
vzory, ručně se také dělaly
krajkové límečky na šaty - tehdy
se to moc nosilo, háčkovaly se
dětské šatečky a ještě mnoho
pěkných věcí.
A tak se nás 10 děvčat rozhodlo jet do světa.
Jarka Imrichová, Marie Slížková, Božka Školnikovičová,
Stáňa Fránková, Růža Ratajská, Bedřa Bartošíková,Liba
Valášková, Liba Herková, Růža
Příkazská, Hela Bílíková
Jako vedoucího této výpravy
byl pověřen p. Fr. Pelikán. Nastěhovali jsme se do tří domů,
celkově zařízených po Němcích, hned vedle továrny.
Na dílně, kde jsme se zapracovávaly, byly dvě mladé Němky
- Elsa a Hedi. Hedi byla na nás
hodná, všechno nám vysvětlila,
ale Elsa byla pravá Němka.
Nerada nám ukazovala, jak se
za chodu stroje navléká niť do
ouška jehly, kterých bylo na
jedné řadě 230 kusů, a ty jsme
kontrolovaly, jak výšivka ukazuje
vzorek. Bylo to jak stěna, na

které byl napnut materiál a na
druhé straně další pracovnice
vyměňovala člunky. O jeden
schodek výš bylo dalších 230
jehel, a tak jsme chodily pořád
dokola a vyšívaly. Práce to
byla čistá v pěkném prostředí
a tento podnik vedli dva bratři
Kolářové.
Protože to bylo až na druhém
konci republiky, domů jsme se
dostaly až za tři měsíce. Jistě,
že nám bylo smutno, ale měly
jsme štěstí, že nedaleko byla
další taková malá továrnička,
kde zase pracovali mladí lidé z
Podivína, a tak jsme se všichni
scházeli a ten pobyt si dokázali
zpříjemnit. U této firmy Kanebergen pracoval také p. Pepa
Tlustý, který si z nás deseti
vybral Libu Herkovou, a tak se
dostal do Lužic.
Tehdy za námi přijela, již
osmdesátiletá moja stařenka,
která ráda cestovala i s mým
nejmladším 12ti-letým bratrem
a strávili s námi celé prázdniny.
Chodily jsme na zábavy do
nedalekých Českých Hamrů
silnicí lemovanou krásnými

lesy, potůčky a domky, a protože jsme šly vždy všechny,
tak jsme pochodovaly těsně
jedna za druhou a zpívaly ty
naše písničky a z oken nám lidé
mávali a vždycky dodali - jo, vy
jste veselý holky z Moravy a rádi
nás poslouchali. Po práci jsme
z kopců válely „bečky“ a v zimě
jsme zase jezdily na botech
i přes železnici, což se nám jednou málem stalo osudným.
Byly jsme tam 9 měsíců
a mezitím, co se připravovala
budova, jsme ještě byly zaměstnány ve velkém podniku (továrna
krajek a tylu) v Letovicích. Tam
jsme bydlely na zámku ještě
4 měsíce, než se všechny stroje
do Lužic převezly. Během této
doby jsme se také dozvěděly,
že bylo rozhodnuto, že v Lužicích ta továrnička nebude a vše
se odstěhovalo do nedalekých
Násedlovic.
I když po čase se zjistilo,
že to bylo velká chyba, pro nás
skončilo zbytečné zapracovávání a místo toho tady vznikl
podnik Igla - České Budějovice.
Dnes tento podnik vlastní firma
GROZ-BECKERT.

Ale na Vejprty dodnes všechny rády vzpomínáme.
Hel. Holačková roz. Bílíková
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SPORT
TJ B A N Í K L U Ž I C E – O D D Í L K O P A N É
Čas neúprosně utíká, zase se blíží prázdniny
a pro nás fotbalisty je jako každoročně polovina
července obdobím, kdy končí soutěžní ročník
a kdy hodnotíme naši činnost za uplynulý ročník.
Po sportovní stránce můžeme soutěžní ročník
2005 – 2006 počítat mezi ty úspěšnější. Mužstva
všech věkových kategorií byla ve svých soutěžích
platným účastníkem.
Nejlepších výsledků dosáhlo mužstvo přípravky, které se ve své skupině Okresního
přeboru přípravek umístilo na druhém místě za
C mužstvem Šardic. Naši kluci byli až do utkání
v Mutěnicích na prvním místě. Po tomto utkání,
kde jsme nastoupili bez našeho nejlepšího střelce
Pavla Baláže (Pavlík posílil mužstvo žáků hrající
ve stejnou dobu v Moravanech), ve kterém jsme
nedokázali dát ani jednu branku, jsme po remíze
0 : 0 ztratili dva body. Tato ztráta se pak ukázala
jako rozhodující při sestavování celkové tabulky.
V rozhodujícím utkání na vlastním hřišti s mužstvem Šardice C pak kluci prohráli a tím se umístili
se ztrátou jednoho bodu na druhém místě za svým
jediným přemožitelem. I přesto, že byli po porážce kluci velmi smutní, je potřeba vyzvednout jejich
sportovní umění a hlavně úsilí, se kterým prošli
celým soutěžním ročníkem. Pavel Baláž se stal se
46 brankami nejlepším střelcem soutěže, hned za
ním se umístil Mirek Kokeš s 38 brankami, dále
pak na šestém místě byl s 19 brankami Tomáš Ko-

nečný (ten však bohužel odehrál jen čtvrtinu jarní
části) a na desátém místě s 16 brankami Lukáš
Hančík. Po skončení tohoto soutěžního ročníku
postupuje do vyšší věkové kategorie (žáků) pět
hráčů a tím se dostáváme do velmi špatné situace s počtem hráčů. Dovolujeme si proto oslovit
rodiče chlapců ve věku do 10 let a taky samotné
chlapce, aby zvážili případnou možnost stát se
členy našeho družstva nejmladších fotbalistů.
Podmínky pro sportovní vyžití, včetně materiálního vybavení jsou ve srovnání s okolními kluby
na dobré úrovni. Baník bude v období prázdnin
organizovat nábor mladých fotbalistů.
Mužstvo žáků se již tradičně po celou soutěž
pohybovalo v popředí tabulky. Po celou dobu
soutěže se střídalo s mužstvem Vlkoše na třetím,
respektive druhém místě za vedoucími Mikulčicemi. Rozhodující pro umístění v konečné
tabulce bylo poslední utkání v Ježově, kde naše
mužstvo oslabené o středního obránce Lukáše
Batrlu (nastoupil za dorost hrající ve stejnou
dobu) prohrálo a celkově se umístilo na třetím
místě. Po celou dobu soutěže bylo mužstvo žáků
z důvodu malého počtu hráčů doplňováno hráči
z přípravky. I když nám z věkových důvodů v žácích končí a přecházejí do dorostu Lukáš Batrla,
Vlastik Antoš a David Polanský, doufáme, že ti
hráči kteří zase přijdou z přípravky, se stanou
platnými členy mužstva.

Konečná tabulka soutěže Okresního přeboru přípravek - sk. B
1. FK Šardice C
18
15
2
1
2. Baník Lužice
18
15
1
2
3. FK Mutěnice
17
10
3
4
4. Agro Milotice
18
9
3
6
5. Zemas Hovorany
18
8
2
8
6. Sp. Svatobořice B
18
8
1
9
7. Sokol Želetice
18
7
2
9
8. FK Šardice D
17
5
0
12
9. Baník Mikulčice
18
4
0
14
10. Sokol Strážovice
18
1
0
17
38

102
148
62
58
61
48
66
44
28
12

: 19
: 24
: 32
: 37
: 60
: 60
: 56
: 95
: 92
: 154

47
46
33
30
26
25
23
15
12
3

Konečná tabulka Okresní soutěže žáků - sk. B
1. Baník Mikulčice
16
14
2. Sokol Vlkoš
16
13
3. Baník Lužice
16
12
4. I.FC VGM Kyjov
16
9
5. Sokol Ježov
16
7
6. Sokol Vřesovice
16
6
7. Sokol Žádovice
16
5
8. Slavoj Moravany
16
3
9. Sokol Bohuslavice
16
0

1
0
1
0
1
2
1
0
0

1
3
3
7
8
8
10
13
16

114
93
92
64
38
41
29
28
13

: 12
: 27
: 23
: 42
: 55
: 62
: 68
: 88
: 135

43
39
37
27
22
20
16
9
0

Konečná tabulka Okresního přeboru - dorost
1. Slavoj Rohatec
26
24
2. FK Dolní Bojanovice 26
18
3. Agro Milotice
26
17
4. Baník Lužice
26
14
5. Baník Mikulčice
26
13
6. Agro Vnorovy
26
13
7. Kord. Velká nad Vel. 26
11
8. Sokol Lipov
26
9
9. Sokol Hr. Lhota
26
10
10. FC Moravský Písek
26
8
11. Družstevník St. Pod. 26
6
12. SK Žarošice
26
7
13. Jiskra Strážnice
26
4
14. Spartak Svatobořice 26
0

2
3
4
3
4
4
6
5
2
6
10
1
4
2

0
5
5
9
9
9
9
12
14
12
10
18
18
24

115
100
86
66
69
47
57
39
53
50
45
44
39
23

: 14
: 30
: 37
: 47
: 37
: 36
: 43
: 52
: 86
: 50
: 55
: 93
: 93
: 160

74
57
55
45
43
43
39
32
32
30
28
22
16
2

Mužstvo dorostu, které bylo po podzimní části
na šestém místě, prokázalo své kvality a po ukončení soutěžního ročníku se umístilo za suverénním
Rohatcem, Dolními Bojanovicemi a Miloticemi
na velmi pěkném čtvrtém místě. Už v podzimní
části soutěže bylo vidět, díky některým jedincům
v mužstvu formuje velmi dobrý kolektiv, který se
stal v jarní části velmi kvalitním mužstvem. Hlavně
v závěru soutěže kluci poráželi jedno mužstvo
za druhým. Velkým předpokladem dalšího růstu
mužstva je i to, že až na Milana Fialu a Tomáše
Němce, kteří přechází z věkových důvodů do
mužů, zůstává celé mužstvo pohromadě. Navíc

bude doplněno o příchozí hráče ze žáků – Lukáše
Batrlu, Vlastika Antoše a Davida Polanského.
Mužstvo mužů splnilo svůj hlavní úkol, udržet
se po loňském postupu ve III. třídě okresních
soutěží. Po velmi nevyrovnaných výkonech, kdy
například mužstvo zvítězilo po velmi dobrém
výkonu v tehdy vedoucích Ždánicích, dokázalo
naopak po velmi špatných výkonech ztratit body
na domácím hřišti například s Hroznovou Lhotou
„B“. V závěru soutěže po vítězství v Moravském
Písku, doma se Slavojem Moravany, Sokolem
Radějov a porážce od Sokola Čejč se nakonec
mužstvo umístilo na osmém místě.
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Konečná tabulka III. třídy okresní soutěže – muži
1. Spartak Svatobořice 26
18
5
2. Sokol Sobůlky
26
16
6
3. Podlužan Prušánky
26
12
6
4. KOVO Ždánice
26
11
7
5. FC Moravský Písek
26
11
5
6. Jiskra Strážnice
26
10
6
7. Sokol Radějov
26
10
4
8. Baník Lužice
26
10
4
9. SK Kozojídky
26
9
6
10. Slavoj Moravany
26
9
5
11. SK Uhřice
26
9
5
12. Sokol Hroznová Lhota B 26
7
8
13. Sokol Čejč
26
8
4
14. Družstevník Bukovany 26

5

V neposlední řadě nemůže zapomenout ani na
mužstvo Starých pánů, kteří se opět zúčastňují
turnajů v okolních obcích, popřípadě městech.
Z posledních úspěchů je to druhé místo na nedávném pohárovém turnaji v Hodoníně, kde ve finále
podlehli naši bývalí aktivní fotbalisti 0 : 1. Mimo účasti
na turnajích jsou členové mužstva nápomocni i při
řešení provozních problémů sportovního areálu.
I přesto, že hlavní náplní členů našeho oddílu
je sportovní činnost, věnují se jeho členové i nesportovním akcím. Jednou z nich bylo již tradiční
sportovní dopoledne k příležitosti Mezinárodního dne dětí. V areálu stadionu proběhla pod
záštitou Obce Lužice velmi kvalitní akce, které
se zúčastnilo 181 lužických dětí spolu se svými
rodiči, popřípadě i prarodiči. Všichni návštěvníci
si mohly mimo jiné vyzkoušet své sportovní kvality v několika sportovních odvětvích, zhlédnout
vystoupení skupiny mažoretek z Hodonína a dobrovolných hasičů z Mikulčic. A taky měli možnost
jízdy na bryčce nebo vozíku tažených koňským
spřežením „Lužických koňáků“ p. Zdeně Vojtíška
a rodiny Čechovi.
Tady mi dovolte, abych svým jménem poděkoval celému kolektivu dobrovolných organizátorů v
čele s paní Radkou Schreiberovou, který celou
akci zorganizoval a jménem organizátorů všem
40

3

3
4
8
8
10
10
12
12
11
12
12
11
14

67
50
45
56
50
45
53
44
46
50
36
42
39
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:
:
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:
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25
26
44
35
53
40
52
48
49
56
48
48
55

59
54
42
40
38
36
34
34
33
32
32
29
28

18

37

:

81

18

sponzorům, kteří svými finančními a materiálovými
dary umožnili uspořádat velmi kvalitní akci pro
nejmenší obyvatele naší obce.
Nemohu zapomenout poděkovat všem těm,
kteří po celou sezónu svou dobrovolnou činností
přispívají k provozu celého areálu (stříkání travnaté plochy, drobné i větší údržbářské práce),
k hladkému průběhu všech sobotních a nedělních sportovních utkání, k zabezpečení činnosti
všech mužstev.
Po krátké třítýdenní přestávce se sejdeme
k přípravě na další soutěžní ročník 2006 – 2007.
Jako první akce bude 15. července Pohárový
turnaj mužů v Lužicích u Štenberka, kterého se
zúčastní i naše mužstvo. Dále pak 22. července
to bude Pohárový turnaj Starých pánů na našem
hřišti. V polovině srpna pak bude zahájen nový
soutěžní ročník Okresních soutěží, na který Vás
srdečně zveme.
Za TJ Baník Lužice – oddíl kopané
Staněk Josef – sekretář oddílu

Úspěchy žáků a žákyň TJ Sokol Lužice
Výsledková listina že župní soutěže žactva ve švihadlovém víceboji
a olympijském šplhu 1. 4. 2006
OLYMPIJSKÝ ŠPLH

ŠVIHADLO
poř.

jméno

jednota

slalom

sestava

maraton

celkem bodů

Žákyně I

poř.

jméno

jednota

čas

Žákyně I

1.

Svobodníková Hana

Lužice

2

24

3

29

1.

Sýkorová Hana

Lužice

9,52

2.

Kapitánová Denisa

Lužice

1

24

2

27

2.

Svobodníková Hana

Lužice

15

3.

Horáčková Jessica

Lužice

3

17

1

21

1.

Vavrysová Nikola

Lužice

7

30

4

41

1.

Janková Barbora

Břeclav

4,02

2.

Kučerová Kamila

Lužice

4

28

5

37

2.

Kotásková Věra

Lužice

4,62

3.

Janková Barbora

Břeclav

3

27

7

37

4.

Hunkařová Nikol

Dubňany

6

24

3

33

Žákyně II

5.

Žákyně II

Kotásková Věra

Lužice

1

25

6

32

3.

Pecůchová Jitka

Lužice

7,63

4.

Kučerová Kamila

Lužice

9,19

6.

Pecůchová Jitka

Lužice

2

25

2

29

7.

Bortlíková Pavlína

Lužice

5

18

1

24

1.

Balounová Michaela

Velké Bílovice

5,1

Majorová Veronika

Dubňany

7

30

2

39

2.

Procházková Kristýny

Velká n/Vel.

5,33

Žákyně III
1.

Žákyně III

2.

Svobodníková Marta

Lužice

5

30

4

39

3.

Slováková Petra

Velká n/Vel.

6,72

3.

Procházková Kristýna

Velká n/Vel.

3

30

6

39

4.

Fojtíková Monika

Velká n/Vel.

6,79

5.

Svobodníková Marta

Lužice

10,02

6

30

1

37

5,31

(pro pořadí se stejným počtem bodů byl rozhodujíccí výsledek ve slalomu)
4.

Balounová Michaela

Velké Bílovice

Žákyně IV

5.

Pekařová Nikol

Dubňany

2

28

7

37

6.

Slováková Petra

Velká n/Vel.

4

27

5

36

1.

Balounová Kristýna

Velké Bílovice

7.

Fojtíková Monika

Velká n/Vel.

1

22

3

26

2.

Janková Anna

Břeclav

5,61

3.

Kučerová Andrea

Velká n/Vel.

5,83

Žákyně IV
1.

Landsmínová Zuzana

Lužice

7

30

6

43

4.

Pafkovičová Petra

Břeclav

8,5

2.

Balounová Kristýna

Velké Bílovice

5

29

5

39

5.

Ciběnová Lucie

Velká n/Vel.

9,59

6.

Prášková Kateřina

Velká n/Vel.

22

Chludilová Šárka

Dubňany

6,67

Šimánek David

Lužice

4,7

Blažek Roman

Lužice

9,45

3.

Janková Anna

Břeclav

8

29

1

38

Prášková Kateřina

Velká n/Vel.

2

29

7

38

4.

Pafkovičová Petra

Břeclav

3

30

4

37

5.

Kučerová Andrea

Velká n/Vel.

2

30

3

35

6.

Novotná Denisa

Velká n/Vel.

4

28

2

34

7.

Ciběnová Lucie

Velká n/Vel.

1

27

1

29

1.

Žáci I

Dorost
1.

Dorost

1.

Chludilová Šárka

Dubňany

6

30

2

38

Šimánek David

Lužice

1

25

1

27

Blažek Roman

Lužice

1

28

1

30

1.

Koštuřík Adam

Lužice

1

29

2

32

1.

Koštuřík Adam

Lužice

4,59

2.

Pafkovič Roman

Břeclav

2

24

1

27

2.

Pafkovič Roman

Břeclav

7,07

Žáci I
1.

1.

Žáci II
1.

Žáci II

Žáci III

Žáci III

Vedoucí oddílu žactva L. Rutarová
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Žačky Sokola Lužice na předsletovém veřejném cvičení v Morvském Písku dne 11. 6. 2006

„Věrná garda“ zdraví všesokolský slet
42

PODĚKOVÁNÍ
 Výbor TJ Baník Lužice děkuje touto cestou všem dobrovolným
organizátorům včele s obecním úřadem za zorganizování sportovního dopoledne k příležitosti Mezinárodního dne dětí a zároveň
všem sponzorům, kteří svými finančními popřípadě materiálovými
příspěvky napomohli zorganizovat velmi úspěšnou akci.
Sponzoři: TJ Baník Lužice – oddíl kopané; Obec Lužice; MND
Servisní a.s., Lužice; Důl Mír Mikulčice; Neria Hustopeče; Stavební
firma Plus Hodonín – p. Anovčin; Autoopravna Lužice – p.Podrazil;
Potraviny – pí. Baladová; Štela spol. s r.o., Lužice; Larix Lužice;
Oděvy Lužice – pí. Prokopová; Textil Lužice - p. Černý; Nákupní
centrum Lužičan – p.Vagunda; Restaurace Lužák; Restaurace
Lidový dům; Bar Durango; ZŠ Lužice; Cukrárna Romana Lužice;
Pohostinství U Konečků; Občerstvení Na hřišti – pí. Zemanová;
Potraviny L + M Lužice; TJ Baník Lužice – oddíl tenisu; manželé
Puszkailierovi, Lékárna Na Podluží Lužice; Česká pošta – provozovna Lužice; Zlatnictví pí. Motyčková Lužice; MUDr. Vája; MUDr.
Hechtová; manželé Batrlovi; manželé Skoupilovi; Velkoobchod Čas
– p. Čechovský; ODS Lužice - manželé Kavkovi; ZD Mikulčice;
Telepoint – pí. Králová; OTIS Břeclav – p. Tichý; Montpetrol spol.
s r.o., Lužice; Montgas Hodonín; Autoprodejna p. Kosík; CASH
& CANDY p. Vodička, Lužice; p. Jiří Ilčík; Muzejní spolek Lužice
– pí. Maradová; p. František Pazdera; p. Milan Pazdera; Hračky
Wiky – Hodonín; e-on – Foldynovi; PROMEDIA CZ – MUDr.
Řičica, Hodonín; ing. Gromus; dr. Machů; GOLD DRINK spol.
s r.o. Lužice.

BLAHOPŘEJEME
Starostou obce byli koncem
školního roku přijati žáci, kteří
úspěšně reprezentovali naši
ZŠ i obec:
9. třída
Tereza Ištvánková
Marek Gožďál
Bára Tomanová
Josef Kotásek
Vít Straka
8. třída
Andrea Plešingerová
7. třída
Martin Bravenec
6. třída
Helena Oláhová
5. třída
Kristýna Foldynová
Simona Plešingerová

 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí klub „Radost“ dovoluje si Obci Lužice tímto vyjádřit naše PODĚKOVÁNÍ
za Váš šlechetný dar jménem těch, kterým nebylo dáno radovat
se ze života stejně jako ostatním.
 Ředitelství Základní školy Lužice děkuje rodině Šenkové a firmě
Montgas a. s. za sponzorské dary, které poskytly škole na Den dětí.
Dále děkujeme paní Martě Štorkové a paní Romaně Vavrysové
za pomoc při organizaci Dne dětí. Velmi si vážíme každé pomoci
škole ze strany rodičů a firem.
 Pracovníci obecního úřadu a rada obce děkují paní Zdeně Šimkové za její dlouholetou, pečlivou a zodpovědnou práci při údržbě
hřbitova. Všichni přejeme paní Zdeně Šimkové hodně optimismu a sil
k uzdravení po úraze.
J. Ambrožová, místostarostka

43

WWW.COMLUX.CZ

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

Dodávky
Montáže
Revize

ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

info@elektrolux.cz
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