Zpravodaj Obecního úřadu
Lužice vychází 4x ročně.
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SLOVO REDAKCE
Léto nám už vypršelo, prázdniny i dovolená jsou u konce
a nastanou opět povinnosti. Děti
z toho moc nadšené nejsou, ale
při nákupu nových a krásných
školních brašen, pouzder, pastelek, barviček a jiných nezbytností se s nástupem nového
školního roku začínají smiřovat.
Zacloumá to sice někdy pořádně s domácím rozpočtem,
ale škola volá. Vinohrady se
pochlubí bohatou úrodou a za
dobrou péči se odmění dobrým

vínkem. V pohotovosti budou
i palírny, protože trnek i ostatního ovoce se urodilo požehnaně. Začneme také užívat nové
kruhové objezdy, proto uvítáme
(zvláště my, cyklisti) informace
jak, kudy a odkud kam máme
jezdit. V říjnu nás čekají volby do
obecního zastupitelstva. Takže
tento podzim se určitě nudit
nebudeme, ale i tak si najdeme
volný čas na procházky krásnou
podzimní přírodou a možná si
užijeme příjemné babí léto.

SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
volební období 2002 - 2006
se chýlí ke konci, a proto je
možné vyhodnotit uplynulé čtyři
roky a představit koncepci rozvoje obce v budoucnu.
Největší investiční akcí byla
rekonstrukce ul. Velkomoravská. Ze státních prostředků
ve výši cca 29,4 mil. Kč byla
provedena rekonstrukce vozovky. Z rozpočtu obce ve výši
15 mil. Kč byly vybudovány
chodníky, cyklostezky a podél-

ná stání pro parkování vozidel.
V rámci výstavby infrastruktury
obce byla realizována výstavba
vozovek v ulicích Havířská,
V Uličce, Zahrádkářská, Ploštiny a asfaltový povrch v ulici Důlní
v celkové hodnotě cca 7 mil.
Kč, vodovodu za cca 3,7 mil.
Kč, z toho pouze 300.000,- Kč
z rozpočtu obce a kanalizace
o celkové částce 1,077 mil.
Kč. Na obnovu a rozšíření
kabelové televize a místního
rozhlasu bylo vynaloženo cel1

kem 1,146 mil. Kč. Veřejné
osvětlení prezentuje investice
ve výši 395 tis. Kč. Na výstavbu
sportovišť a hřišť byly proinvestovány prostředky ve výši 2,5
mil. Kč. Investice do základní
školy prezentují cca 1,5 mil. Kč
a do mateřské školy 1,1 mil. Kč.
Investice na obnovu hřbitova
představují částku 1,1 mil. Kč.
Oprava radnice představuje
částku 638 tis. Kč. Investice
vložené do obnovy lesů činí
1,6 mil. Kč. Vysázeny byly cca
4 ha lesů. Na obnovu bytového
fondu byly uvolněny prostředky
ve výši 643 tis. Kč. Pro výstavbu
nových rodinných domů byly
vykoupeny pozemky v hodnotě
5,4 mil. Kč. Sečteme-li výše
uvedené částky, dostaneme
sumu 72,199 mil. Kč.
Vedle těchto finančních prostředků investičního charakteru,
podporuje obec činnost neziskových zájmových organizací

jako jsou Slovácký krúžek,
Lužičánek, základní umělecká
škola, dětská cimbálová muzika, sólový zpěv, klub seniorů,
zahrádkáři, vinaři, chovatelé,
myslivci, včelařský kroužek,
Junáci, Brontosauři, TJ Baník,
TJ Sokol a Muzejní spolek.
Finanční podpora za volební
období prezentuje částku cca
9,3 mil. Kč.
Pro další volební období
zůstává prioritou dokončit
rekonstrukci ul. Velkomoravská
a zajistit finanční prostředky pro
výstavbu víceúčelové sportovní
haly. Připraveny jsou pozemky
pro výstavbu rodinných domů
v ul. Kratiny (9 míst), v lokalitě
Vinohrádky - II. etapa (40 míst)
a naproti GROZ-BECKERT
CZECH (9 míst). Je zpracována
studie výstavby patnácti podporovaných bytů pro seniory
u mateřské školy. Zastupitelstvo
odsouhlasilo záměr výstavby

Zprávy z radnice
NOVÝ CESTOVNÍ PAS ČESKÉ REPUBLIKY
S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI
Od 1. září 2006 se občanům
starším 5 let vydávají cestovní
pasy se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými
údaji.
O vydání cestovního pasu
s biometrickými údaji bude možné v ČR požádat jen u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana a u tohoto úřadu lze
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pas převzít. Tedy na Městském
úřadě v Hodoníně (budova
u hlavní křižovatky).
Správní poplatek za vydání
tohoto cestovního pasu činí 600,Kč, u občanů ve věku 5 - 15 let
100,- Kč.
Cestovní pasy vydané do
31. srpna 2006 zůstávají
v platnosti po dobu v nich
uvedenou.

bytového domu vedle zdravotního střediska, který by měl být
k dispozici přednostně občanům z bytových domů č. p. 237
a 254 na ul. Velkomoravská.
Financování této stavby budou
zajišťovat sami nájemníci formou splácení úvěru. Ještě
v roce 2006 proběhne plynofikace v ul. Kratiny a rekonstrukce
elektrifikace ul. U Staré šachty
ve výši 2,2 mil. Kč z prostředků
E.ON a. s. Zajišťovat se budou
dotační prostředky pro výstavbu společensko informačního
centra vedle radnice. Součástí
činnosti je provozování kanalizace, údržby vozovek, parků
a zeleně.
Závěrem chci poděkovat
zastupitelům, radě, členům
výborů a komisí za spolupráci.
Novému zastupitelstvu přeji
pevné zdraví a hodně úspěchů
v další činnosti pro rozvoj obce
Lužice.

Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta Obce Lužice pro volby do zastupitelstev obcí o z n a m u j e:
1. Volby do zastupitelstva Obce Lužice se uskuteční
v pátek 20. října 2006 .............................. od 14.00 do 22.00 hod.
v sobotu 21. října 2006 ............................. od 08.00 do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb
VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 1
je volební místnost v Základní škole v Lužicích – učebna ZUŠ pro voliče
– příjmení začínající písm. A - K
VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 2
je volební místnost v Základní škole v Lužicích – učebna ZŠ pro voliče
– příjmení začínající písm. L – Ž
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky).

ÚPRAVA HLASOVACÍHO LÍSTKU
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího
lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do
tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním
z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva
obce, který má být v obci volen.
Pokud by byla označena tímto způsobem více než
jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být
v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo označeno tímto způsobem více
kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový
hlas neplatný.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané
v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že

lze označit křížkem jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny
ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas
jednotlivě označeným kandidátům. Z označené
volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do
počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud
má být voleno např. 15 členů zastupitelstva a je
označena volební strana s 15 kandidáty a kromě
toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších
volebních stran, je dáno označené volební straně
10 hlasů, a to pro kandidáty na prvních deseti
místech.
Pokud by byla tímto způsobem označena více
než jedna volební strana nebo více kandidátů, než
je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední
obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani
volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací
lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek
přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik
hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho
hlas neplatný.
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Volby do zastupitelstva obce Lužice 20. 10. - 21. 10. 2006
Do zastupitelstva obce se volí 15 členů
Křesťanská demokratická unie
- Československá strana lidová
Vylosované číslo: 1
1. Ing. Hasoň Marek, 49 let, stavební inženýr, KDU-ČSL
2. Marada Pavel, 50 let, technik, BEZPP
3. Salajka Josef, 56 let, vedoucí pracovník, KDU-ČSL
4. RNDr. Buchta Štěpán, 58 let, geolog, BEZPP
5. Mgr. Hubačka Vít, 27 let středošk. učitel, BEZPP
6. Ing. Molnár Jiří, 27 let, pracovník telekomunikací, BEZPP
7. Hodes Karel, 67 let, svářečský technolog, BEZPP
8. Popovská Marie, 62 let, důchodkyně, KDU-ČSL
9. Hubačková Anna, 53 let, úřednice, KDU-ČSL
10. Gožďál Jaroslav, 40 let, dělník, KDU-ČSL
11. Gožďál Jan, 44 let, mistr, BEZPP
12. Makudera Jan, 74 let, důchodce, KDU-ČSL
13. Bartoník František, 62 let, důchodce, BEZPP
14. Ábelová Ludmila, 45 let, prodavačka, BEZPP
15. Blahová Milada, 48 let, úřednice, KDU-ČSL

Sdružení nezávislých kandidátů
Vylosované číslo: 2
1. Ing. Kreml Jaroslav, 55 let, báňský inženýr, BEZPP
2. Mgr. Ambrožová Jana, 47 let, učitelka, BEZPP
3. Ing. Půček Martin, 31 let, zemědělský inženýr, BEZPP
4. Staněk Josef, 48 let, technik, BEZPP
5. Mgr. Vavrys Stanislav, 73 let, učitel, BEZPP
6. Buchta Jakub DiS., 25 let, student, BEZPP
7. Krchnivý Josef, 44 let, horník, BEZPP
8. Dorica Daniel, 33 let, podnikatel, BEZPP
9. Kadala Miloš, 45 let, elektromontér, BEZPP
10. Prygl Štěpán, 34 let, státní zaměstnanec, BEZPP
11. Hájková Alenka, 62 let, ekonomka, BEZPP
12. Mgr. Kotlaříková Ludmila, 59 let, učitelka, BEZPP
13. Zimková Soňa, 45 let, vedoucí školní jídelny, BEZPP
14. Ing. Mgr. Červinek František, 44 let, ekonom, BEZPP
15. Ing. Vyskočil Zdeněk, 55 let, stavební inženýr, BEZPP
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Komunistická strana Čech a Moravy
Vylosované číslo: 3
1. Ing. Kuchař Josef, 74 let, důchodce, KSČM
2. Sasinková Drahomíra, 64 let, důchodkyně, KSČM
3. Kočvara Jan, 60 let, důchodce, KSČM
4. Fukalíková Dana, 54 let, švadlena, KSČM
5. Krejčiřík Antonín, 55 let, dělník, KSČM
6. Pilařová Jiřina, 65 let, důchodkyně, BEZPP
7. Benada Radoslav, 75 let, důchodce, KSČM
8. Víchová Aloisie, 75 let, důchodkyně, KSČM
9. Šála Josef, 32 let, invalidní důchodce, KSČM
10. Forman Josef, 55 let, řidič, KSČM
11. Holečková Helena, 68 let, důchodkyně, KSČM
12. Lorencová Štěpánka, 68 let, důchodkyně, KSČM
13. Ciprys Miroslav, 78 let, důchodce, KSČM
14. Matulka Josef, 51 let, invalidní důchodce, KSČM
15. Výlet Adolf, 70 let, důchodce, KSČM
Občanská demokratická strana
Vylosované číslo: 4
1. Mgr. Líčeníková Jana, 39 let, učitelka, BEZPP
2. Kafka Jan, 58 let, invalidní důchodce, ODS
3. Ing. Sečkář Jan, 55 let, podnikatel, BEZPP
4. Filípek Zbyněk, 31 let, seřizovač, ODS
5. Žembery Jozef, 60 let, důchodce, BEZPP
6. Skulínek Petr, 59 let, technik, BEZPP
7. Hromek Jaroslav, 62 let, důchodce, BEZPP
8. Pražáková Jarmila, 52 let, finanční poradce, BEZPP
9. Fečo Miroslav, 33 let, invalidní důchodce, BEZPP
10. Janošek Petr, 18 truhlář, BEZPP
11. Kafková Libuše, 53 let, podnikatelka, ODS
12. Koneček Jiří, 44 let, stavař, BEZPP
13. Vystrčil Dalibor, 18 let, student, BEZPP
14. Šimek Miroslav, 77 let, důchodce, BEZPP
15. Konečková Miloslava, 41 let, servírka, BEZPP

P Ř I J Ď T E S I Z AV Z P O M Í N AT
Na Starém kvartýře proběhne ve dnech 27.29. října výstava fotografií paní Libuše Mikešové
s názvem „Co odvál čas“.
Je zde zachycen život v naší obci od 50. let
minulého století. Budeme mít možnost se alespoň
na obrázku setkat s lidmi, kteří dnes už nejsou
mezi námi. Vzpomeneme na slavné lužické
fašaňky a mnozí z Vás, kteří jste byli byli v té době
dětmi, se zde jistě najdete.

Poznáte se ???

Výstava bude doplněna keramikou, kterou
vyrobili senioři z domova důchodců Na Pískách
v Hodoníně. Přijďte, jistě to nebude promarněný čas.

Putovní pohár štafetového běhu Boba Zháňala opět v Lužicích
Blahopřejeme závodníkům z naší základní školy i jejich učitelům, kteří zvítězili 6. října v 8. ročníku
štafetového běhu Boba Zháňala v Hruškách. V silné konkurenci deseti škol regionu Podluží byli naši
závodníci nejlepší! Ve strhujícím finále předběhl v cílové rovince žák 5. třídy naší školy Pavel Baláš
závodníka z Moravské Nové Vsi. Putovní pohár se tedy po roce vrátil do lužické školy a bude naší
chloubou až do příštího roku.

Vítězové se svojí trenérkou Mgr. Ludmilou Kotlaříkovou, zástupkyní ředitele
5

KRÁTKÉ ZPRÁVY
www.firmy–slovacka.cz
Prezentační stránky, na kterých se mohou
firmy, drobní podnikatelé, živnostníci, ale i jiné
instituce zdarma prezentovat a tím zviditelní sami
sebe a zároveň svoji obec.
Náhled na stránky firmy Slovácka, najdete
na www.firmy-slovacka.cz, v případě zájmu nás
kontaktujte na info@firmy-slovacka.cz.

OPRAVA STŘECHY KOSTELA
Vážení spoluobčané,
jak už mnozí víte, v blízké době bude probíhat
nezbytná oprava střechy našeho farního kostela
sv. Cyrila a Metoděje. Chtěl bych vás touto cestou
stručně informovat o dosud získaných finančních
prostředcích na tuto opravu:
Př ís pěvek od Jihomoravs kého kraje:
150 000,- Kč.
Příspěvek od Obce Lužice: 100 000,- Kč.
Dar od Lidové jednoty: 40 000,- Kč.
Při pravidelných měsíčních sbírkách v rámci
nedělních bohoslužeb bylo zatím darováno
94 860,- Kč.
Dary od soukromých osob: 5 000,- Kč.

TÝRÁNÍ ZVÍŘAT
Podezření na týrání zvířat
nebo zanedbávání jejich péče
můžete nahlásit
na Státní veterinární správu
v Hodoníně na tel.: 518 342 380.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování až pro 12 osob nabízí prostory bytu
na zdravotním středisku v Lužicích. Obec se rozhodla zařídit tyto prostory pro krátkodobé ubytování, protože tato služba pro občany a návštěvníky
obce zde již dlouhou dobu chyběla.

Ke dni 14. září 2006 máme k dispozici celkem 389 860,- Kč. Předpokládaná cena střešní
rekonstrukce je 500 000,- Kč.
Jménem naší farnosti chci moc poděkovat
všem dárcům za jejich velkorysou štědrost.
Velké poděkování patří našemu obecnímu úřadu
za vstřícnost a podporu nejen tohoto díla. Pro
případné zájemce uvádím také číslo účtu, na
který je možné zaslat finanční dar na opravu
střechy kostela: 1440473359/0800.
Ještě jednou díky všem, s jejichž pomocí bude
náš lužický kostel zase o trochu hezčí. Jistě to
přispěje i k pěknému vzhledu celé naší krásně
se upravující obce.
Mgr. Pavel Pacner, farář
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Cena za lůžko a den stojí 150 – 200 Kč,
podle počtu ubytovaných osob. K dispozici je
vybavená kuchyně, koupelna, WC, pokoje 2/2
a 1/3 všechny s možností přistýlky. Ubytování je
nutno domluvit předem na tel. 774103051 u paní
Marcely Kramárové. Bližší informace na Obecním
úřadě v Lužicích.

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE LUŽICE ZE DNE 29. ČERVNA 2006
Přítomni: viz prezenční listina
Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing.
Jaroslav KREML v 17:00 hod. s konstatováním
následujících skutečností:
- Jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
- Při zahájení jednání bylo přítomno 9 členů.
- Předem se řádně omluvil: p. Jozef Žembery,
Ing. Jiří Domanský, Ing. Milan Horňáček, p.
Pavel Marada, Ing. Pavel Hromek, Ing. Štěpán
Hubačka (dostaví se později).
ZO je tím usnášeníschopné.
- Starosta se dotázal, zda-li má někdo návrh na
doplnění programu.
- Program jednání byl schválen jednomyslně.
HLASOVÁNÍ:
9-0-0
- Zapisovatelkou byla určena Petra Lorencová.
- Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Martin Půček
- Byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda:
Mgr. Stanislav Vavrys
členové:
Ing. Josef Kuchař
pí Drahomíra Sasinková
HLASOVÁNÍ:
Mgr. Stanislav Vavrys
8-1-0
Ing. Josef Kuchař
8-1-0
pí Drahomíra Sasinková 8 - 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 25. 5. 2006 vyplynuly
následující úkoly:
26/2 - Kabelová televize - je bodem dnešního
zasedání
26/4 f) - Prodej pozemků parc. č. 2460/15
a 2460/18 - je bodem dnešního projednávání.

USNESENÍ č. 27/1: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z posledního zasedání.
HLASOVÁNÍ:
9-0-0
2. Zpráva KV a FV
Starosta předal slovo Mgr. Janě Líčeníková.
Mgr. Jana Líčeníková uvedla, že KV za poslední
měsíc nebyl svolán.
Starosta předal dále slovo Ing. Martinu Půčkovi.
Ing. Martin Půček uvedl, že se FV sešel dne
26. 6. 2006. Přítomní: Ing. F. Červinek. Ing. M.
Půček, J. Sečkař, Ing. J. Herůdek. Přizvaní hosté:
Ing. J. Kreml, D. Valoušková
1. Finanční výbor projednal s paní ekonomkou
plnění rozpočtu roku 2006. Rozpočet vykazuje
čerpání odpovídající pěti měsícům. Výdajová
část je mírně nečerpaná. Tato skutečnost je
způsobena rozpracovanými akcemi ve 2. čtvrtletí
roku 2006. Celkové příjmy a výdaje za období
01/2006 - 05/2006 jsou:
Příjmy celkem .................. 10 795 725,74 Kč
Rozpočet ....................... 26 972 600,00 Kč
Procento ...................................... 40,02 %
Výdaje celkem .................. 11 237 141,92 Kč
Rozpočet ....................... 34 120 700,00 Kč
Procento ..................................... 3 6,79 %
Stav na účtu k 3l. 5.2006 .... 2 827 201,28 Kč
Stav na účtu sociálního fondu ... 12 064,26 Kč
2. Byla provedena kontrola pokladny od 2. 3.
2006 do 19. 5. 2006. FV konstatuje, že doklady
jsou bez výhrad a řádně podepsány.
3. Byla provedena kontrola účetních dokladů
za období 03/2006 - 05/2006. FV konstatuje, že účetní doklady jsou řádně zaúčtovány
a podepsány. Nejasnosti v některých dokladech
vysvětlila p. Valoušková.
4. Finanční výbor projednal závěrečný účet
obce Lužice. Vzhledem k jednoznačnému výroku
auditora „bez výhrad“ doporučuje ZO tento ke
schválení.
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5. Finanční výbor projednal rozpočtový výhled
obce pro roky 2007 - 2009 a doporučuje jej OZ
ke schválení.
6. Finanční výbor projednal nabídky společností SELF a NOEL pro rekonstrukci kabelové
televize. Upozorňuje na rozdílnost nabídek ve
smyslu vlastnictví přijímacího zařízení a z toho
plynoucí budoucí případné závislosti na poskytovateli u nabídky firmy SELF. K rozhodnutí pro
jednu z variant řešení je také nutno brát v úvahu
strukturu odběratelů kabelové televize a reakci na
případné navýšení ceny. FV plně ponechává tento
bod zastupitelům obce k rozhodnutí a nepřijímá
k němu žádné usnesení.
USNESENÍ č. 27/2: ZO bere na vědomí
zprávu FV
HLASOVÁNÍ:
9-0-0

Starosta odpověděl, že se jedná o rozšiřování
sportovišť v obci.
Ing. Hubačka dále podotkl, že na sport se do
budoucích let počítá s velkými výdaji. Je otázka
jestli budou také nějaké příjmy či bude dávat
finanční prostředky pouze obec.
Starosta dodal, že v roce 2007 jsou zde uvedeny prostředky, které se dávají na sport každoročně. Pí Valoušková doplnila, že tato částka je
na pokrytí dotací. Starosta dále dodal, že pokud
bude v provozu víceúčelová hala, výdaje zajisté
vzrostou. Co se týká částky 17 mil. Kč, jedná se
o částku na případnou stavbu haly.
USNESENÍ č. 27/4: ZO schvaluje rozpočtový
výhled na rok 2007 - 2009.
HLASOVÁNÍ:
9-1-0
Zdržel se: Ing. Štěpán Hubačka

3. Závěrečný účet obce za rok 2005
Starosta předal slovo pí Valouškové.
Pí Valoušková seznámila přítomné se závěrečným účtem obce za rok 2005.
17.16 hod. se dostavil Ing. Štěpán Hubačka
USNESENÍ č. 27/3: ZO schvaluje závěrečný
účet obce za rok 2005 bez výhrad.
HLASOVÁNÍ:
10 - 0 - 0
4. Rozpočtový výhled obce na rok 2007
- 2009
Starosta předal slovo pí Valouškové.
Pí Valoušková seznámila přítomné s rozpočtovým výhledem na rok 2007 - 2009.
Ing. Kuchař se dotázal na zvýšení nákladů na
provoz kabelové televize.
Pí Valoušková podotkla, že záleží na ZO, kterou
variantu odsouhlasí na dnešním zasedání a zda
se poplatky zvýší.
Ing. Půček dodal, že je v této položce i rozhlas.
Ing. Kuchař se dotázal na částku 1 mil. Kč na
víceúčelovou halu v dalších letech.
Pí Valoušková odpověděla, že se jedná o provozní náklady a splátku úvěru.
Ing. Hubačka se dotázal na položku tělovýchova, proč je nárůst téměř 3 mil. Kč.
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5. Závěrečný účet Regionu Podluží
Starosta seznámil přítomné se závěrečným
účtem Regionu Podluží.
USNESENÍ č. 27/5: ZO bere na vědomí závěrečný účet Regionu Podluží.
HLASOVÁNÍ:
10 - 0 - 0
6. Výběr dodavatele pro rekonstrukci systému kabelové televize
Starosta obeznámil přítomné s nabídkami firmy
NOEL a firmy SELF.
U firmy SELF se jedná o zavedení optického kabelu ze stávající optické trasy Mutěnice
– Hodonín do MŠ, díky kterému bude možno
rozesílat analogové i digitální TV vysílání. Přes
optický kabel je i možnost přenosu internetu.
Tento kabel však bude ve vlastnictví firmy SELF.
Firma NOEL nabízí vysílání analogové s možností budoucího rozšíření na digitální a volitelně
též možnost provozování internetu.
Starosta předal slovo přítomným zastupitelům.
Ing. Hubačka dodává, že u firmy NOEL budeme mít vyšší samostatnost, a to i v tom, že si budeme moci tvořit skladbu programů sami, kdežto u
firmy SELF budeme ve skladbě programů závislí
na Kyjovu. U firmy NOEL je možnost postupných

investic do tohoto kabelového systému. Je otázka, zda jít cestou, kdy budeme investovat jednorázově větší množství financí, tzn. optický kabel,
nebo zda budeme postupně investovat do tohoto
systému a prozatím se vyřeší současné potřeby
(inovace zastaralé techniky a rozdělení nabídky). U NOELu je nevýhoda, že v nabídce není
zahrnuto digitální vysílání, které se bude muset
odhadem během 3 - 4 let doplnit (výhledově se
budou vyrábět televizory a videozařízení schopné
zpracovávat pouze digitální signál). Další investicí
je zařízení pro přenos internetu po kabelových
rozvodech. Je však otázkou, zda bude internet v
naší obci využitý tak, aby příjmy za jeho využívání
pokryly potřebné výdaje. V naší obci je v současné
době několik poskytovatelů internetu (telefonické
připojení a ADSL, bezdrátové technologie), což
je velká konkurence. Také vzhledem k tomu, že
mnozí občané v posledních letech investovali do
jiných technologií vysokorychlostního připojení
k internetu, dá se od občanů očekávat jen velmi
pomalý přechod na kabelovou technologii, i když
je kvalitnější. Ing. Hubačka se přiklání k tomu, že
v současně době má obec jiné investiční priority,
proto je pro cestu postupných investic, tedy pro
firmu NOEL.
Ing. Půček dodal, že u firmy SELF by byla
základní nabídka za 100,- Kč/měsíc, a rozšířená
150 - 300,- Kč za balíček. Firma NOEL nabízí
podobné programy jako jsou dnes za cenu 30,Kč a za rozšířenou část 110,- Kč. Po navýšení
s prostředky na údržbu by byla částka stejná
jako dnes. Dále dodal, že investice na internet
je poměrně vysoká a náklady by se z příjmů
nevrátily. Ing. Půček dále podotýká, že firma
SELF má nabídku rozhodně lepší, ale vzhledem
ke struktuře obyvatelstva v naší obci se přiklání
pro nabídku firmy NOEL.
Ing. Kuchař upozornil na to, že v nabídce firmy
NOEL není program Markíza a že česky mluvených programů je 6 a německy 5. SELF nabízí 25
programů za 150,- Kč. Rozdíl obou firem je rozdíl
1 mil. Kč, je však otázkou, jaké náklady vzniknou
u obou firem během dalších let.
Starosta dodal, že investice do optického
kabelu je z pohledu technického složitější než
nabídka firmy NOEL, což znamená také výraz-

ně delší dobu realizace. Vzhledem k tomu, jak
dlouho situaci řešíme, se přiklání k nabídce
firmy NOEL, díky které můžeme za stávající cenu
vysílat programy jako dnes a v lepším signálu. Je
však nutno nechat vypracovat od firmy NOEL
dodatečnou cenovou nabídku na rozšíření o
digitální vysílání.
Ing. Hubačka dodal, že do základní nabídky
mohou být dány jenom neplacené nebo velmi
levné programy, aby se výrazně nezvýšila cena
základní nabídky.
Ing. Kuchař se dotázal, zda se při použití optického kabelu potřebuje zařízení na MŠ. Ing. Půček
dodal, že firma SELF převádí signál přes optický
kabel, který v MŠ převodníkem pustí signál do
kabelové televize. Firma NOEL bude na MŠ využívat prostory pro zařízení k příjmu signálu.
Ing. Půček se dotázal, zda bude možnost lépe
aktualizovat infokanál.
Starosta odpověděl, že infokanál je jiná oblast.
Je nutno vyřešit personálně provoz tohoto infokanálu a aktualizovat jej pravidelně.
Ing. Hubačka dodal, že by bylo dobré informovat se na zkušenosti v jiných obcích, kde firma
NOEL tento systém provozuje. Dále dodal, že u
firmy SELF je navíc možnost po kabelu provozovat
i hlasové (telefonní) služby za výrazně nižší ceny
oproti např. Telecomu, ale využitelnost předpokládá opět nízkou vzhledem k vysoké konkurenci
a rozvoji nových technologií v této oblasti.
USNESENÍ č. 27/6: ZO schvaluje pro realizaci
rekonstrukce systému kabelové televize nabídku
firmy NOEL. ZO ukládá specifikovat náklady na
budoucí zprovoznění digitálního vysílání televize do
místní sítě. Při podpisu smlouvy navrhnout strukturu nabídky programů dle požadavků občanů.
HLASOVÁNÍ:
10 - 0 - 0
7. Pozemky
a) Prodej a směna pozemků par. č. 2640/15
a 2460/18.
Místostarostka seznámila přítomné s prodejem pozemků parc. č. 2460/15 a 2460/18
manželům Novákovým, jejichž záměr prodeje byl
schválen na minulém zasedání ZO a doporučuje
tyto pozemky k prodeji.
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USNESENÍ č. 27/7 a) : ZO schvaluje odprodat
pozemek parc. č. 2460/15, o celkové výměře 28
m2, a pozemek parc. č. 2460/18, o celkové výměře 33 m2, v k. ú. Lužice u Hodonína manželům
Novákovým za cenu v místě obvyklou.
HLASOVÁNÍ:
10 - 0 - 0
b) Vinohrádky - cena pozemků
Starosta seznámil přítomné s prodejem pozemků na Vinohrádkách manž. Kurzovým a manž.
Kolibovým. K ceně je nutno připočíst vícenáklady,
které vznikly. Pozemky byly vykoupeny za 64,Kč/m2, doporučuje cenu 100,- Kč/m2.
USNESENÍ č. 27/7 : ZO schvaluje prodej pozemku na Vinohrádkách za cenu 100,- Kč/m2.
HLASOVÁNÍ:
10 - 0 - 0
8. Věcné břemeno - vodovodní přípojka na
Lužáku
Starosta seznámil přítomné s žádostí o realizaci
vodovodních přípojek u Lužáku pro p. Ostratického a p. Kulyka.
Dále podotkl, že tyto objekty slouží k rekreaci
nikoli pro bydlení. Z tohoto vychází investiční priority a záměry obce. Přípojky mohou v budoucnu
zkomplikovat investiční záměry obce.
Ing. Půček se dotázal, zda není možné přivést
vodu z Ploštin. Starosta odpověděl, že v této trase
vede přívod elektřiny.
P. Staněk se dotázal, zda i ostatní pozemky
jsou bez vody.
Starosta odpověděl, že ano.
P. Staněk se dotázal, čím bude vadit přípojka
do budoucna.
Starosta odpověděl, že vodovodní přípojky by
v budoucnu mohly být překážkou při výstavbě
koupaliště nebo vozovky. Pokud by stejným způsobem chtěli přivést vodu další zahrádkáři, vznikne koridor, kde nebude možné cokoli postavit.
Starosta se zeptal p. Kulyka, zda zvažoval
výstavbu studny.
P. Kulyk odpověděl, že ne.
Ing. Půček se dotázal, zda je nutná smlouva
o věcném břemenu.
Starosta odpověděl, že se musí ošetřit, že je
na obecním pozemku majetek jiného subjektu.
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P. Staněk dodal, že pokud by se udělal rozvod
podél silnice, může se udělat podružný vodoměr
a rozvést tak vodu i do ostatních zahrádek. Vodu
by pak vyúčtoval s ostatními zahrádkáři.
P. Kulyk dodal, že s tímto nebude VaK souhlasit, neuznává podružný vodoměr.
Ing. Kuchař navrhl, aby se přípojky vedly přes
soukromé pozemky na základě dohody s ostatními zahrádkáři.
P. Staněk doporučuje zvážit studnu.
Starosta také doporučuje prověřit možnost
výstavby studny.
Návrh usnesení 27/8: ZO neschvaluje uzavřít
smlouvu o zřízení věcného břemene pozemků
parc. č. 2158, 2184/2, 2184/3, 2184/4, dotčených vodovodními přípojkami pro zahrady parc.
č. 2157/20 a parc. č. 2157/21. Doporučuje prověřit
možnost vyhloubení studny. Starosta projedná s VaK
Hodonín, a. s. výstavbu vodovodu. Konečné rozhodnutí se odkládá do doby prověření možnosti realizace
studny, popř. jiného koncepčního řešení.
HLASOVÁNÍ: 10 - 0 - 0
9. Zpráva o činnosti komisí rady obce
Místostarostka seznámila přítomné s činností
muzejní a letopisecké komise a kulturní komise.
Dále předala slovo zástupcům dalších komisí.
Pí Sasinková seznámila s činností sociální komise,
Mgr. Hromek seznámil s činností sportovní komise,
dále starosta seznámil s činností zemědělsko - ekologické komise a Ing. Hasoň seznámil s činností stavební komise. Všechny komise se pravidelně schází
a řeší dané problémy spojené s jejich činností.
Návrh usnesení 27/9: ZO bere na vědomí
zprávy o činnosti komisí rady obce. Doporučuje
vyplatit předsedům jednotlivých komisí odměny
v souladu s uzavřenými dohodami.
HLASOVÁNÍ: 10 - 0 - 0
10. Různé
a) Schválení obnovení revolvingového úvěru ve
výši 3.000.000,- Kč.
Starosta seznámil s obnovením revolvingového
úvěru ve výši 3.000.000,- Kč. Tato smlouva se
obnovuje vždy jednou za rok.

Návrh usnesení 27/10 a): ZO schvaluje obnovení revolvingového úvěru ve výši 3.000.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ: 10 - 0 - 0
b) Projednání dofinancování zakrytí zpevněné
plochy zahradní restaurace Lidový dům
Starosta seznámil se stavem přemístění stodoly
z ul. Kratiny. Byla provedena výstavba základů,
zakotveny byly nosné rohové prvky. Je potřeba
dokoupit materiál na dokončení této rekonstrukce, zejména krytinu.
Ing. Hasoň dodal, že objekt bude sloužit pro
kulturní akce a akce pro děti.
Místostarostka podotkla, že je nutno také žádat
o dotace a nespoléhat pouze na obec.
Ing. Hasoň dodal, že pokud bude možnost
zažádat o dotaci, Lidová jednota tak učiní.
Návrh usnesení 27/10 b): Z O s c h v a l u j e
dofinancování výstavby zakrytí zpevněné plochy
zahradní restaurace Lidový dům. Žádost Lidové
jednoty o dotace bude obsahovat rozpočet na
předmětnou stavbu.
HLASOVÁNÍ:
10 - 0 - 0
Místostarostka pozvala všechny přítomné
zastupitele i občany na tradiční Lužické hody
a doprovodné akce, které se budou konat ve
dnech 7. - 11. července 2006 v Lužicích. Dále
pozvala na sympozium mladých sochařů, které
se bude konat na Lužáku ve dnech 16. až 30.
července 2006.
P. Staněk seznámil přítomné s akcí, která se
konala pro děti „Den dětí“.
Starosta seznámil přítomné s investičními
záměry, které se konají v Lužicích:
- byla ukončena výstavba komunikace k areálu
„Lužák“
- výstavba vodovodu na ul. Kratiny je v závěrečné
fázi
- rekonstrukce ul. Velkomoravská - nejprve bude
ukončena výstavba okružní křižovatka před ZŠ,
která bude otevřena dne 7. července 2006 po hodech se bude pokračovat dále směrem
k ul. U Lidovému domu - podrobné informace
budou uvedeny ve Zpravodaji
pokračuje se v dláždění chodníků na hřbitově

Ing. Půček se dotázal na situaci na Starém
kvartýru.
Starosta odpověděl, že členové SK podali
žádost o dotaci ve výši 333.333,- Kč. Byli vybráni
z 27 žádostí do druhého kola, bohužel však skončili čtvrtí a dotaci neobdrželi.
P. Staněk se dotázal, zda je určen datum na
Vinobraní.
Místostarostka odpověděla, že je datum určen
na 16. září 2006.
Mgr. Jaroslav Hromek tímto zve všechny na
výstavu na Starém kvartýru s názvem „Když si
náš dědeček babičku bral“. Dále dodal, že Starý
kvartýr i nadále žádá o dotace.
Mgr. Vavrys se dotázal Mgr. Hromka, proč
v novinách uvádějí, že je Starý kvartýr lužické
muzeum.
Mgr. Hromek uvedl, že je to chybou novinářů,
kteří si občas i přes žádost, aby tak nečinili,
napíší, co chtějí.
Mgr. Hromek dále poukázal na pietní místo
u Lužáku. Lužák je místem, kde již bylo několik obětí. Pietní místo je velmi citlivou rodinnou záležitostí.
V případě, že bude úmrtí více, objeví se zde i více
křížků. Navrhuje, aby zde byl umístěn pomník na
památku zesnulým namísto těchto křížků.
11. Diskuze
Ing. Sečkař se dotázal, jaké jsou náklady na
infokanál a rozhlas.
Pí Valoušková odpověděla, že na rozhlas
jsou náklady asi 70.000,- Kč a infokanál asi do
15.000,- Kč/rok.
Starosta dodal, že rozhlas požadují zejména
starší občané. Každý rok se vkládají na provoz
prostředky (výměna ústředny, výměna reproduktorů apod.). Provozní náklady jsou vysoké.
Ing. Sečkař se dále dotázal, proč ve Zpravodaji,
který nyní vyjde, neudělat anketu na to, které
televizní kanály by občané v kabelovce chtěli.
Ing. Půček dodává, že výsledek ankety bude
zřejmě podobný či stejný jako navržená nabídka.
Ing. Hubačka podotýká, že by se mělo zkusit
ponechat určitou nabídku programů k vyzkoušení,
a po půl roce jej popř. vyměnit.
Ing. Sečkař se dále dotázal na chodník od Lidového domu směrem k Hodonínu. Bylo řečeno, že
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byl problém ve stavebním povolení. Stavba měla
být zahájena v roce 2006, ale zřejmě nebude.
Starosta odpověděl, že nebylo řečeno,
že v roce 2006 bude vozovka dokončena.
V roce 2003 byla dokončena vozovka v části od
nádraží po obecní úřad, v roce 2004 byla provedena výstavba chodníků a cyklostezek od ZŠ
po ul. U Lidového domu, v roce 2005 chodníky
v ul. Břeclavská, v tomto roce probíhá rekonstrukce vozovky a výstavba podélných stání v ul.
Velkomoravská od ZŠ po ul. U Lidového domu
a v dalších letech bude dokončena ul. Velkomoravská kompletně.
Ing. Sečkař dále poukázal na to, že se region
Podluží zadlužil částkou 1,5 mil. Kč.

Starosta dodal, že zadlužení spočívá v tom,
že se bere úvěr, který bude asi z 75% zaplacený
z dotace EU, o kterou se žádá.
Ing. Sečkař dále uvedl, že má Lutes ztrátu
-92.000,- Kč. Proč si tedy půjčil od obce
600.000,- Kč a kdy tento dluh splatí?
Starosta uvedl, že dluh splatí ze svého zisku.
Čím větší bude míra zisku, tím dříve dluh splatí.
12. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za připomínky a aktivní přístup při řešení jednotlivých
problémů.
Zapsala: Petra Lorencová

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXVIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE LUŽICE ZE DNE 25. ČERVENCE 2006
1. Kontrola usnesení z posledního zasedání
Starosta uvedl, že z minulého zasedání ZO ze
dne 29. 6. 2006 vyplynuly následující úkoly:
USNESENÍ č. 27/6: ZO schvaluje pro realizaci
rekonstrukce systému kabelové televize nabídku
firmy NOEL. ZO ukládá specifikovat náklady na
budoucí zprovoznění digitálního vysílání televize do
místní sítě. Při podpisu smlouvy navrhnout strukturu nabídky programů dle požadavků občanů.
Starosta seznámil přítomné s finanční nabídkou firmy NOEL. Ing. Hubačka doporučil zjistit
reference jiných obcí, které provozují analogové
vysílání.
Starosta souhlasí a doporučuje tyto obce
navštívit.
USNESENÍ 27/10 b): ZO schvaluje dofinancování výstavby zakrytí zpevněné plochy zahradní
restaurace Lidový dům. Žádost Lidové jednoty
o dotace bude obsahovat rozpočet na předmětnou stavbu.
Starosta seznámil s žádostí Lidové jednoty
o navýšení dotace o 100.000,- Kč.
Ing. Kuchař se dotázal na částky - pořez surové dřevo a pořez hoblované dřevo - zda patří
dohromady.
Starosta odpověděl, že nikoli. Nabídka je za
každý pořez zvlášť.
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USNESENÍ 28/1 a): ZO bere na vědomí
předloženou specifikaci nákladů na budoucí
zprovoznění digitálního vysílání televize do místní
kabelové sítě.
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0
USNESENÍ 28/1 b): ZO schvaluje žádost
Lidové jednoty pro Lužice a okolí v Lužicích,
o navýšení dotace o 100.000,- Kč na dokončení
zastřešení parketu v areálu Lidového domu.
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0
2. Stanovení počtu členů zastupitelstva
obce na další volební období dle § 67 zák.
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Starosta předal slovo místostarostce.
Místostarostka seznámila přítomné s tím,
že dle zákona o obcích musí zastupitelstvo 85 dní
před volbami stanovit počet zastupitelů na další
volební období. Rada obce navrhuje ponechat
stejný počet zastupitelů, tzn. 15.
USNESENÍ č. 28/2: ZO schvaluje počet 15
členů zastupitelstva obce na volební období
2006 - 2010.
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0

3. Různé
Místostarostka seznámila přítomné s termínem
vernisáže sochařského sympozia, která bude
zahájena 28. 7. 2006 v 19.00 hodin v prostorách
areálu Lužák.
Starosta seznámil přítomné s investičními akcemi, které byly v současné době dokončeny a které
probíhají (cesta k Lužáku, vodovod Kratiny, chodníky Havířská, rekonstrukce ul. Velkomoravská).
Dále starosta informoval, že do konce roku
budou připraveny k prodeji pozemky pro výstavbu
rodinných domů v ul. Kratiny. Vyzval zastupitele,
aby si do příštího zasedání promysleli stanovení
ceny za jeden m2 a způsob výběru žadatelů.
Ing. Kuchař dodal, že než se rozhodne o těchto
cenách, je nutné stanovit kolik prostředků vložila
obec do výstavby inženýrských sítí a výkupu
pozemků.
Dále starosta informoval přítomné o zahájení
provozu ubytovacího zařízení na zdravotním
středisku. Cena za jeden nocleh se zvažuje ve
výši 200 - 250,- Kč.
P. Staněk seznámil přítomné s utkáním TJ
Baník Lužice proti Lužicím u Šternberku. TJ Baník
Lužice v tomto utkání zvítězil a příští rok by chtěl
utkání uspořádat na oplátku u nás v obci.
Místostarostka seznámila s průběhem konání

letošních hodů. Poděkovala všem organizátorům,
kteří odvedli kus práce.
Starosta informoval ZO o vzorné reprezentaci
členů Slováckého krúžku při návštěvě partnerské
obce Isdes ve Francii.
4. Diskuze
Pí Kopřivová se dotázala, zda by mohl být
proveden na koupališti Lužák vrt, popř. udělat
opatření, aby se voda zlepšila.
P. Staněk konstatoval, že realizace vrtu prezentuje částku cca 80 mil. Kč.
Starosta dodal, že voda se ve spolupráci
s rybáři 2x za rok vápní.
P. Staněk se dotázal, zda ještě po obci jezdí
bezpečnostní služba. V prostorách Lužáku se
pohybují v poslední době jedinci, kteří dělají
nepořádek a ruší noční klid.
Starosta odpověděl, že služba jezdí v obci
v pátek a v sobotu. Bude jí uloženo, aby na Lužák
jezdila častěji.
5. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za připomínky
a aktivní přístup při řešení jednotlivých problémů.
Zapsala: Petra Lorencová

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
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Organizace Základní školy v Lužicích - školní rok 2006/2007
třída

celkem

chlapci

dívky

třídní učítel

I.

21

16

5

Zdeňka Bravencová

II.

21

12

9

Mgr. Michaela Lamošová

III.

16

6

10

Mgr. Danuše Vojkovská

IV.

20

4

16

Mgr. Jaromíra Malá

V.

22

11

11

Mgr. Marcela Zabloudilová

VI.

22

8

14

Mgr. Marcela Komendová

VII.

26

12

14

Tatiana Hromková

VIII.

23

11

12

Mgr. Věra Kučí

IX.

28

14

14

Mgr. Lenka Ryšánková

celkem

199

94

105
Vychovatelka ŠD: Gabriela Podivínská

SEZNAM ZÁVODNÍKŮ

VIII. ročníku štafetového běhu
o pohár Boba Zháňala
6. 10. 2006 v Hruškách
Vytvořili nový traťový rekord
časem 10 min 31 s

Učitelé bez třídnictví: Mgr.Pavel Kotlařík
Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Líčeníková
Zástupkyně ředitele: Mgr. Ludmila Kotlaříková
Ředitel školy: Mgr. Miroslav Hunča
Školník: Stanislav Vavrys (zástup Pavel Handlíř)

2. tř.

3. tř.

Neugebauer Tomáš
Černý Martin
Jančálková Nikola
Fojtů Dominika
Laub Radek

Blažek Roman
Horáčková Jessica
Kučera Petr
Horňáček Martin
Konečný Michal

4. tř.

5. tř.

Kloupar David
Jungwirthová Lucie
Vrbovská Iveta
Kučerová Kamila
Šimánek David

Líčeník Lukáš
Laub Matěj
Sochr Martin
Fojtů Luděk
Baláž Pavel
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Uklízečky: Ludmila Maršálková, Dana Neplechová,
Miloslava Vavrysová
Vedoucí školní jídelny: Soňa Zimková
Kuchařky: Lenka Janulíková, Jitka Lorencová
PRÁZDNINY:
Podzimní ........................ 26. – 27. 10. 2006
Vánoční ....................... 23. 12. – 2. 1. 2007
Pololetní .................................... 2. 2. 2007
Jarní ............................... 12. – 18. 2. 2007
Velikonoční .......................... 5. – 6. 4. 2007
M. Hunča
ředitel školy

Základní umělecká škola
„Hudba je jako květina, která může obohatit a zkrášlit náš život.“

Podobně jako v základní
škole, tak i v naší „Zušce“ jsme
4. září 2006 zahájili školní rok
2006 - 2007.
V tomto školním roce projevilo zájem o studium hudby
v naší pobočce velký počet
malých žáčků z Lužic a Mikulčic. Docela mě tento nečekaný
zájem překvapil, protože se
často jedná o děti rodičů, kteří
se nikdy hudbě neučili. Často
nemají ani představu o tom, jak
výuka v základních uměleckých
školách probíhá. Proto jsem se
rozhodla napsat několik všeobecných informací o tom, co
studium v ZUŠ obnáší.
Délka studia je rozdělena do
dvou cyklů. U většiny nástrojů a
sólového zpěvu trvá první cyklus
7 let, u dechových nástrojů jsou
to čtyři roky. Druhý cyklus je
kratší - pouze 4 roky. Absolvo-

vání každého cyklu je ukončeno
tzv. absolventským koncertem,
u nás tento koncert probíhá
v sále Základní umělecké školy
v Dolních Bojanovicích. V minulém školním roce se uskutečnil
v květnu a z naší pobočky na
něm účinkovali žáci I. cyklu - Vít
Straka, Hana Robotová, Barbora
Prčíková, a žáci II. cyklu Petra
Opršalová a Jana Zahradníková.
Myslím, že všichni naší absolventi se připravovali zodpovědně
a odvedli hezké výkony.
Před přijetím ke studiu v ZUŠ
projde žák talentovou zkouškou. Přijímají se samozřejmě
děti do všech oborů, tj. hudebního, výtvarného a tanečního.
Všechny tyto obory se v ZUŠ
Dolní Bojanovice vyučují, ale
já se chci zaměřit na hudební
obor, protože ten se vyučuje
v naší lužické pobočce.

Při přijímacím řízení do hudebního oboru žák zazpívá lidovou
píseň, opakuje zahrané tóny a
vyťuká či vytleská slyšený rytmický
motivek. Ty vyzrálejší děti mohou
začít hned s hrou na nástroj, ty
které nejsou ještě rozhodnuty,
čemu se budou věnovat je lépe
zařadit do tzv. PHV (přípravná
hudební výchova), kde budou
rozvíjeny jejich celkové hudební
schopnosti. Bylo vědecky dokázáno, že studium hudby u malých
dětí i předškolního věku má pozitivní vliv na celkový rozvoj duševních schopností a hra na nástroj
rozvíjí drobnou motoriku. Nejlépe
je začínat se studiem hudby
v předškolním věku nebo ve
2. třídě ZŠ. V první třídě základní školy může mít dítě pocit,
že je příliš zatíženo povinnostmi,
pokud zahájí současně docházku
do ZUŠ.
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Stejně jako pedagogové
v ZŠ, také my musíme dodržovat
při výuce osnovy a učební plány
určené pro daný ročník studia.
Velké úskalí hry na nástroj vidím
v tom, že žák musí denně procvičovat zadanou látku doma sám,
u mladších dětí i ve spolupráci
s rodiči. Obzvlášť děti, které
jsou úspěšné v základní škole
a nejsou až tolik obdařeny
hudebním talentem tuto skutečnost nesou velmi těžce - stojí
totiž mnoho píle a trpělivosti, než
se z nástrojů začnou linout hezké tóny. Ale námaha se vyplácí
- tou nejhezčí odměnou je vydařené vystoupení nebo možnost
zahrát si s kamarády v nějakém
komorním souboru.
Pro obzvláště nadané děti
jsou určeny soutěže ZUŠ. Pro
určité nástroje jsou pořádány
vždy jednou za 3 roky. Např.
ve školním roce 2005 - 2006
soutěžily děti ve hře na dechové
nástroje a v sólovém a komor-

ním zpěvu. Naši žáci ze ZUŠ
Dolní Bojanovice dosáhli vynikajících výsledků v krajských
a okresních kolech soutěží. Za
naši lužickou pobočku soutěžili
dva žáci - Matěj Ištvánek ze
třídy pana učitele Zikmunda,
který ve hře na klarinet získal
2. místo v okresním kole a Kristýna Neugebaerová, která se ve
hře na zobcovou flétnu umístila
jako 3. v krajském kole soutěže
pořádané v Oslavanech.
Ještě několik slov k finanční
stránce studia v ZUŠ. U nás
se platí školné vždy začátkem
pololetí: u individuální výuky
se jedná o částku 1.350,- Kč
a u skupinového vyučování
(skupina 2 - 3 žáků, možno jen
u určitých nástrojů) o částku
750,- Kč. Klavír a zobcová flétna se u nás nepůjčují, violoncello a dechové nástroje je možno
zapůjčit po dobu studia v ZUŠ.
Nástroje zakoupil Obecní úřad v
Lužicích, který je našim jediným

sponzorem a financuje i náklady
spojené s celkovým provozem
pobočky ZUŠ v Lužicích.
Výsledky práce žáků jsou prezentovány interně pro rodiče,
jednou za čtvrt roku pořádáme
besídky v hudebně ZŠ, kam
má samozřejmě přístup i širší
veřejnost. Na konci každého
školního roku uzavírá žák studium příslušného ročníku absolvování tzv. postupové zkoušky
vykonané před komisí složenou
z pedagogů ZUŠ.
Pro nadané a pracovité žáky
jsou určeny již výše zmíněné
soutěže (nemusí se jednat jen
o soutěže ZUŠ, opravdu mimořádně nadané děti se mohou účastnit
i mezinárodních soutěží) nebo akce
pořádané pro širší veřejnost.
Pokud přemýšlíte o tom, zda
umístit dítě v naší ZUŠ, bude
nejlépe se některé z těchto akcí
zúčastnit a přesvědčit se „na
vlastní uši“.
Marie Havránková

Já se těším…
„Já už se těším na prázdniny,“ říkala jsem v červnu. Než
jsem se nadála, prázdniny jsou
v nenávratnu. V čer venci
v době tropických nocí jsem
říkala: “Já se pořád ještě netěším, to je divné, touto dobou to
na mě vždycky přijde…“ Moje
dcera všem říkala, že se těší.
Do té doby než jsem jedné
známé řekla, že její syn je normální, když se netěší. Vážně
se zamyslela a všem tvrdila, že
se netěší. Ale já ji znám, těší
se, je prostě po mně. V srpnu
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už vedra pominula a já vymyslela, že letos nepojedeme
k moři, ale dovolenou mého
muže strávíme malováním.
Tak jsme malovali. Čtvrtý den
už se těšil i můj muž, až půjdu
do práce. Upřímně se mu
nedivím, ale mě to malování
fakt baví…
Nicméně se stejnou energií
jsem nastoupila do školy. Když
jsem viděla, že knihovna, kterou jsme na konci roku vystěhovali do šaten, na mě stále
čeká, trochu mně zatrnulo.

Ne nadlouho, co tě nezabije, to tě posílí! Napadlo mě,
že by se ta stará, nevyužitá
a prachem pokrytá knihovna
dala využít. Pravda, trochu
mi pomohli v televizi. Vysílali totiž magazín o bydlení
a měnili tam jednu starou třídu.
Nápad se mi zalíbil, nechala
jsem mého muže hrát tenis
a svoji pozornost zaměřila na
pana ředitele. Chudák, musel
se chodit dívat a poslouchat,
jak to bude vypadat. Asi mu
šla hlava kolem. Konstatoval,

Foto: Ondřej Robek

že je to dobr ý nápad, ale
musíme počkat, až budou
peníze. Moje nadšení pomalu
vyhasínalo…
Ale když jsem uviděla kopce
knih v šatně, začala jsem jednat. Deváťáci mi stěhovali regály, několikrát. V jídelně dostali
nové stoly a židle, okamžitě
jsme s devítkou staré odnesli.
Sice jsou trochu rozviklané
a židle vrzají, ale moje knihovna začala dostávat nový
kabát. Rezignoval i pan ředitel
a neprotestoval, když jsem
začala třídit star ý nábytek.
Dokonce mi nabídl peníze za
sběr, abych čítárnu zútulnila.
Vzala jsem tam žáčky, aby
mi řekli, jak si to představují.
A mám radost a už se zase
těším. V dnešní době čteme v novinách o revoluci ve
školách, jak bude jiná výuka,
jak bude zábavná… Ruku na
srdce, já vidím cestu trošku
jinak. Cizí jazyk se bez slovíček nenaučíte, vyjmenovaná
slova zvládnete pravidelným
psaním a čtením, matematika
znamená počítat… Důležité je

prostředí, přístup lidí a radost.
A tady můžeme začít. Dostali
jsme dva starší počítače,
sice bez tiskárny, ale zato
s připojením. Chtěla bych tam
pořídit sedačku, koberec, polštáře, televizi, DVD rekordér
a nakoupit spoustu nových
knížek. Možná je to cesta, jak
vrátit děti ke knížkám. Možná
je čas obrátit se na místní
podnikatele a podniky, jestli
by nepomohli vytvořit hezké
prostředí. Možnosti jsou neomezené, vlastně omezené
školním rozpočtem. Možná by
se našel sponzor, kterému se
moje myšlenka zalíbila…
Letos nás čekají změny
i v rozvrhu. V deváté třídě se
objevil nový předmět –mediální výchova. Tady bychom chtěli zapojit naše žáky do školního
života. Zvládnout fotografování, tvořit webové stránky, vydávat školní časopis… Ve cvičení
z přírodovědných předmětů by
zase měli poznat, že fyzika může
být i zajímavá a v seminářích
z češtiny a matematiky se
zaměříme na přípravu k přijímacím zkouškám.

Z MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Pro letošní rok 2006/2007 je
zapsáno 74 dětí. Většina dětí má
pravidelnou školní docházku.
Naše mateřská škola je
trojtřídní a v každé třídě jsou
zastoupeny všechny věkové
skupiny.
Na rodičovské schůzce jsou
rodiče podrobně informováni
o dění v MŠ. Kromě zajímavých
akcí, výletů a exkurzí pro děti
jsme připravujeme některé společné akce i pro rodiče.
Taktéž rozšíříme spolupráci
se ZŠ. Snažíme se také vytvářet
zdravé prostředí. To se nám
daří splňovat díky podpoře
a spolupráci s OÚ.
Naším cílem je, aby děti
i rodiče byli v naší mateřské
škole spokojeni.
Danuše Čechovská

Práce nás čeká dost, cíle
jsou vysoké, děti jsou šikovné
a kolegyně nadšené, takže
zbývá jen začít… A já se fakt
těším.
Marcela Komendová

P.S. Ve čtvrtek bylo zatmění
měsíce a tehdy prý vznikají
výjimečné věci!!!
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P É Č E O ŽIVOT N Í P RO ST Ř E D Í
KVĚTINOVÁ SOUTĚŽ ROZKVETLÉ LUŽICE
Do prvního ročníku této soutěže inspirované
partnerskou obcí Isdes a organizované Klubem
přátel Francie ve spolupráci s OÚ Lužice se
přihlásilo 5 občanů v kategorii předzahrádky,
5 občanů do kategorie výzdoba oken. Do kategorie firem a obchodů se přihlásil jeden soutěžící.
Přihlášených sice nebylo mnoho, ale o to víc si
vážíme jejich zájmu a odvahy zkusit něco nového.
První fotografování a hodnocení proběhlo začátkem srpna, v období po červencových vedrech,
kdy dostali květiny i pěstitelé pořádně zabrat.
Podmínky pro hodnocení měli však všichni stejně
těžké, protože probíhalo v jednom dni. Další fotografování a hodnocení jsme nechali na babí léto,
kdy začínají kvést podzimní květiny, balkónové
květiny jsou krásně košaté a zregenerované po
letních vedrech. Vyhodnocení soutěže proběhne
v listopadu na společné besedě s promítáním,
kam budou pozvání soutěžící a samozřejmě
i všichni, kteří mají rádi květiny.

Při fotografování předzahrádek a rozkvetlých
oken jsme obdivovali mnoho domů, zahrádek,
zahrad i prostranství, o které se jejich majitelé
vzorně starají, ale do soutěže se nepřihlásili. Bylo
nám líto nechat je bez povšimnutí, a proto jsme
namátkou fotili i jejich domy. Vznikl tak pestrý
soubor fotografií, které si budete moci na besedě
prohlédnout.
Děkujeme všem občanům, kteří přispěli
k tomu, že během letošního léta Lužice opravdu
zase o něco více rozkvetly, děkujeme všem, kterým záleží na tom, v jakém prostředí žijeme a jsou
ochotni pro to také něco udělat. Děkuji paní Vlastě
Bílkové, Martě a Heleně Příkazským za jejich
pomoc a péči o květiny u pomníku před školou.
Za Klub přátel Francie J. Ambrožová
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O bčans ké aktivity
JUNÁCKÝ TÁBOR
„Polnička 2006“
Letos se znovu konal skautský tábor u obce
Polnička nedaleko od Žďáru nad Sázavou. Oddílů
bylo hodně, každý měl svůj program a svoji hru.
Sojky měly zachraňovat „Barvy duhy“, kterou přes
spousty překážek duhu zachránily. Dobře si vedli
Tygříci s Rákosníčky při záchraně „Šeherezády“.
A pak Medvědi, Tučňáci a Ledňáčci, rozděleni do
skupin hráli „Zlatou horečku“, kterou zahájili už
před táborem.
Tento tábor byl hodně pestrý, hodně věcí se
událo. Třeba poprvé šli Medvědi a Tučňáci na
puťák, moc jsme toho neušli, ale stálo to za to,
byla to zábava. V některých dnech se také starší
jedinci pokoušeli získat „Tři orlí pera“. To jsou
tři zkoušky. První je vydržet 24 hodin nemluvit,
druhá 24 hodin nejíst,pít jen vodu a třetí 24 hodin
na samotce, kde nás nikdo nesmí zahlédnout…
Nejtěžší bylo nemluvení, ostatní už šlo.. taky
spousta to neudělalo… Ale musím říct, že těch,
co to splnilo, bylo hodně, celkem sedm…

Musím sem také napsat, že jeden den jsme
si zahráli na válku. Ze Sázavy jsme si brali vodu
a polévali jsme se v tom horku. I táboru to prospělo, protože se tak moc neprášilo. Také každou
neděli jsme měli společný program, samozřejmě kromě návštěvního dnu, i když rodiče měli
nachystané soutěže a také se zapojili. Jeden
z programů byl, že holky se převlékly za kluky
a kluci se převlékli za holky. Byla to sranda, na to
se nedá zapomenout.
A na konci tábora se skládal skautský slib,
celkem tři jedinci z Lužic a tři z Moravské Nové
Vsi… Ještě se vrátím k těm „Třem orlím perům“.
Za splnění musela byt ještě čtvrtá zkouška , která
byla na konci tábora. Dostali jsme kopřivami.
Holky přes lýtka a kluci přes záda a nesměli jsme
ani ceknout ani se zasmát. Pak už byla nášivka
na košili jistá.
Poslední večer patřil již tradičně táboráku, pak
už jen sbalit kufry a jedeme domů. Hodně dětí se
těšilo, ale byly i takové, že se jim vůbec nechtělo.
Doufám,že příští rok pojedeme ve stejném počtu.
Byl to můj jeden z nejlepších táborů.
Nikola „Pikolík“ Doležalová
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Tábor Brontosaura
- Mýtičtí Slované

řešení - dát sílu starým bohům,
než se velké vojsko nepřátel
hrozící zničit slovanskou zem
přiblíží. A tak se družiny čtyř
živlů snažily, učily novým dovednostem, získávaly nové znalosti,
aby mohly oživit staré bohy sobě
na pomoc a porazit nepřátele
a zvrátit běh událostí...

Nejbližší akce
BRĎO Vlkani
22. - 24. 9. 2006
Setkání BRĎO na Litneru
29. 9. - 1.10. 2006
Podzimní vandr
Každý z nás zatouží občas najít své dávné kořeny. Letos si to
mohly vyzkoušet i děti na našem
táboře. A čekala je výprava
vskutku daleká. Proměnily se
v naše slovanské předky. Avšak
celá věc nebyla zdaleka tak
jednoduchá. Nemoci, neúroda
a nepřátelští nájezdníci začali
sužovat slovanský lid, který
musel jednat. Naštěstí se ukázalo, že moudrá čarodějka zná

7. 10. 2006
Den pro přírodní park - úklid
ve Škařinách, zveme všechny,
co mají chuť pomoci!
26. - 29. 10. 2006
Podzimní prázdniny - čtyřdenní pobyt V Bartošovicích na
sev. Moravě.
Pro bližší informace kontaktujte Stanislava Kalužíka na čísle
724 531 386

Nabídka oddílů
VLKANI
Dnes již téměř legendární
přírodovědný oddíl s třicetiletou tradicí startuje opět od
začátku!
Čekají na vás rozličné hry
a výpravy do přírody spojené
nejen s jejím poznáváním.
Pro všechny od 1. do 3. třídy
První schůzka 5.9. v 16:00
v klubovně v Mikulčicích.
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Vedoucí: Magda Rutarová (tel.
728 529 403), Rosťa Rutar,
Matěj Látal, Eliška Smutná.
ŽABIČKY
Oddíl zaměřený na hr y,
výpravy, ale také třeba tvořivou
činnost hledá kluky i holky
ze 3. - 6. třídy.
Čeká na vás napínavá celoroční hra.
První schůzka 5.9. v 16:00
v klubovně v Mikulčicích.
Vedoucí: Tomáš Prát (tel. 606
893 361), Lenka Nováková, Iva
Uhrová, Jan Marek.
VYDRY
Chlapecký oddíl ve kterém se
určitě nebudete nudit! Výpravy
do přírody a nejen bojové hry.
Pro kluky od 5. do 8. třídy
Celoroční hra z drsného
vikingského prostředí a podzimní vandr!
První schůzka ve středu 6.9.
v 16:00 na klubovně v Lužicích.
Vedoucí: Martin Kadala (tel.
732 402 200), Jakub Filip,
Ondřej Damborský.
SNĚŽENKY
Pro holky, které nebaví sedět
doma a nic nedělat, radši by
vyrazily do přírody nebo si něco
vytvořily.
Od 3. do 5. třídy
Celoroční hra z prostředí
jedné čarodějné školy ;-)
První schůzka v úterý 5.9.
v 16:00 na klubovně v Moravské Nové Vsi.
Vedoucí: Zora Brančíková
(776 010 054), Míša Jančálková, Martina Machová.

KAMZÍCI
Pro kluky, co se nebojí a chtějí
zažít zábavu s kamrády, hry,
výpravy a poznání přírody.
Od 3. do 6. třídy.
Celoroční hra na motivy knihy
A. C. Clarkea: 2001: Vesmírná
Odysea.
První schůzka ve středu 6.9.
v 16:00 v klubovně v Moravské
Nové Vsi.
Vedoucí: Ctibor Brančík (tel.
777 789 505), Michal Salajka.
KLUB CARPE DIEM
Je ti už 15 let a jako dítě do
oddílu už tě nikde nechtějí?
Nevadí!
Klub Carpe Diem je volné
sdružení mladých (možná
i těch starých, cheche) lidí, kteří
společně vyráží na nepravidelné
zážitkové akce.
Za dobu naší činnosti jsme
už pořádali několik výprav do
lanového centra v Brně a jeskyní
v Moravském krase, na ranč ke
koním, vandry a sjíždění řek.
Neváhej, chceš-li prožít pěkné chvíle na neobvyklých místech!
Kontakt: Iva Uhrová (777
101 350), Dalimil Toman (605
763 112).

KULTURNÍ OKÉNKO
VYSTOUPENÍ SLOVÁCKÉHO KRÚŽKU
V PARTNERSKÉ OBCI ISDES
12. 7. - 16. 7. 2006
Je tomu již rok, co jsme poprvé jako členové Slováckého krúžku
měli možnost podívat se do partnerské obce Isdes ve Francii. Naše
prezentace měla velký úspěch a my jsme byli zdejším pobytem také
velmi nadšeni . Snad proto jsme letos doufali v opětovný návrat.
Počátkem března, kdy jsme již tušili, že pojedeme, ale tentokrát
autobusem ve větším počtu, jsme začali přemýšlet o programu.
Přemýšleli jsme o možnosti ukázat něco málo ze zdejších tradic,
např. průběh hodů, vinobraní, svátky Velikonoc… Pro lepší požitek
z vystoupení jsme oslovili i cimbálovou muziku.
Z počátku byl ze strany členů velký zájem, ale postupem času
začal upadat a nakonec zůstalo šest párů. S přípravami vystoupení
jsme začali již v květnu pravidelnými zkouškami v místní základní
škole. Rozhodli jsem se vystoupit s pásmem vrtěných a skočných,
kluci přidali verbuňk, agára, husárský verbuňk, vařečkovú a klobúkovú a my děvčata jsme si nacvičily několik písniček. Kromě toho
Petra Dostálová připravila mluvené slovo o Lužicích a folklóru.
Ve středu 12. července dopoledne jsme tedy vyrazili v sestavě:
Jakub Buchta, Pavel a Petr Maradovi, Ondra Marada, Libor Hegnar, Miroslav Havlík, Lenka Maradavá, Petra Dostálová, Markéta
Kotásková, Pavla a Kateřina Krchnivé a Martina Jarošová a společně
s námi i cimbálová muzika Slovácko ml. s primášem Petrem Maradou.
Dospělý doprovod nám dělal pan starosta Kreml a pan Frýdek.
Cesta ubíhala rychle a bez problémů díky neustálému sledování
videa a dospávání toho, co jsme během hodů nestihli.
Ve čtvrtek ráno jsme dorazili k cíli. Ubytovali jsme se v místním
kempu do stanů, k dispozici nám také byla zdejší ubytovna Gîte
d´Étape, jako zázemí pro kroje a naše řidiče.
Naše návštěva byla zahájena slavnostním obědem, odpoledne
jsme vystoupili v sousední vesnici Viglain. Vystoupení se odehrálo
na náměstí u kostela. Po malém občerstvení jsme se vrátili zpět
do Isdes, kde jsme také předvedli něco málo z připraveného
programu.
Ani jsme nestihli shodit kroje a již nás čekala další akce – bál na ulici.
Konal se v předvečer oslav 14. července – dne, kdy padla Bastila. Bál
byl spojen s lampiónovým průvodem, jdoucím od kostela k nedalekému rybníku, kde se konal velkolepý ohňostroj. Po shlédnutí ohňostroje
jsme se převlékli a zapojili do bujarého veselí na náměstí.
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Maturita…

Ráno jsme se v čele s panem starostou v krojích vypravili do
slavnostního průvodu od místní radnice ke hřbitovu. Před radnicí
jsme ještě zazpívali několik písniček a pak jsme za zvuku bubnů
a trumpet vyrazili. Tímto průvodem chtějí občané Isdes vzdát hold
lidem padlým během první světové války. Po krátké ceremonii
jsme se přesunuli do areálu místního kulturního domu, kde bylo
přichystané občerstvení. Později byl uspořádán piknik a souboj
v místní oblíbené hře petanque.
Večer jsme měli možnost shlédnout ještě jeden ohňostroj, který se
konal na předměstí Orléans, spojený s diskotékou pod širým nebem.
Poslední den našeho pobytu jsme téměř celý strávili v městečku
Briare, kde jsme měli vystoupit před hudební školou.
V Briare jsme také navštívili námořní muzeum, kde jsme se seznámili s kulturou a minulostí města. Po prohlídce muzea nás čekala
prohlídka ostatních pamětihodností. Briare je město zvláštní tím,
že se zde nachází vodní akvadukt, na němž kotví menší lodě. Nakonec jsme se zastavili v parku, kde byl pro nás připraven piknik.
Na rozloučenou jsme byli pozvaní na párty k rodině Le Claire spojenou s posezením u cimbálu. A že nezůstalo jen u toho - nakonec
si „cimbálka“ zahrála i s místními hudebníky jejich lidové písně.
Poslední den ráno jsme se rozloučili a vyrazili k domovu. Cestou
jsme si ještě udělali krátkou zastávku v Remeši- korunovačním
městě francouzských králů. A pak již nezbývalo nic jiného, než
se vrátit domů.
Co říci závěrem? Myslím si, že díky této cestě se opět prohloubily přátelské vztahy mezi našimi obcemi. Doufám, že vzájemná
spolupráce bude čím dál lepší, že již nepůjde jen o folklór,
ale také o sport, přírodu a památky, které si můžeme s Francouzi
navzájem nabídnout.
Tímto bych také chtěla jménem chasy poděkovat obecnímu
zastupitelstvu, všem občanům Lužic i panu starostovi, že nám
umožnili se této akce zúčastnit. Také bych neměla zapomenout
na poděkování panu starostovi a všem občanům z Isdes za vřelé
přivítání a ochotu se o nás postarat ve všech směrech.
Pavla Krchnivá
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Maturovat na chodbě základní školy? Nebo dokonce v baru
Durango? Co to je za nesmysl,
řeknete si a zavzpomínáte na tu
svou maturitu, kdy jste seděli
v lavici na potítku a trápili mozkové závity.A přece.
Dvě studentky SUPŠ v Hodoníně, obě z Lužic, jednoho
červnového dopoledne obhajovaly své maturitní práce na
netradičním místě. Nejdříve
představila Lenka Lejsková
profesorům maturitní komise
malbu na stěně baru Durango.
Atmosféra mexické hospůdky
příjemně dotváří prostředí baru
a přímo láká posedět a dát si
Tequilu.
Zuzana Zimková namalovala
sérii obrazů na téma hudba, které umístila na chodbu základní
školy v místě, kde sídlí hudební
oddělení ZUŠ. Bylo příjemné
vidět netradiční návrat bývalé
žákyně, obdivné pohledy přihlížejících žáčků školy i dojetí
bývalých učitelů.
Zbývá jen popřát – hodně
úspěchů a štěstí při dalších
zkouškách dospělosti…
J.A.

TŘI TOPOLY

S EN I OR S K Ý V Ý L E T

„Tři topoly“ nesou název
dřevěné plastiky, umístěné
v parku u kostela. Materiálem
jsou dva stoleté kmeny topolů,
které rostly u rybníka Cihelna
(Lužák). Tvoří komplex tří plastik
s umístěnými symboly zaniklých
řemesel.
Spečenec cihel pochází
z pece původní cihelny, která
na místě rybníka stávala a dva
kusy skla vytlučené ze sklářské
pánve ze sklárny, zaniklé v první
třetině dvacátého století.
Další kmen má na svém tvaru
umístěny symboly na památku
těžby nafty a hornictví (viz.
titulní strana). Je to valivé dláto
a zvětšený kahan. Šachovnice na plastice znázorňuje
techniku a siluetu stromu na
druhé straně „Život“, který byl
v těchto profesích velmi těžký
a několika horníkům předčasně ukončen. Třetí plastika
se žulovou kleštěnou koulí
symbolizuje zrnko hroznu vína
a tradici vinařství v obci.
Kmeny v sobě nesou úctu
stáří a paměť mnoha generací
občanů Lužic. Za svůj život
viděly radost, hru, lásku, veselí,
ale i smutek a neštěstí, které se
před jejich korunami odvíjelo,
jako dlouhá zlatá nit. Je v nich
zarostlé ocelové lano a na jejich
těle vyryté písmeno i číslo. To
vše mi během práce sdělily.
Vážím si jich a mám k nim velkou
úctu, protože pamatují i moje
předky a mou rodinu.
Ak. soch.
Ludmila Pecková – Severová

Víte, že Klub seniorů se svou aktivní a různorodou činností dostává mezi
naše přední místní společenstvo - neziskové organizace?
Již nejenom péčí o zdraví svých občanů, členek - jako koupání v lázních okresních, i termálních mezinárodních. Do svých aktivit zařadili i cesty za poznáním
s náplní kulturně - turisticko - sportovní (výstupy s pomocí francouzských holí
a s vlastní tělesnou zátěží asi 60 - 99 kg do několika metrových výšek po
schodech. Obdivuhodně byl zařazen i odvážný lodní sport - jízda na člunech.
Ale abych byla jako jedna z účastnic konkrétní, uvádím:
jednalo se o autobusový zájezd 9. 9. 2006 - 42 účastnic a 3 účastníků do Lednicko
- valtického areálu, který se rozkládá zhruba na ploše 200 km2 a je považován za
nejrozsáhlejší, člověkem vymodelované území v Evropě a pravděpodobně i na světě.
Rod Lichtnštejnů zde po 3 století budoval a dával krajině tvář, která přitahuje turisty
z celého světa - tedy inspirovala k cestě za poznáním i naši seniorskou skupinu.
Vedoucí organizátorka „šéf - seniorka“ Milada Kadalová vybrala z tohoto malebného
skvostu, architektonických skvostů pro nás zajímavé a dostupné.
Hned na úvod akce byl splněn úkol bezpečnostně branný. Se souhlasem
všech účastníků a pana řidiče, bylo zabráněno požáru - doma zapomenutou
žehličkou. Odvážně a se zájmem o zhlédnutí krás krajiny i z výšky, byl zdolán
výstup na střešní terasu kolonády. Dechová cvičení a terapie pohybu kloubů
a kolen nebyla marná. Pohled do jasných dálek vrchů Pálavy, na modrající se
zrcadla rybníků, vesničky, města moravská i rakouská, stál za to. Od vyhlídky
„Tří Grácií“ jsme pokračovali po stopách šlechtického roku Lichtnštějnů do Valtického zámku. Nádhera od stropu po parkety, interiér, obrazy, sbírky, zachovalý
nebo restaurovaný nábytek, tapety. Všechny místnosti zdobené květinovým
aranžmá. Poutavý, zajímavý výklad průvodkyně.
Protože bylo nutno načerpat nových sil, zakotvila naše badatelská skupina
v opět starobylé usedlosti „Rychta“ na výborný oběd a kaloricko-vitamínové
občerstvení … a jede se dál … další architektonický skvost Lednice. Podle zájmů
se kolektiv rozdělil na skupiny, které bádaly v oblasti stánkového prodeje,
akvaristiky, botaniky parkových i skleníkových rostlin.
I přes náročnost a náplně putování je stále disciplína vzorná. Přesně ve stanovenou
dobu jsou všichni v přístavišti (žádný nezabloudil, orientační schopnost na úrovni)
morálně připraveni na plavbu. Je zvládnut i náročný nástup do houpajících se člunů.
Téměř hodinová plavba po řece Dyji s pozorováním lužního lesa, stoletých
vzácných stromů, ohlodaných kmenů - díla bobrů, končí u Janova hradu. Lovecký
zámeček postavený úmyslně jako zřícenina nás opět překvapil svými prostorami,
úpravou a loveckými trofejemi. Zde prokázala svou odvahu, zdatnost a vytrvalost
seniorka Božka Pecková, která zvládla další sérii prudkých schodů do několikametrové výšky o francouzské holi. Tato naše paraolympionička si zaslouží obdiv
i pochvalu všech. Na závěr nebylo zapomenuto ani na fotodokumentaci.
Celý den nám přálo slunečné počasí a určitě se potvrdilo i přísloví, že „veselá
mysl - půl zdraví“.
Seniorka o jedné fr. holi
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
ZA PŘEDHODOVÝM
ZPÍVÁNÍM …
Předhodová zpívání se stala nejen u nás ale
i v sousedních obcích předhodovou tradicí,
čímž vlastně začínají hodové oslavy. Letošní
předhodové zpívání bylo umocněno skutečností,
že se konalo u příležitosti 30. výročí založení
slováckého krúžku a obnovení folklorní činnosti
v naší obci, která byla narušena a ukončena
v „padesátých letech“pro soustavný politický nátlak
a silnou nevraživost vůči nositelům podlužáckého
kroje. Jsme rádi, že toto je již vzdálenou minulostí
a lidová kultura se stále více rozvíjí a počet mladých nositelů podlužáckého kroje a milovníků
lidové kultury se postupně zvětšuje.
Letošní předhodové zpívání „A keď dojde
sobotěnka“ bylo velkým svátkem pro všechny
milovníky slovácké lidové pěsničky a cimbálové
muziky o čemž svědčil velký počet účastníků
této předhodové jubilejní slavnosti, kterou přišlo
pozdravit svým překrásným zpěvem, tancem
i hudbou přes stovku domácích i pozvaných
přespolních účinkujících. Milým překvapením bylo
velmi pěkné vystoupení lužické dětské cimbálové
muziky. Vzácnými hosty předhodové slavnosti
byla delegace z partnerské francouzské obce
ISDES a zástupci družební obce Řevnice z Čech.
Hudební doprovod provedla cimbálová muzika
„Husaři“ a cimbálová muzika “Primáš“ z Morkůvek,
jako host. Celý pořad byl velmi zdařilý a měl velký
úspěch, o čemž svědčila příznivá hodnocení od
zúčastněných diváků. Škoda, že deštivá nepřízeň
počasí narušila průběh vystoupení účinkujících
a pořad musel být přerušen a přesunut do sálu
místní Sokolovny. Tato nepřízeň počasí neodradila
značný počet obecenstva a v zaplněném sále byla
celá jubilejní slavnost zdárně dokončena.
Je třeba touto cestou poděkovat všem účinkujícím za nezištná vystoupení, všem organizátorům,
tvůrcům pořadu i všem těm, kteří jakýmkoliv
způsobem přispěli ke zdárnému průběhu této
předhodové jubilejní slavnosti.
Tato slavnost a vzpomínka na 30. výročí obnovení folklorní činnosti v naší obci byla doplněna
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výstavou“Lužický folklor v proměnách času“,
která byla instalována v budově místní školy
a otevřena ve dnech hodových oslav. I zde je třeba
vyslovit poděkování všem těm, kteří se na instalaci
výstavy podíleli, a zejména všem občanům a bývalým i současným členům Slováckého krúžku, kteří
zapůjčili dobové fotografie, diplomy a předměty,
které připomínaly folklorní činnost v naší obci.
Tuto výstavu zhlédl velký počet občanů
a účastníků hodových oslav. Výstava se všem líbila
a měla velký příznivý ohlas, o čemž svědčí zápisy
účastníků výstavy v kronice – uvádím několik zápisů:
“Při prohlídce jsem se dozvěděl spoustu zajímavostí
o folklorním životě v Lužicích – folklorní nadšenec
z Vídně. Děkujeme za krásné připomenutí našeho
mládí. Děkujeme! Pěkná výstava, rád jsem zavzpomínal na své mládí. Velmi pěkné a naučná prohlídka
na naše mládí a současnost. Moc krásná výstava,
děkujeme! Bez pohledu do minulosti bychom
nevěděli, kde a proč jsme!“ atd.
Závěrem tohoto krátkého poohlédnutí pociťuji,
stejně jako všichni tvůrci této akce, vnitřní uspokojení z vykonané činnosti a věřím, že podobné akce
v oblasti kultury a folkloru, zbavené všech případných nedostatků, nebudou v naší obci poslední.
S. V.

RYBÁŘSTVÍ HODONÍN, s. r. o.
pořádá pro veřejnost tradiční

VÝLOV RYBNÍKA DVORSKÝ
NA PÍSEČNÉ U LUŽIC
v sobotu 28. 10. 2006 a v neděli 29. 10. 2006.
- Ukázka starého tradičního rybářského řemesla.
Slavnostní pasování na rybáře.
- Prodej živých ryb, rybí speciality - kapr na zelenině,
smažený pstruh, halászlé a další pochoutky.
- Výstava ryb v akváriích. Prodej bazénových ryb.
- Rybářské kolo štěstí. Atrakce pro děti.
- Občerstvení zajištěno. Celou akci moderuje
vodník Čochtan.
Vstup a parkování zdarma

LUŽICE 2006 - SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM
K O N A N É V E D N E C H 1 6 . 7. - 2 8 . 7. 2 0 0 6

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM
KONANÉ VE DNECH 16. 7.
- 28. 7. 2006, pod záštitou starosty obce Lužice ing. Jaroslava
Kremla a starosty francouzské
obce Isdes RNDr. Zdeňka Johanem DrSC. bylo vyjímečné.
Po deset dnů jsme mohli
pozorovat mladé výtvarníky
z Čech, Slovenska a Moravy(náš
občan, Mgr. Jan Buchta), jak
přetvářejí kusy dřeva a kamene
do tvaru vinné révy, lidských
těl, ptáků, zvířat či přírodních
živlů. Bylo vyjímečné i tím, jak
dokázalo spřátelit lidi rozdílných generací, profesí a zaměření a obohatit o nová poznání
a překvapivá zjištění. Kolik úsilí
a řemeslného fortelu, kolik
potu, nadšení a pracovního
úsilí jsme viděli u mladých lidí.

Kolik zvědavých pozorovatelů
dokázali přilákat, kolik příznivců si dokázali získat. Bylo milé
vidět, jak sedí nad svačinkou,
kterou jim každý den někdo
z lidí přinesl. Bylo zajímavé pozorovat, jak s důvěrou
naslouchají radám své paní
profesorky ak. soch. Peckové
a s ostychem přijímají čistá,
voňavá trička, která jim vyprala
a vyžehlila, aby na vernisáži byli
jako ze škatulky.
Výjimečný byl i večer vernisáže. Nejen počtem návštěvníků a účastí významných
hostů a České televize, ale
především krásou vystavených
uměleckých děl a přátelskou
bezprostřední atmosférou při
cimbálové muzice Slovácko
ml..

Děkujeme ak soch. Lídě Peckové- Severové za organizaci
a odborné vedení sochařského sympózia, účastníkům za
krásná díla, která ozdobí naši
obec, řediteli SUPŠ v Uherském Hradišti za pomoc při
získávání kamene a podporu
záměru. Děkujeme všem, kteří se spolupodíleli na vedení
a organizaci této akce. Děkujeme také všem sponzorům
- Nadaci Partnerství, České
spořitelně, restauraci Lužák,
firmám Solar s.r.o, Tipsport a.s.
za finanční příspěvek.
J. Ambrožová
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Vyznání …
V jednej slovácké pěsničce sa zpívá:… Dědinečko moja, proč ťa tak lůbím… Ti, kdo tyto
pěsničky tehdy skládali, dokázali si vážit všeho,
co v té době bylo možné v té dědině udělat. Je
pravda, že nebyly takové možnosti a různé stroje
neexistovaly – teprve sa vymýšlely a tak pomalu
šel život k lepšímu.
Pro nás, kteří tu žijeme, jak sa říká, od narození, jistě dokážeme ocenit tu myšlenku a práci
vybudovat v obci kruhové objezdy a to hlavně
z bezpečnostních důvodů. Protože naša dědina
je dlúhá a rovná, tak někteří řidiči si silnici často
pletli se závodní dráhou a jezdili bezohledně
nepřiměřenou rychlostí.
Mám několik zážitků, které to dokazují: Když
jsem jela jednou ráno do Igle do práce. Do
zatáčky u škole jeli „mléčkaři“ velkou rychlostí.
Tehdy sa mléko vozilo ve flaškách a v bednách
a protože ty bedny byly naskládané navysoko,
v té zatáčce sa zesunuly a veliké štěstí, že mně
ne na hlavu. Jela jsem zrovna kolem toho auta.
Nechci ani dnes domyslet, co se mohlo stát.
Druhý zážitek jsem viděla u „Starého kvartýru“,
kdy řidič pán S… vjel tak rychle autem do zatáčky,
že se převrátil do parku. Naštěstí to pro něho ještě
dobře dopadlo.
Nejsmutnější byla na tomto místě tragická
nehoda mladé ženy, která rychlou jízdu zaplatila
svým životem.
A tak jistě mnozí vidíme, jak naša dědina roste
do krásy. To nás dříve narozené moc těší. Ti
mladší by si toho měli více vážit, ti si toho všeho
budou déle užívat.
Je známo, že po dokončení všech prací na
dědině, budou v parku umístěny sochy, které
vytvořili mladí umělci a které jsme měli možnost
obdivovat na sympoziu, které se nedávno konalo
v areálu Lužáku. Iniciátorkou tohoto sympozia byla
paní ak.sochařka profesorka Pecková, která spolu s dalšími hosty nás zasvěceně seznámili s jejich
záslužnou prací. Vedení obce a další obětaví lidé
zajistili při této příležitosti velmi pěkné a příjemné
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posezení s nemalým občerstvením pro všechny
přítomné/koláče, víno, pivo. /K tomu hrála i cimbálová muzika mladých šohajů. A když sa k nim
přidali další milovníci této hudby a zpěvu, nesly
sa pěsničky tichým letním večerem přes celé
„Ploštiny“. Kdo tady vydržel až do půlnoci jistě
potvrdí, že to byl velmi pěkný večer bez komárů
a věříme, že podobných večerů na Lužáku bude
v budoucnu víc.
A možná, že ti dnešní mladí až jim také léta
přibudou, si jednou zazpívají: „Dědinečko moja,
v pěknej rovině, nenajdu komůrečky ani takéj
zahrádečky v žádnej dědině.“
Helena Holačková

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
POZVÁNKA
Obec Lužice a Klub seniorů srdečně
zvou všechny důchodce 4. listopadu
v 15 hod. na Posezení s písničkou
tentokrát na téma „Líbánky s operetou“
v sokolovně.
V pořadu vystoupí sólisté opery
a operety Moravskoslezského
národního divadla v Ostravě.
Občerstvení zajištěno.
3. prosince v 16,30 hod.
Vás zveme na rozsvícení vánočního
stromu a v 17.00 hod. na pohádku
pro děti i dospělé Čert Všudybyl.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Z literární tvorby občanů
ČLOVĚK JAKO ŠACHOVNICE
BÁSNĚ
Bára Šabartová
Při jednom pokusu
Clonou z bambusu
Chytil jsem do dlaní
Tvůj útlý pas.
Abych ho nepropás.
Prohla ses v bedrech
V těchhle těch vedrech
Užasnu najednou.
Co to jen zřím?
Zaslzím nad stářím svým.
Od clony z bambusu
Spěchali v poklusu
Ti, cos jim nebyla
Dopřána, má mila.
A tak se mi líbila!

Svítá.
Poslední hádka v rozesnění.
Poslední cuknutí ramenem.
Už neutečeš oblude,
Nestihneš to doříct,
Nedopadneš.
Pomalu.
Cítíš pot v těžkých peřinách.
Lechtá v podkolení jamce.
Tušíš den za oknem.
Ještě ne!
Jsi zadýchán.

Co k nebi mají blíž,
Odlétají čápi.
Jinde cítí lidskou mříž.
Slunce, to se nečervená,
Ví, jak létat pryč.
A tím mě drží.
V jiném znění.
Je lehké, co cítím
V rozednění.

Nechtěl jsi.
Otvíráš víčka,
Odkrýváš peřinu,
Zavineš, řekneš Uá.
Rána jsou zlá.

Slunce zapadá,
Nevrátíš,
co bylo.
Ráno zas
Jinde bude svítat.

***

Z oprýskaných střech,

LUŽICKÉ VINOBRANÍ
Tradiční Lužické vinobraní
mělo i v letošním roce bohatý
program. Průvod krojovaných
v čele s policajtem se vypravil
od Starého kvartýru na radnici.
Stárek požádal starostu o povolení vinobraní a zvolení hotařů
na ochranu úrody. Starosta byl
i letos spokojen s výběrem hotařů, které mu představil rychtář,
Laďa Novák. Samí ztepilí nebojácní chlapi s rychlýma nohama
a pevných zásad, kteří mají vřelý
vztah k vinného moku…
Kromě velkého hroznu na
posvěcení předal starosta vinařům i všem občanům pískovcovou plastiku „Hrozen“, kterou

vytvořila mladá sochařka Veronika Svobodová, jako symbol
vinařství a otevření nové komunikace na ul. Velkomoravská. Slavnostnímu osazení plastiky i Vinobraní byli přítomni i hosté státní
tajemník Ing. Antonín Tesařík
z Ministerstva dopravy a spojů
ČR, Ing. Pavel Skládaný, zástupce centra dopravního výzkumu,
projektant Ing. Petr Nykodým,
a Ing. Martin Bedrava SUS
Hodonín.
Před kostelem sv. Cyrila
a Metoděje byla uvedena díla
ak. soch. Ludmily PeckovéSeverové „Tři topoly“ a P. farářem Pacnerem posvěcen hro-

zen a hora. A pak už nebránilo
nic tomu, aby všichni zvesela
vykročili do Stodoly na Lidový
dům na taneční zábavu…
Statistické údaje na závěr:
240 platících diváků, 160 litrů
vypitého burčáku,ochutnávka
98 vzorků vín, snězeno 15 kg
klobás a nepočítaně topinek.
Hora byla i nebyla ukradena,
hrozen vydražen. A konečně
jsme díky Stodole nezmokli.
Velký dík za vydařenou akci
patří všem obětavým organizátorům z chasy, obce, mužáků, Českého svazu zahrádkářů, Lutesu
a pohostinství Lidový dům.
J.A.
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Z HISTORIE
Památník - symbol historického vědomí obce
Před šedesáti lety byl v naší obci na přání
mnoha občanů, zvláště účastníků první světové
války, postaven před budovou školy památník
obětem obou světových válek. Slavnostní odhalení památníků se konalo za velké účasti občanů
dne 15. září 1946.
Lužický památník, postavený rok po druhé světové válce jako jeden z prvních v okrese Hodonín,
je zdařilým dílem akademického sochaře Martina
Poláka a kamenosochaře Jaroslava Kocourka.
V základech památníku se nachází pamětní list
- pergamen v zaletované kovové krabici - na
kterém jsou stručně uvedeny události v obci
v letech 1939 - 1945 a seznam obětí první i druhé
světové války.
Uvědomuje si dnešní mladá generace obce
co vlastně památník symbolizuje? Mám pocit,
že socha rudoarmějce a každoroční kladení
věnců k památníku v den osvobození obce od

Odhalení pomníku padlým v I. a II. válce, 15. 9. 1946
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fašistických okupantů (13. dubna 2006) vytváří
dojem, že památník je věnován hlavně vojákům
Rudé armády, kteří položili svůj život při osvobozování naší obce. Památník je samozřejmě
věnován i těmto 26 statečným rudoarmějcům,
ale také nejen jim. V boji proti nacistické tyranii
položili své životy i někteří rodáci a občané Lužic
a další zahynuli při válečných operacích. Jejich
jména jsou rovněž zveřejněna na čestném místě
památníku. Avšak nejen druhá světová válka si
vyžádala oběti z řad občanů Lužic. Na různých
válečních bojištích první světové války padlo 53
našich občanů. Obec jim v době předmnichovské
republiky postavila v parku před budovou školy
menší pomník, který byl pak nahrazen současným
památníkem a jejich jména jsou jeho součástí.
I oni patří do historického vědomí obce a neměli
bychom na ně zapomínat.
PhDr. Miroslava Rošková

Stodola

Letošní slavnost Vinobraní se konala v nových prostorách Stodoly, která byla postavena jako svědek
starých časů na zahradě pohostinství Lidový dům z krovů a starých cihel jedné z posledních stodol,
které stály od první pol. 19. stol za humny.

SPORT
CVIČILI JSME NA SLETU V PRAZE
V sobotu 1. července 2006 v 6 hodin ráno
odjelo rychlíkem z Hodonína 18 žaček s cvičitelkami, tři ženy a muž věrné gardy.
Na nádraží v Praze nás čekaly autobusy, které
nás následně odvezly do školy na Barrandov,
kde jsme byli ubytovaní. Zavazadla tam už byla,
rozložili jsme lehátka, karimatky, spacáky a cítili
se jako v hotelu.
Po výborné večeři jsme všichni jeli na oficiální
zahájení sletu do Sazka Areny. Slavnostní atmosféra nás pohltila jak programem, tak krásným
prostředím. Do školy jsme se vrátili skoro až
k půlnoci. To se spalo …
V neděli ráno jsme se oblekli do cvičebních
úborů a šli se řadit do průvodu na Václavském
náměstí. V ulicích Prahy na nás přihlížely velké
davy lidí. My jsme zdravili různými pokřiky: „Přijeli
jsme pozdravit Prahu z jihu Moravy.“ Průvod končil
na Staroměstském náměstí. Další dny následovaly
zkoušky na stadionu. Doprava tam byla rychlá, jeli
jsme pět zastávek tramvají a pak nás objednané

autobusy odvezly přímo ke stadionu. Cvičenci
věrné gardy měli zkoušky každý večer, cvičili jak
ve večerním, tak v odpoledním programu.
Ve středu byla poslední generálka a večer
vystoupení 1. programu, kde mohli diváci
zhlédnout 13 skladeb. Vystoupení 2. programu bylo druhý den odpoledne, kde se cvičilo
12 skladeb. Jen cvičenci věrné gardy skladbu opakovali. Večerní program byl zakončen
světelnými efekty, pochodněmi a nastoupením

„Věrná garda“ Sokola Lužice na sletu v Praze.
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Žačky Sokola Lužice se svými cvičitelkami na 14. sletu v Praze.

nejstarších cvičenců věrné gardy. 1900 cvičenců
sklidilo velký úspěch.
Ve čtvrtek následovalo odpolední vystoupení,
kde účinkovaly i naše žačky ve skladbě „Rozkvetlá
louka“. Cvičebním náčiním 1550 žaček byly obruče a stuhy. Jejich výkon sklidil nemalý úspěch.
Odpolední vystoupení pak žačky i ukončovaly.
Po stažení vlajek žačky oběhly s obručemi celou
cvičební plochu. Lužičanky přiběhly až těsně pod
tribunu pana prezidenta, což byl pro ně velký zážitek. Cvičení na sletu bylo tímto ukončeno. Kromě
cvičení jsme však stíhali ještě fůru dalších věcí.
Žačky se každý den seznamovaly s památkami
Prahy. Na Pražském hradě viděli střídání stráží,
vyšlapaly až na Petřín, vzhlížely se v zrcadlech
a bloudily v bludišti. Prošly se po Václavském
i Staroměstském náměstí, Karlově mostu, zhlédly
ještě mnoho dalších památek Prahy.
Cvičenci věrné gardy byli také ve vinárně lužického podnikatele Slovácko.
Ve čtvrtek večer jsme pak všichni navštívili balet
Labutí jezero na Křižíkově fontáně. Zážitek byl
dvojnásobný. Jak z barevného světelného efektu
vodotrysků, tak z baletu.
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Celý týden jsme měli tropické počasí. Na seřadištích se to v kšiltovkách dalo chvilku vydržet, pak
jsme nastoupení odpochodovali pod stromy. Při
cvičení se na horko skoro zapomnělo, nenastaly
žádné vážnější zdravotní problémy.
Na stadionu jsme neustále dostávali vodu
a minerálky, takže o osvěžení bylo postaráno.
Žačky běhaly i pod proudy vody, které stříkaly na
seřadištích z hasičských aut.
V pátek ráno jsme se ve škole sbalili, poděkovali kuchařkám za výborné stravování, zavazadla
dali do nákladních aut a my sami jsme pak nasedli
do autobusů, které nás dopravily na vlakové
nádraží.
Asi s hodinovým zpožděním jsme přijeli do
Hodonína. Ve vlaku se zpívalo a o legraci nebyla
nouze. Vrátili jsme se snad i trochu unaveni, ale
hlavně plni zážitků ze cvičení na 14. všesokolském
sletu, s krásnými vzpomínkami na Prahu. Věříme,
že i na 15. všesokolský slet cvičit pojedeme.
Libuše Bílíková
Náčelnice Sokola Lužice

Turnaj starých pánů Lužice 2006
VÝSLEDKY
Lužice
Hodonín
Lužice
Hodonín
Lužice
Moravská Nová Ves

KONEČNÁ TABULKA
- Mutěnice
- Moravská Nová Ves
- Moravská Nová Ves
- Mutěnice
- Hodonín
- Mutěnice

1:1
3:3
0:3
2:1
3:1
4:1

Mužstvo
1. Vinné mušky Moravská Nová Ves
2. Baník Lužice
3. Červené domky Hodonín
4. Sparta Mutěnice

Skóre

Body

10 : 4
4:5
6:7
3:7

7
4
4
1

MUŽSTVA ČEJČE A HOVORAN SE NA TURNAJ NEDOSTAVILA
Nejlepší brankář

Nejlepší střelec

Nejlepší hráč

Miroslav Bartyzal
Sparta Mutěnice

Jiří Beneš – 6 branek
Vinné mušky Moravská Nová Ves

Vladimír Přikryl
Vinné mušky Moravská Nová Ves

POČET DOMÁCÍCH DIVÁKŮ – CCA 10 ??????
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POHÁROVÝ TURNAJ MUŽŮ
„O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY LUŽIC U ŠTERNBERKA“
V sobotu 15. 7. 2006 se naše mužstvo mužů zúčastnilo turnaje
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY LUŽIC U ŠTERNBERKA.
Výsledky jednotlivých utkání
Lužice u Šternberka

- TJ Moravská Huzová

4:0

Lužice u Hodonína

- Sokol Hnojice

2:1

- TJ Moravská Huzová

3:1

- Lužice u Hodonína

1:0

(Anovčin Josef 2x)

Utkání o třetí místo
Sokol Hnojice
Finále
Lužice u Šternberka

(Šebestík Zdeněk)

Tabulka turnaje
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1. Lužice u Hodonína

3. Sokol Hnojice

2. Lužice u Šternberka

4. TJ Moravská Huzová

společenská kro ni ka
Vítání dětí
V červnu 2006 byli slavnostně přivítání do naší obce tito
občánci:
Eliška Kučerová
Nela Machálková
Diana Pryglová
Jakub Dvořáček

BLAHOPŘEJEME
JUBILANTI
Duben – září 2006

SETKÁNÍ PĚTASEDMDESÁTNÍKŮ
Často zaznívá z areálu ČZS radostné „ži - vi - jo“. 4. srpna 2006
je zazpívalo společně při slavnostním přípitku 30 účastníků setkání
pětasedmdesátníků /narozených v roce 1930 a 1931). Jsou zatím
jediní z dřívějších ročníků, kteří se setkali již před 5 lety, v roce
2001 (když jim bylo 70). Pozvali mezi sebe i manžele a manželky
zemřelých spolužáků, starostu a kronikářku obce. Někteří přijeli
až ze svých vzdálených nynějších domovů, např. z Čech, severní
Moravy, ze Slovenska a dokonce až z Austrálie. Potěšily i omluvné
dopisy těch, kteří se většinou pro nemoc nemohli zúčastnit. Při
harmonice si zazpívali a zatancovali. Místní spolužačky a kamarádky
pod vedením kuchaře pro všechny nachystaly bohaté pohoštění.
Slíbili si, že za 5 let, na oslavu osmdesátky opět „nashledanou“.
Na fotografii je vidět, že i když jsou o něco starší, jsou stále
šikovní. V očích září radost a optimismus.
Dobře si je spočítejte. Ve třídě jich učil pan učitel Martin Komosný 47.

Olga Hanáčková
Anežka Zimková
Oldřich Slížek
Marie Krejčí
Stanislav Horňáček
Marie Horňáčková
Irma Koutná
Marie Kučerová
Josef Kučera
Miroslava Komosná
Františka Herková
Jaromír Prokop
Marie Mikušová

Všem blahopřejeme
a přejeme mnoho štěstí,
zdraví a spokojenosti
do dalších let!
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Napsali nám...
Vážená paní místostarostko, vážený pane
starosto a občané Lužic,
dovolte mi, abych Vám jménem sochařů
z Prahy dodatečně poděkoval za skvěle připravené sympozium, které nás mile překvapilo svou
atmosférou. Děkujeme za útulné ubytování,
výborné víno kraje a srdečné pohoštění během
celého pobytu od obyvatel obce.
Díky patří také paní ak. soch. Lídě Peckové,
která svou ideou, pílí a vůlí dovedla sympozium
do zdárného konce. Jsme plni dojmů a příjemných zážitků, na které nezapomeneme.
Budeme se k Vám do Lužic rádi vracet a doufáme, že naše výtvory Vás budou těšit stejně tak,
jako nás těšila práce na nich.
Přejeme Vám všem, milí občané Lužic, hodně
zdraví a radosti z úrody vína.
Za všechny s úctou
Martin Guth
Vzpomínkové rozmlouvání…
Asi před dvěma léty jsem se rozhodla, že ukončím
v naší obci svoji dlouholetou činnost ve Sboru pro
občanské záležitosti. S přibývajícími léty jsem se
chtěla jenom věnovat práci na našem hřbitově a sem
tam se potěšit pěknými setkáními u písničky.

ZAHRADNICKÝ SERVIS

LUŽICE

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

Objednávky - 518 357 387
www.larix-lusatia.wz.cz
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Přišel letošní březen a stačil jeden chybný krok
a jako když proutkem mávne, ztratila jsem práci
i na hřbitově. Když jsem smutně vzpomínala na
nemocničním lůžku, říkala jsem si, že už mně
zůstala jenom ta písnička a na předhodové zpívání
musím jít, kdyby mě tam měli dovézt na tragači.
Ale přišel předhodový večer a já jsem s berlami
smutně vyprovázela účinkující, kteří šli naší ulicí.
Tím jsem v krátké době ztratila všechno, čím jsem
si krátila svůj důchodový věk.
Všechno jsem dělala ráda a dnes mně zbývá jenom poděkovat současnému i minulému
obecnímu úřadu za to, že mně dovolili tyto
práce vykonávat. Děkuji také všem občanům za
dobrou spolupráci na hřbitově. Na pěkné besedy u starších jubilantů i na cesty za písničkou,
na které již jenom vzpomínám.
Takový už je život. Mladá chasa zpívá a tancuje
a nám starším zbývají jenom vzpomínky. Víme
všichni, že nic ze života se nám nevrátí, my už si
můžeme jenom povzdechnout:
Tak jak to bylo dřív, pro nás nic nebude bývat,
však dokud tady budeme dál v tomto kraji chceme
žít a tebe písničko do smrti chceme si zpívat.
Zdeňka Šimková

- Aranžování květin - dušičková vazba
(věnce, kytice dle nabídky
z katalogu Larix)
Jana Šebestíková - 606 330 103
- Zahradnické služby - tvarování
okrasných a ovocných dřevin,
výsadba okrasných zahrad
Vladimír Šebestík - 728 770 516

N a p s a l i o n á s. . .
ÚSPĚCH JÍDLA
V PŘÍRODĚ (VIGLAN)
(journal de Gien 20/7/06)
V sobotu 15. července od
19:30 hodin slavilo centrum
obecního městečka slavnost.
Díky iniciativně města, místních
spolků a Gabriela Callarda,
obeního řezníka, se na večeři
v přírodě shromáždilo množství
lidí, mezi nimi René Hodeau,
starosta obce, paní Benoist,
zástupkyně, ale také starosta
Isdes, pan Zdenek Johan, který
doprovázel delegaci českých
tanečníků a zpěváků, to vše
díky výboru pro družbu Isdes
- Lužice. Právě oni nabídli divákům představení plné tanců
a zpěvů z jejich země. Byl to velmi krásný večer pro všechny.

ISDES
(journal de Gien 20/7/06)
Návštěva české delegace s muzikanty, tanečníky
a expozice obrazů.
I když žije ve Francii již čtyřicet let ví se, že se starosta
Isdes Zdenek Johan je původem z České republiky, což
také vysvětluje družbu s malou
vesnicí z této země: s Lužicemi.
Jeden přítel - malíř, Jaroslav
Pecka, podporuje tuto družbu
a také vysvětluje provedenou
expozici českých umělců z let
1916 až 1998, momentálně
umístěnou v sálu blízko radnice.

Jeho vernisáž se konala
minulý čtvrtek v přítomnosti
lužické delegace, kterou si
vzal s sebou starosta této obce
Jaroslav Kreml, doprovázen
mladou skupinou muzikantů
a tanečníků, kteří se objevili
následující dny na různých
místech regionu. Pak Kreml si
s sebou mimo jiné přivezl také

typický předmět ze svého kraje,
jakýsi druh velké skleněné pipety umožňující nasávání místního
nápoje přineseného v kanystru,
poté jeho podávání hostům. Je
jisté, že se starosta Lužic toto
snažil dělat, všem dával ochutnat tuto českou specialitu.
Z francouzštiny přeložila
Petra Dostálová.
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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

WWW.ELEKTROLUX.CZ
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