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SLOVO REDAKCE
Vážení a milí občané,
krásné období letos teplého
babího léta vystřídal barevný
podzim. Čas však nezadržitelně
plyne, stále čekáme, kdy svůj
příchod konečně oznámí paní
Zima a první sněhové vločky nás
jemně pohladí po tváři.
Jistě se těšíme na procházky
zasněženou krajinou, sníh nám
bude vrzat pod nohama, vymrzlí
se vrátíme domů, zapálíme
třeba i oheň v krbu, dáme si
horký svařák, vonící skořicí a
hřebíčkem, anebo grog (ale
dost snění … přiznejme si tvrdou realitu … jsme rádi, že ušet-

říme na topení, za plyn). Trochu
by však přimrznout mohlo,
aby se spálil chřipkový bacil.
Přichází vánoční čas, ke kterému
opravdu patří kouzlo zasněžené
krajiny. Čas plný přání a očekávání. Čas bilancování, úspěchů
i neúspěchů, radostí a starostí
právě končícího roku.
Ze srdce Vám přejeme,
aby úspěchů a radostí bylo více
i v nadcházejícím roce 2007.
Ať jsou Vaše vánoční svátky
kouzelné, plné duševního klidu
a pohody! Šťastné vykročení
do nového roku, hodně zdraví,
radosti, lásky a vzájemné úcty.

Příjemné prožití svátků vánočních
a mnoho štěstí v roce 2007 přejí
pracovníci Obecního úřadu v Lužicích
a redakce Lužického zpravodaje.

Tiskárna Lelka
Dolní Bojanovice

Povoleno OkÚ Hodonín,
registrační číslo vydané
Ministerstvem kultury
ČR – MKČR E 12422,
náklad 1100ks.

obec@luziceuhodonina.cz
www.luziceuhodonina.cz
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SLOVO STAROSTY
Vážení občané!
Ve dnech 20. a 21. října
letošního roku proběhly volby
do zastupitelstva naší obce.
Po volbě starosty, místostarostky a členů rady obce na
ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 31. října 2006,
zahájili všichni nově zvolení
zastupitelé a výkonné orgány
obce svou činnost. Z legislativního hlediska Rada obce zřídila
následující komise:
- stavební
- zemědělsko - ekologickou
- sociální
- kulturní
- letopiseckou
Pro jednání zastupitelstva,
které proběhne 21. prosince
jsou připraveny návrhy složení
kontrolního a finančního výboru včetně jejich předsedů. Při
sestavování výše uvedených
obecních orgánů byly zohledněny výsledky voleb a kvality

navrhovaných členů. Do řízení
správy obce se snažíme zapojit
nastupující mladou generaci.
Na základě volebních programů jednotlivých volebních
stran se připravuje komplexní
strategie rozvoje obce pro
volební období 2006 - 2010,
v návaznosti na koncepce předešlých volebních období.
Již nyní můžeme konstatovat,
že budeme zvyšovat kvalitu
a rozsah informovanosti občanů. Činnost obecního úřadu
bude zaměřena na poskytování
služeb a informací pro občany v maximálně možné míře
v souladu s aktuální legislativou.
Prioritní zůstává podpora mládeže všech kategorií, seniorů,
sportu, kultury a neziskových
organizací.
Cílem těchto řádků však není
výčet všeho, co chceme udělat,
ale sdělení, že správa obce
nebyla přerušena a je plně

NEPŘEHLÉDNĚTE !
Upozorňujeme majitele lesů, že těžba dřeva
je možná pouze se souhlasem lesů České republiky.
Za těžbu se považuje nejen kácení,
ale i likvidace větví a padlých stromů
o průměru větším než 7 cm.
Bližší informace Vám sdělí Ing. Davídek
na telefonu č. 518 366 418 (v případě nezastižení
na pevné lince volejte na mobil 724 523 877),
nebo pracovníci OÚ Lužice.
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funkční. Bývalým členům zastupitelstva děkuji za součinnost
v minulém volebním období.
Nově zvoleným členům zastupitelstva přeji hodně elánu
a energie. Jsem přesvědčen,
že činnost nového zastupitelstva
bude konstruktivní a prospěšná
pro občany obce. Osobně i jménem zastupitelů děkuji za důvěru
občanů vyjádřenou na volbách
do zastupitelstva obce Lužice.
Vzhledem k blížícímu se konci
roku 2006 přeji všem občanům
klidné prožití svátků vánočních
a v roce 2007 pevné zdraví
a spokojenost v rodinném
i společenském životě.
P. S.: Ve středu 13. prosince
2006 byla poslaneckou sněmovnou ČR schválena dotace
ze státního rozpočtu ve výši 15
mil. Kč na výstavbu sportovní
haly v Lužicích.
Ing. Jaroslav Kreml

Zprávy z radnice
KNIHOVNA
Informace pro čtenáře
Milí čtenáři,
chci Vás informovat o provozu knihovny v roce
2006.
V současné době je zaregistrováno 135 čtenářů. Z toho 67 dospělých, 68 dětí a mládeže.
Letos navštívilo knihovnu celkem 886 čtenářů.
Bylo zakoupeno 77 knih v celkové hodnotě
15 000 Kč, z nichž nejčtenější jsou např. z beletrie Chuť lásky - Brown, Nerovný vztah - Steel,
Ve stínu smrti Čachtické paní - Štiavnický, Písky
času - Erskine, Čekej do půlnoci, Místo nejtemnější - Quick Amanda, Špinavá hra - Cole Martina,
Deformace, Únosné riziko - Cook, Kam se poděly
děti - Higgins - Clark, Vybíjená - Viewegh, Chlapec se srdcem mého syna – Řeháčková.
Z naučných jsou to Nová silniční pravidla
a bodový systém, Jadranské pobřeží, Tajemství
zdraví a naděje, Na Sibiři, Podivuhodné přírodní
úkazy, První encyklopedie zvířat.
Děti a mládež si nejvíce půjčují např. Robot
Miki- Miler, Dívky v sedlech - Bryant, Harry Potter
a princ dvojí krve - Rowling, Krtek a zelená hvězda
- Doskočilová, Ty jsi ale strašpytel, Mary! a Mary,
ty jsi mazaná! - Řeháčková.
I v novém roce nabízíme možnost návštěvy
internetu pro čtenáře i pro nezaregistrované
občany. Letos navštívilo internet celkem 307
lidí. Vyhledané informace je možno vytisknout.
První tři stránky jsou zdarma, každá další stránka
2 Kč.
Po převedení výpůjčního systému do elektronické podoby byla provedena inventura
knih. Chtěla bych požádat všechny, kteří knížky
nevracejí a nereagují na upomínky, aby knihy
v co nejbližší době vrátili. Cena knih je stále větší
a tím, že knihy čtenáři nevracejí, vznikají velké
finanční ztráty. Věřím, že rodiče dětí, které si
vypůjčily knihy a nevrátily, zareagují na upomínky

a buď uhradí škodu, nebo knihy vrátí. Děkuji za
knihovnu i za OÚ.
Výpůjční doba zůstává stejná, tj. pondělí 13:00
- 16:30 a pátek 10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30,
poplatky tak zůstávají ve stejné výši - dospělí 100
Kč a děti, studenti, důchodci 40 Kč.
Ještě bych chtěla upozornit, že v lednu se
vybírají poplatky na rok 2007, proto Vás žádám
o zaplacení ihned na začátku roku. Tím, že jsou
výpůjčky přes počítač, by nebylo možno knihy
zapůjčit bez nového přihlášení. Všechny informace o knihovně jsou uvedeny na webových
stránkách www.knihovnaluzice.wz.cz. Telefonní
číslo do knihovny je 720 423 048.
I v roce 2007 budeme využívat výměnný fond
hodonínské knihovny, takže bude větší výběr
nových knih.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem pečlivým
čtenářům, kteří dodržují výpůjční dobu knih a tím
se knihy mohou vystřídat u více čtenářů.
Přeji všem krásné vánoční svátky, hodně
pohody, klidu, lásky a hodně úspěchů a radosti
v roce 2007.
Jitka Nováková

ZMĚNA VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ
V ROCE 2007
Oznamujeme občanům, že v r. 2007
se budou poplatky vybírat
prostřednictvím SIPA,
popř. bankovním převodem.
Jedná se o poplatky za domovní
odpad, poplatek za psa a poplatek
za kabelovou televizi. V I. čtvrtletí
r. 2007 budou s občany postupně
sepisovány smlouvy, dle kterých
obec zavede zaplacení poplatků
přes SIPO.
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VYDÁNÍ 1. OP PATNÁCTILETÝM
Vyplněný tiskopis - žádost o vydání občanského průkazu - s podpisy dítěte podává zákonný
zástupce nejdříve 60 dnů před dovršením patnácti let dítěte.
Předkládá: v originále rodný list dítěte, 1x aktuální foto a doklad o státním občanství ČR.
Tímto dokladem je buď platný cestovní pas
dítěte nebo osvědčení o státním občanství.
O 1.OP a osvědčení můžete požádat prostřednictvím matriky OÚ Lužice (p.Svobodová),
nebo žádost můžete podat také na Městském
úřadě v Hodoníně, oddělení OP – 1. poschodí
v budově MěÚ u hlavní křižovatky.
Občanský průkaz je přebírán osobně po
dovršení patnácti let buď na OÚ v Lužicích nebo
na MěÚ v Hodoníně - nutno vyplnit v žádosti.
Osvědčení o státním občanství ČR:
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství
ČR pro nezletilého do 18 let podává jeho zákonný
zástupce (jeden z rodičů se svým OP a potřebnými doklady v originále nebo ověřené fotokopii).
Předkládá se:
- rodný list dítěte
- oddací list rodičů, příp. rodné listy rodičů
- popř. další doklady osvědčující občanství ČR
- žádost o osvědčení (tiskopis je možno vyzvednout
na matrice, příp. www.luziceuhodonina.cz)
- pokud je osvědčení vyřizováno k 1.vydání
cestovního pasu dítěte je správní poplatek
100,-- Kč.
Podání žádosti k vyřizování prvního občanského průkazu je bez poplatku. (Tiskopis
žádosti je k vyzvednutí na matrice, příp. www.luziceuhodonina.cz) K 1.OP můžete žádost podat
i na MěÚ Hodonín, oddělení OP – 1. poschodí
budovy MěÚ na hlavní křižovatce.
Plnoletý občan ČR žádá o vydání osvědčení
o státním občanství ČR osobně na základě žádosti, občanského průkazu, rodného listu, oddacího
listu (vdaná, ženatý), předchozí doklady o státním
občanství (pokud vlastní) – poplatek 100,-- Kč.
Žádost bude postoupena k vyřízení Krajskému úřadu do Brna.
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VÝVOZ POPELNIC A PYTLŮ
V 1. POL. ROKU 2007:
10. 1. 2007
24. 1. 2007 + pytle
7. 2. 2007
21. 2. 2007 + pytle
7. 3. 2007
21. 3. 2007 + pytle
4. 4. 2007
18. 4. 2007 + pytle
2. 5. 2007
16. 5. 2007 + pytle
30. 5. 2007
13. 6. 2007 + pytle
27. 6. 2007
PYTLE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Žlutá barva - PET láhve
Modrá barva - papír
Oranžová barva - 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.

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI NAHRADÍ ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ
PRO BEZMOCNOST
Od ledna 2007 se ruší zvýšení důchodů pro částečnou, převážnou nebo úplnou bezmocnost.
Nyní ho spolu s důchodem vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Zavádí se totiž nová
vyšší dávka: příspěvek na péči. Nahrazuje zvýšení důchodů pro bezmocnost a příspěvek při péči
o blízkou nebo jinou osobu. Vyplývá to ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který je
účinný od 1. ledna 2007.
O příspěvku na péči budou rozhodovat a budou ho vyplácet úřady obcí s rozšířenou působností příslušné podle místa tr valého bydliště, tj. Městský úřad Hodonín,
sociální odbor, Národní tř. 35 (budova bývalého okresního úřadu), tel. 518 316 111.
V praxi to znamená, že poslední zvýšení důchodů pro bezmocnost lidé od České správy sociálního zabezpečení obdrží v prosinci 2006 ve svých běžných výplatních termínech důchodu
a od ledna budou od obce s rozšířenou působností (Hodonín) dostávat příspěvek na péči, aniž by
o něj museli žádat.

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE LUŽICE ZE DNE 27. 9. 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 12 členů.
- Předem se řádně omluvil: Ing. Štěpán Hubačka, Ing. Milan Horňáček, p. Josef Staněk
(dostaví se později)
- ZO je tím usnášeníschopné.
- Starosta dále navrhl doplnit následovně program:
o Přidat bod č. 12 – Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 O podmínkách držení
a pohybu psů na území obce Lužice
o V bodě Různé doplnit:
a) Pohledávka – p. Hrdina
b) Komunikace Velkomoravská
- Program jednání byl schválen jednomyslně
HLASOVÁNÍ: 12 - 0 - 0
- Zapisovatelkou byla určena Petra Lorencová.
- Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Josef
Kuchař, Mgr. Stanislav Vavrys
- Byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda:
Ing. Jiří Domanský

členové:

Mgr. Stanislav Vavrys
Ing. Pavel Hromek

HLASOVÁNÍ:
Ing. Jiří Domanský
Mgr. Stanislav Vavrys
Ing. Pavel Hromek

11 - 1 - 0
11 - 1 - 0
11 - 1 - 0

- zápis z minulého zasedání ZO byl řádně ověřen
a vyložen k nahlédnutí ve stanoveném termínu
10 dnů na úřední desce a na obecních informačních tabulích. Námitky proti němu nebyly
podány a zápis je k dispozici.
1. Kontrola usnesení z posledního zasedání
Mgr. Jana Líčeníková uvedla, že z usnesení
zasedání ZO ze dne 25. 7. 2006 nevyplynuly
žádné úkoly.
USNESENÍ č. 29/1: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z posledního zasedání.
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0
2. Zpráva KV a FV
Starosta předal slovo Mgr. Janě Líčeníková.
Mgr. Jana Líčeníková uvedla, že se KV sešel
dne 21. září 2006.
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V programu byla kontrola plnění usnesení ze
schůzí rady obce č. 77 – 82.
Připomínky KV:
a) RO č. 78 bod č. 1 – starosta byl pověřen
projednat stížnost občanů na p. Buška – z dalších
zápisů není zřejmé, zda se tak stalo a s jakým
výsledkem.
b) RO č. 78 bod č. 5 – RO pověřila starostu
projednáním návrhu smlouvy s výborem Lidové jednoty a předložit návrh smlouvy o předkupním právu
k projednání ZO – podle zápisů z dalších schůzí zatím
návrh smlouvy zastupitelstvu nebyl předložen.
Dále byla v programu kontrola usnesení plnění
ze zasedání ZO ze dne 26. 5., 27. 6. a 25. 7. 2006
– bez připomínek.
Mgr. Líčeníková požádala o vysvětlení připomínek KV.
Místostarostka uvedla, že starosta informoval o jednání p. Buška na RO č. 84, která proběhla v září.
Starosta dodal, že průběh byl takový, že p.
Bušek byl pozván na OÚ, kde mu byly sděleny
stížnosti občanů, bydlících na sídlišti Havířská. Na
základě této výzvy se dohodlo, že bude p. Bušek
respektovat hranice pozemků.
K další připomínce KV – předložení návrhu
smlouvy o předkupním právu, starosta dodal,
že v současné době je tento návrh zpracováván
právničkou Mgr. Zabadalovou, je nutno zajistit
všechny legislativní podklady.
Starosta dále předal slovo Ing. Půčkovi.
Ing. Půček uvedl, že se FV od poslední zasedání
ZO nesešel. FV bude svolán 4. října 2006 a bude
provedena průběžná kontrola čerpání dotací v roce
2006 u TJ Baník Lužice, TJ Sokol Lužice a Lidové
jednoty pro Lužice a okolí v Lužicích.
USNESENÍ č. 29/2 a): ZO bere na vědomí
zprávu KV.
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0
USNESENÍ č. 29/2 b): ZO bere na vědomí
zprávu FV.
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0
3. Úprava rozpočtu č. 3
Starosta předal slovo pí Valouškové.
Pí Valoušková seznámila přítomné s jednotlivými položkami úpravy rozpočtu č. 3.
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Starosta předal slovo přítomným zastupitelům.
Ing. Hromek se dotázal na položku 1031 - Lesní
hospodářství, co obnáší částka 280.000,- Kč.
Starosta odpověděl, že částka byla vynaložena
na obnovu lesů. Vysázená plocha byla zdvojnásobena.
Ing. Hromek se dotázal, zda je k obnově nějaký
projekt.
Starosta odpověděl, že je výsadba řízena
správcem lesů ČR Ing. Davídkem.
Pí Valoušková dodala, že je na obnovu lesa také
přidělena dotace 179.000,- Kč z prostředků JmK.
Starosta dále dodal, že všechny výsadby, které
byly v minulosti provedeny, byly ze strany Jihomoravského kraje hodnoceny jako mimořádně
úspěšné a zdařilé.
Ing. Domanský se dotázal na položku ve výdajové části  Komunikace - průtah obcí, U Vrchnice, Ploštiny, částka 4,1 mil. Kč a dále položku
 Úvěr na komunikace - průtah obcí, U vrchnice,
Ploštiny, částka 2,5 mil. Kč. Žádal o upřesnění,
jaká částka z těchto položek na průtah obcí
a kolik na jednotlivé ulice.
Starosta odpověděl, že s Jihomoravským
krajem bylo dohodnuto, že bude obec investovat
odstavná stání, cyklostezky a chodníky ve výši
4 mil. Kč, z toho 3 mil. Kč v roce 2006 a 1 mil. Kč
v roce 2007. Z revolvingového úvěru 2,5 mil. Kč
bude čerpán 1,25 mil. Kč na dokončení ul.
Velkomoravská a 1,25 mil. Kč na komunikace
v ul. Ploštiny, U Vrchnice a U Staré šachty.
Pí Valoušková dodala, že doposud je čerpáno
2,244 mil. Kč a k úhradě je ještě dalších 2,848 mil. Kč,
což představuje prozatím cca 5 mil. Kč jenom
na komunikace.
Ing. Hromek upozorňuje, že je v úpravě rozpočtu také zahrnut bod č. 9 - Koupě domu č.
p. 894. Navrhuje tedy, aby starosta seznámil
přítomné zastupitele s bodem č. 9, tento bod se
odsouhlasil a následně se odsouhlasila úprava
rozpočtu č. 3.
Starosta seznámil přítomné s návrhem rady
obce odkoupit dům č. p. 894 od paní Kramárové.
Dům je umístěn v centrální části obce a obec tím
získá možnost rozhodnout o jeho dalším využití ve
prospěch občanů. Jedná se o plochu 194 m2.

Ing. Půček podotkl, že bude vhodnější, když dům
vykoupí obec, než, aby se do něj nastěhovali problémoví a nepřizpůsobiví občané nebo instituce.
Ing. Domanský souhlasí, ale dodává, že pokud
obec dům vykupuje, tak by měla vědět, jaký bude
další záměr, aby nebyly investice vynaloženy
zbytečně.
Starosta dodal, že v této fázi není nutné definovat využití. Jedná se o hrubou stavbu a pokud
ji koupíme, můžeme se tím detailněji zabývat
a dále rozhodovat bez časového stresu. Případně
se také může stavba nabídnout druhému kupci,
o kterém máme jistotu, že nevzniknou problémy.
Místostarostka dodala, že jsou problémy s výstavbou barů a podobných zařízení v centru obce.
Ing. Půček dodal, že se stavba prodat může
kdykoli, a to s tím, že bude smluvně ošetřeno,
aby se zabránilo nežádoucímu využití.
Ing. Domanský se dále dotázal na položku
Lužák, které investice patří k budově a které
k areálu.
Starosta odpověděl, že v investici je zahrnuto:
- hřiště na plážový volejbal
- chodníky + dlážděná plocha
- terénní úpravy
- oprava mola
- meliorace
- mříže pod terasu
- plechové okenice
Veškeré položky jsou doloženy.
Ing. Domanský podotkl, že mříže pod terasou
a okenice jsou součástí stavby, a proto navyšují
hodnotu stavby. Ostatní položky patří k areálu,
a proto by se mělo rozdělit, co patří k areálu
a co k budově.
Starosta uvedl, že je to tak v účetnictví vedeno,
zvlášť budova a zvlášť areál. Tyto podklady jsou
zastupitelům k dispozici.
Pí Valoušková dodala, že ještě není všechno
zařazeno v majetku. Po dokončení bude všechno
zařazeno do jednotlivých položek.
Starosta dodal, že zhodnocení budovy za rok
2005 prezentuje cca 3.000.000,- Kč.
P. Marada se dotázal, zda není výše nájemného
vzhledem k investicím nepřiměřená. Pokud by
v dalších letech došlo k dalším rekonstrukcím,
aby se nájemné stále nezvyšovalo.

Starosta dodal, že bylo dohodnuto, že se hodnota
objektu navýší o 1,5 mil. Kč, ale hodnota se navýšila
o 3 mil. Kč. Proto nájemné bude navýšeno o 2.000,Kč a smlouva bude platná do doby, dokud nebude
zásadním způsobem navýšena hodnota objektu.
Ing. Hromek podotkl, že by bylo dobré, aby p.
Sobotka uvedl, jaká je ekonomika jeho podnikání.
Částka 12.000,- Kč pro něj může být příliš nízká,
popř. příliš vysoká.
Starosta uvedl, že na tuto informaci nemá
obec právo a že s p. Sobotkou je uzavřena řádná
nájemní smlouva, která je ve všech bodech beze
zbytku plněna.
Dle názoru ing. Hromka je částka nájemného
příliš vysoká.
17.55 hod. se dostavil p. Josef Staněk
USNESENÍ č. 29/3: ZO schvaluje úpravu
rozpočtu č. 3 v příjmové a výdajové části ve výši
3.138.900,- Kč.
HLASOVÁNÍ:
12 - 1 - 0
4. Zastavovací studie – rodinné domy
– Vinohrádky
Starosta seznámil přítomné se studií zástavby
rodinných domů na Vinohrádkách. V současné
době se dořešily poslední dva pozemky, které
bylo nutno odkoupit. Parcely mají cca 800 m2
a jsou velmi kvalitní pro bydlení.
Ing. Domanský se dotázal na šířku parcel.
Parcely vypadají dost úzké.
Starosta odpověděl, že pozemky mají šířku
cca 16 m.
Ing. Domanský dále podotkl, že cena za sítě
bude asi 800,- Kč/m2.
Starosta dodal, že cena za pozemek se sítěmi
bude cca 878,- Kč/m2. Dále dodal, že pozemky
budou pro perspektivní rodiny, které nebudou
problémem pro Lužice. V této fázi se jedná o to,
aby se odsouhlasila studie
Ing. Hromek konstatoval, že za takovou částku
by pozemek nekoupil. Dále dodal, jak budou
pozemky vypadat, pokud se bude dodržovat
stavební zákon. Domy budou těsně vedle sebe.
Starosta dodal, že studie je v souladu se stavebním zákonem a pozemky mají před domem
park a za domem zahrady. Soukromí lze zajistit
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stavbou přízemních domů s příkrovními místnostmi s okny do ulice. Pro užší pozemky se nabízí
výstavba dvojdomků.
Ing. Kuchař dodal, že více jak třetinu nákladů
tvoří komunikace. Bude dobré, když se prověří možnost, kdy nebudou komunikace dvě,
ale pouze jedna.
Starosta dodal, že vozovky jsou široké pouze
4 m a bude zde jednosměrný provoz.
Ing. Půček dodal, že lokalita je v blízkosti
Hodonína. Měl by se zjistit zájem a podle toho
upravit definitivní variantu.
Ing. Domanský souhlasí s ing. Půčkem, protože
vybudovat sítě a teprve potom zjistit, kdo má
a nemá zájem je dost riskantní.
Starosta dodal, že např. v Rohatci se prodávají
zasíťované parcely za 1.200,- Kč/m2.
Ing. Kuchař dodal, že v této lokalitě p. Skoumal
prodával již v minulosti pozemky za 780,- Kč/m2.
Ing. Hasoň dodal, že bude dobré s něčím vyjít
a potom dle zájmu ceny upravovat.
Ing. Půček se dotázal, zda bude zajištěno
odhlučení od cesty.
Starosta dodal, že v prostoru mezi silnicí I/55
(Hodonín - Břeclav) a zástavbou, bude lesopark.
USNESENÍ č. 29/4: ZO schvaluje zastavovací
studii - rodinné domy - Vinohrádky, na základě,
které budou vypracovány geometrické plány.
HLASOVÁNÍ:
11 - 2 - 0
5. Výstavba podporovaných bytů
Starosta seznámil přítomné se záměrem výstavby podporovaných bytů. Jedná se o bytový dům
pro seniory. Byla zpracována studie objektu, který
by bylo možné realizovat na prostranství vedle
MŠ. Studie prezentuje kapacitu 15 bytů s tím,
že vstupy jsou do každého bytu z átria. Dále jsou
zde dvě společenské místnosti, kolárna a dva
sklady pro údržbu. Koncepce vychází z toho,
že by zde mohli žít starší občané, kteří jsou zdraví
a kteří nestíhají obhospodařovat stávající domy
nebo nemají dostatek finančních prostředků, aby
tyto domy zajistili. Nejedná se o dům s pečovatelskou službou, ale dům pro lidi seniorského věku.
Stravování by bylo pro zájemce zajištěno dodávkou z MŠ. Dům bude ve vlastnictví obce, která
8

bude vybírat nájemné. Z nájemného se budou
splácet náklady vložené do investice a údržby
domu. Zajištěn by také musel být úklid a údržba.
Z finanční stránky propočet obdobného domu
prezentuje cca 18 mil. Kč s tím, že dotace státu
byla 15 mil. Kč a obec by investovala kolem 3 mil.
Kč. Na jeden byt stát poskytuje cca 550.000,Kč a pokud by bylo nutné vybudovat inženýrské
sítě, tak je to dalších 90.000,- Kč na byt od státu.
Starosta dále upozornil na rozdíl mezi domem
s pečovatelskou službou a podporovanými byty.
Dům s pečovatelskou službou zajišťuje i odbornou péči, zdravotní dohled apod., které pokud
platí obec, tak se dostane do mínusu. Tyto služby
může provádět Homedica nebo jiná instituce.
Ing. Hromek se dotázal, pro kolik lidí by dům byl.
Starosta odpověděl, že je cca 15 bytů.
Ing. Hromek dále dodal, že pokud bude 15 bytů
a dotace na byt 0,5 mil. Kč, tak se nedostaneme
na částku 15 mil.
Starosta dodal, že uvedený příklad prezentoval
23 bytů. V našem případě bude bytů pouze 15,
čímž se sníží celkové náklady stavby. Maximální
dotace pro náš případ je 9,6 mil. Kč.
Ing. Domanský se dotázal, kolik např. v Dolních
Bojanovicích vychází nájem pro občany,
Starosta podotkl, že tato informace se dá zjistit, ale v Bojanovicích mají dům s pečovatelskou
službou nikoli podporované byty.
Pí Sasinková dodala, že doporučuje, aby byla
v tomto domě také místnost, která bude sloužit
pro pečovatelskou službu. U starších občanů se
velmi rychle mění zdravotní stav a co dělat potom,
kdy občan, který bude bydlet v tomto domě,
se nebude moci postarat sám o sebe.
Starosta dodal, že v současné době Homedica
zajišťuje nemohoucím občanům odbornou pomoc
přímo v jejich domácnostech, a to bude možné
i v těchto bytech, protože každý má své sociální
zařízení, koupelnu apod. Starosta dále dodal,
že pokud se někomu zásadně změní zdravotní stav,
bude se pomoc muset zajistit jako doposud.
Ing. Kuchař konstatoval, že pokud by byla jedna
místnost, který by sloužila zdravotnímu ošetření,
mohli by občané chodit tam.
Starosta podotkl, že pečovatel bude chodit
přímo za občany do jejich bytu. Pro nemocné

bude pohodlnější, když lékař či ošetřovatel bude
chodit přímo k nim do bytu.
Ing. Půček dodal, že tito občané musí být obeznámeni s tím, že budou bydlet v bytech, které
budou jako jejich domov, nikoli jako pečovatelský
dům. Každý si své zdravotní potřeby musí zajišťovat sám. V domech nemusí bydlet občané, kteří
jsou příliš staří, ale také občané mladšího věku.
Pí Sasinková dodala, že se musí zajistit, aby měli
přednost občané věku staršího před mladšími.
Ing. Kuchař dodal, že záměr je dobr ý
a správný.
Místostarostka dodala, že od nového roku má
být platný nový zákon, který má změnit financování sociálních služeb. Každý senior, který
bude vyžadovat sociální službu, bude o ni muset
požádat osobně.
Pí Rošková dodala, že na tuto akci se čeká mnoho let. Tento dům je zaměřen pro určitou kategorii
důchodců, tzn. kteří jsou zdraví, ale nemohou bydlet ve vlastním domě. Stálo by za to udělat výzkum,
kolik je v Lužicích takových důchodců.
Starosta podotkl, že v Lužicích je cca 700
důchodců. Míst v domě bude cca 30. Pokud se
udělá takové zařízení, bude možnost bydlení i pro
mladé občany, protože starší přenechají mladším
své dosavadní domy.
Pí Kopřivová dodala, že by byly dobré služby
typu úklidů, nákupu, mytí oken apod.
Starosta dodal, že od příštího roku budou
z dotací dva noví sociální pracovníci, kteří budou
tyto služby zajišťovat za stanovený poplatek.
Ing. Sečkař se dotázal, proč má být stavba
umístěna u MŠ, kde je hřiště pro děti. Proč nebude stavba umístěna např. U Vrchnice.
Starosta odpověděl, že toto místo bylo odsouhlaseno a projednáno na minulých zasedáních
zastupitelstva. Tato poloha je blíže k centru obce,
dále je zde blízko hřbitov, MŠ pro zásobování
atp. Lokalita U Vrchnice byla v územním plánu
určena pro park. V minulých volebních obdobích
zde byl vybudován kopec na sáňkování, chodníky
a vysázeny stromy. Na tyto řadově statisícové
investice navázala od roku 2003 výstavba hřiště,
výsadba stromů a vybudování zpevněných ploch
a chodníků v celkové částce cca 1 mil. Kč. Z této
částky bylo 500.000,- Kč poskytnuto Morav-

skými naftovými doly. Není logické, aby se tyto
investice zmařily.
USNESENÍ č. 29/5: ZO schvaluje výstavbu
podporovaných bytů v souladu s předloženou
studií.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0
6. Problematika bytových domů č. p. 254 a 237
Starosta seznámil s problematikou bytových
domů č. p. 254 a 237. Tyto domy jsou ve velmi
špatném stavu. Za 4 roky jsme se snažili minimalizovat tento špatný stav. Domy byly napojeny na
kanalizační síť, byla odvedena dešťová voda mimo
základy domů, provedla se oprava elektroinstalace a rozšířila se plynofikace. V měsíci říjnu bude
instalováno zařízení na osušení domu č. p. 237.
k definitivnímu osušení je však nutné odstranit
všechny vlhké omítky, po osušení aplikovat nové
sanační omítky. Mimo to se musí odvodnit drenáží
a následně odizolovat základy. Krytina domu bude
muset být vyměněna, rozvody vody a kanalizace
jsou provizorní. Oprava jednoho domu by vyšla cca
na 5 mil. Kč. V pavlačovém domě jsou v současné
době neobydlené dva byty. Řešením je postavení
nového bytového domu. V současné době jsou
k dispozici státní dotace. Bytový dům může postavit
jakákoli firma s tím, že po dokončení výstavby se do
něj mohou nastěhovat nájemníci, kteří vloží určitý
vklad (cca 200.000,- Kč) a potom postupně splácejí úvěr, který si vzala firma. Splácení je ošetřeno
smlouvou. Jedná se o obdobu družstevních bytů.
Postavení nového bytového domu je jediným řešením. Cesta přes opravy nevede, proto se přichází
s nabídkou výstavby nového bytového domu.
Ing. Domanský podotkl, že schválení bytového
domu by mělo být až bude studie, nikoli nyní.
Starosta dodal, že schválení bylo již jednou
odsouhlaseno minulým zastupitelstvem. Musí být
schválen záměr, aby bylo možné financovat studii.
Ing. Kuchař dodal, že v minulosti byla schválena
studie na 22 bytů. Byla již vypracována a schválena.
Starosta dodal, že studie byly vypracovány a jsou
k dispozici, nebylo však schváleno místo výstavby.
Ing. Domanský podotkl, že počáteční vklad
nebudou chtít současní nájemníci vložit. Tento
vklad vloží zájemci např. z jiných lokalit.
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Ing. Hromek konstatoval, že nájemníci jsou
zvyklí na velmi nízký nájem a na vyšší nebudou
mít finanční prostředky.
Ing. Půček dodal, že si nájemníci musí uvědomit, že jsou v obecních bytech a pokud obec
nemá prostředky na opravy, budou se muset na
řešení problému podílet.
Starosta dodal, že někteří půjdou do nových
bytů, jiní se odstěhují k rodičům, případně
do podporovaných bytů.
Ing. Kuchař dodal, že tento záměr byl i v minulosti, ale zůstalo to na mrtvém bodě, protože
nájemníci na nový byt neměli.
P. Žembery dodal, že plány ztroskotaly na
přeložení vysokého napětí, na které obec neměla
prostředky.
USNESENÍ č. 29/6: ZO schvaluje záměr
výstavby bytového domu vedle zdravotního
střediska za účelem získání náhradních bytů,
zejména pro občany bydlící v bytových domech
č. p. 254 a 237.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0
7. Prodej stavebních míst v ul. Kratiny
Starosta seznámil s prodejem stavebních míst
v ul. Kratiny.
Stavebních parcel je 9 a plocha jednoho místa
je cca 800 m2. Parcely jsou v pěkné lokalitě.
Jsou však poddolované, a proto musí být postaveny domy určitého typu. Na dnešním zasedání
je nutné odsouhlasit cenu za 1 m2 a jakým způsobem prodej proběhne. V lokalitě je kanalizace,
vodovod a tento rok bude dodělána plynofikace.
Bude nutné tedy dodělat sítě elektrické energie
a vozovku. Se zavedením elektrické energie nebude problém. Každý stavebník si zaplatí přípojku
a E.ON dále elektrické rozvody zavede. Dále si
zaplatí přípojky na vodovod, kanalizaci a plyn.
Od roku 1992 je veden seznam uchazečů o stavební místa, kde je přes 60 zájemců. Byla rozeslána
oznámení pro aktualizaci a vrátilo se 23 odpovědí od
zájemců. Upřednostněni by měli být lužičtí žadatelé.
Návrh na cenu pozemku je 300,- Kč/m2.
Ing. Půček dodal, že by ve smlouvě měla být
podmínka proti spekulaci, popř. předkupní právo
obce.
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Starosta dodal, že smlouvu bude odsouhlasovat zastupitelstvo.
Ing. Půček se dotázal, zda částka 300,- Kč/m2
pokrývá vložené prostředky.
Starosta dodal, že vyčíslení je problematické.
Kanalizace byla udělána před 20 lety, vodovod
vybudoval VaK, plynovod bude financovat z 53%
obec, vozovka bude otázka dalšího společného
postupu, elektrifikace udělá E.ON. Cena 300,Kč/m2 je adekvátní, prezentuje cenu pozemku.
Současně pokryje náklady vynaložené obcí
včetně výkupu pozemků.
Ing. Kuchař dodal, že cena 300,- Kč/m2 je
v pořádku. Ing. Domanský také souhlasí
a dodává, že upřednostňováni by měli být občané
(žadatelé) z Lužic.
Ing. Domanský dále dodal, že by měla být
podepsána také smlouva o budoucí smlouvě.
Ing. Půček souhlasí a podotýká, že by měly být
stanoveny podmínky tak, aby zde nebyla např.
10 let prázdná stavební plocha.
Starosta konstatoval, že tedy 300,- Kč je bez
výhrad. Dalším kritériem je výběr žadatelů  upřednostňováni občané z Lužic, a za další je způsob
prodeje, ten bude řádně doložen smlouvou, aby
se zabránilo dalším spekulacím s pozemky.
Ing. Hromek konstatoval, že se mu nelíbí velký
cenový rozdíl mezi Vinohrádky a Kratinami.
Starosta podotkl, pozemky na Kratinách
jsou poddolovány a není zde zahrnuta výstavba komunikace. Situace je jiná také proto,
že se zde podařilo zajistit financování vodovodu
ze strany VaK.
USNESENÍ č. 29/7: ZO schvaluje prodej stavebních míst ve vlastnictví obce na ulici Kratiny dle
geometrického plánu v k. ú. Lužice u Hodonína
za cenu 300,- Kč/m2. Upřednostňováni budou
žadatelé z Lužic, za podmínky smluvního zajištění
zabránění spekulativního záměru s pozemky.
HLASOVÁNÍ:
12 - 1 - 0
8. Plynofikace ul. Kratiny
Starosta seznámil přítomné s dodatkem č. 1
k Rámcové smlouvě č. 65/Ho/2004 o zajištění
plynofikace obce Lužice, NTL plynovod pro
obytný soubor 40 RD „Kratiny“.

Dodatek jako takový je termínovaný včetně
realizace do 31. 12. 2006.
Ing. Domanský uvedl, že v ceně jsou zahrnuty
i přípojky. Dále se dotázal, kolik přípojek se bude
realizovat a kdo je bude hradit.
Starosta odpověděl, plynovodní přípojky se
budou dělat pouze k domům, které jsou již postaveny. Vzhledem k tomu, že přípojka je majetkem
odběratele, budou si ji hradit stavebníci.
Návrh usnesení 29/8: ZO schvaluje Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 65/HO/2004
o zajištění plynofikace obce Lužice, NTL plynovod
pro obytný soubor 40 RD „Kratiny“.
HLASOVÁNÍ:

12 - 1 - 0

9. Koupě domu č. p. 894 – od manželů
Kramárových
Tento bod byl projednáván v bodě č. 3 - Úprava
rozpočtu č. 3.
Návrh usnesení 29/9: ZO schvaluje koupi
domu č. p. 894 od manželů Kramárových za
cenu znaleckého posudku.
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0
10. Pojmenování ulic
Místotarostka seznámila přítomné s návrhem
na pojmenování následujících ulic.
Ulice v lokalitě Vinohrádky, dle zastavovací
studie - rodinné domy – Vinohrádky ponese název
Dobrovolského.
Spojovací ulice Velkomoravské s ulicí U Vrchnice ponese název Krátká.
Spojovací ulice mezi Záhumenní a Velkomoravskou ulicí v blízkosti restaurace SEVA ponese
název Příční.
Návrh usnesení 29/10 a):
ZO schvaluje název ulice v lokalitě Vinohrádky,
dle zastavovací studie - rodinné domy – Vinohrádky.
Ulice ponese název Dobrovolského.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0
Návrh usnesení 29/10 a):

ZO schvaluje název spojovací ulice Velkomoravské s ulicí U Vrchnice.
Ulice ponese název Krátká.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0
Návrh usnesení 29/10 a):
ZO schvaluje název spojovací ulice mezi
Záhumenní a Velkomoravskou ulicí v blízkosti
restaurace SEVA .
Ulice ponese název Příční .
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0
11. Kabelová televize
Starosta seznámil s ukončením smlouvy dohodou s firmou SELF k 31. 12. 2006. Od 1. 1. 2006
bude kabelovou televizi provozovat v souladu
s usnesením ZO 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) firma Noel.
Návrh usnesení 29/11: ZO schvaluje ukončení
smlouvy s firmou SELF k 31. 12. 2006 a provozování KTV firmou NOEL od 01. 01. 2007.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0
12. Obecné závazná vyhláška č. 1/2006
o podmínkách držení a pohybu psů na území
obce Lužice
Místostarostka seznámila přítomné s vyhláškou.
20.03 odešel ing. Domanský.
Návrh usnesení 29/12: ZO schvaluje Obec
závaznou vyhlášku č. 1/2006 o podmínkách
držení a pohybu psů na území obce Lužice.
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0
13. Různé
a) Pohledávka – p. Hrdina
Starosta seznámil se stavem pohledávky u firmy
VODO - TOPO - PLYN Jan Hrdina.
Návrh usnesení 29/12 a): Z O s c h v a l u j e
snížení pohledávky u faktury č. 23 0014 ze dne
06. 05. 2003 u firmy VODO - TOPO - PLYN,
Jan Hrdina Mikulčice, a to z částky 281.165,40
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Kč na částku 134.723,- Kč. Výše uvedená
částka 281.165,40 Kč prezentuje skutečně
dlužnou částku 134.723,- Kč, navýšenou
o úroky z prodlení a sankční poplatky. Vzhledem
ke skutečnosti, že dlužník přislíbil dlužnou částku
134.723,- Kč splatit provedením prací pro Obec
Lužice a k dnešnímu datu takto provedl práce
v hodnotě 82.507,- Kč, zastupitelstvo obce výše
uvedené úroky z prodlení a sankční poplatky
v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.
§ 85 odstavec f, promíjí ve výši 146.442,40 Kč.
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0
b) Komunikace Velkomoravská
Starosta informoval přítomné o průběhu rekonstrukce ul. Velkomoravská. Na základě připomínek
občanů, byla vypracována projektová dokumentace pro Změnu stavby před jejím dokončením.
ROZSAH ZMĚN STAVBY:
1) Samostatná cyklistická stezka a samostatný chodník v úseku od ul. Dlážděná po ul.
Pekařská budou sloučeny do jednoho pruhu
o šířce 235 cm tak, aby stavbou nebyly dotčeny
pozemky parc. č. 427 a parc. č. 428 manželů
Herůdkových.
2) Cyklistická stezka v úseku ul. Pekařská
a Jabloňová byla zrušena, aby nevedla přes parkovací plochu prodejny potravin Lužičan manželů
Vagundových.
3) Před domem paní Ryšánkové bylo provedeno zadláždění celé plochy mezi silnicí a výše

uvedeným domem tak, aby byly odvedeny z této
plochy dešťové vody do kanalizace.
4) Bylo provedeno přesituování parkovacích
míst před prodejnou potravin „Lužičan“ tak, aby
byl zajištěn potřebný počet parkovacích míst.
Dále byla projednána varianta výstavby parkoviště v parku ul. Velkomoravská.
Dne 15. 09. 2006 bylo zahájeno řízení a dne
03. 10. 2006 proběhne na OÚ Lužice ústní
jednání za účasti všech účastníků řízení. Do doby
vydání rozhodnutí je stavba „Stavební úpravy
komunikace 05531, SO-03 cyklistický pruh,
chodníky“, zastavena.
Návrh usnesení 29/12 b): ZO n e s o u h l a s í
s vybudování parkoviště v parku ul. Velkomoravská, nad rámec předložené projektové dokumentace Změny stavby před jejím dokončením.
HLASOVÁNÍ:
11 – 1 – 0
14. Diskuze
Paní Kolaříková podotkla, že byla v obci nově
vysázena zeleň. Poukázala tak na nutnost častějšího zalévání, aby neuschla.
Paní Rošková se vyjádřila k usnesení o podporovaných bytech. Upozornila na nutnost zjistit
potřeby seniorů v jejich věkové skupině.
15. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za připomínky a aktivní přístup při řešení jednotlivých
problémů.
Zapsala: Petra Lorencová

ZÁPIS A USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE LUŽICE DNE 31. 10. 2006
1) Zahájení
Ing. Kuchař zahájil ustavující zasedání zastupitelstva obce Lužice. Zasedání bylo řádně
svoláno dosavadním starostou dne 24. 10. 2006
a informace o konání ustavujícího zasedání byla
vyvěšena na úřední desce OÚ dne 24. 10. 2006,
tj. nejméně 7 dní před ustavujícím zasedáním.
Ustavující zasedání tedy bylo svoláno řádně
a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 92
zákona o obcích.
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Ing. Kuchař konstatoval, že dle prezenční listiny
je přítomno 15 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo
je usnášení schopné.
Ing. Kuchař dále podotkl, že je nutné před schválením programu provést technické kroky jednání.
Zapisovatelem byla určena sl. Petra Lorencová.
Dále se přistoupilo k volbě:
- mandátové komise – navrženi byli:
Předseda: Mgr. Jana Líčeníková
HLASOVÁNÍ: 14 – 1 – 0

Členové: Mgr. Vít Hubačka
HLASOVÁNÍ: 14 – 1 – 0
Pí Drahomíra Sasinková
HLASOVÁNÍ: 14 – 1 – 0
- návrhové komise – navrženi byli:
Předseda: Ing. Marek Hasoň
HLASOVÁNÍ: 14 – 1 – 0
Členové: Mgr. Ludmila Kotlaříková
HLASOVÁNÍ: 14 – 1 – 0
Ing. Jan Sečkař
HLASOVÁNÍ: 14 – 1 – 0
- volební komise – navrženi byli:
Předseda: Ing. Martin Půček
HLASOVÁNÍ: 14 – 1 – 0
Členové: p. Josef Staněk
HLASOVÁNÍ: 14 – 1 – 0
Jakub Buchta, DiS.
HLASOVÁNÍ: 14 – 1 – 0
Dále bylo přistoupeno ke schválení programu
jednání. Dle pozvánek, které všichni zastupitelé
obdrželi je návrh programu následující:
1. Složení slibu členů zastupitelstva obce (dle
§ 69 odst. 2 zákona o obcích).
2. Určení ověřovatelů zápisu.
3. Volba starosty, místostarosty a ostatních členů
rady obce.
4. Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce.
5. Diskuze.
6. Závěr.
Ing. Kuchař vyzval přítomné zastupitele k pozměňujícím návrhům. Žádné pozměňující návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo přistoupeno k hlasování.
HLASOVÁNÍ:

15 – 0 – 0

Ing. Kuchař dále předal slovo předsedkyni
mandátové komise Mgr. Líčeníkové.
Mgr. Líčeníková seznámila všechny přítomné
se zápisem o výsledku voleb do Zastupitelstva
obce Lužice, okr. Hodonín.
Ing. Kuchař poděkoval Mgr. Líčeníkové a dále
přistoupil ke složení slibu zastupitele.
Dle § 69 odst. 3 zákona o obcích skládá slib
člen zastupitelstva do rukou předsedajícího zase-

dání zastupitelstva a pronesením slova „slibuji“.
Složení slibu potvrdí člen zastupitelstva obce
svým podpisem.
Dále Ing. Kuchař citoval slib: „Slibuji věrnost
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky“ a pronesl: „Slibuji“, a podepsal
listinu. Poprosil všechny přítomné zastupitele,
aby dle abecedy přistupovali a pronesli slib.
Zastupitelé tak učinili a stali se oficiálně zastupiteli
obce Lužice.
Usnesení č. 1: ZO bere na vědomí slib zvolených zastupitelů obce.
HLASOVÁNÍ:
15 – 0 – 0
2) Určení ověřovatelů zápisu
Ing. Kuchař seznámil s návrhem na ověřovatele
zápisu, a to Mgr. Stanislav Vavrys a paní Jarmila
Pražáková.
3) Volba starosty, místostarosty a ostatních
členů rady obce
Ing. Kuchař předal slovo volební komisi,
aby provedla volbu.
Předseda volební komise Ing. Půček následně
přistoupil k volbě starosty obce Lužice. Doporučil, aby všechny volby byly provedeny aklamací,
tedy veřejným hlasováním. Dále vyzval zastupitele, aby podali návrhy na funkci starosty obce
Lužice. Současně navrhl, aby se o jednotlivých
kandidátech hlasovalo v pořadí takovém, v jakém
byly jednotlivé návrhy podány.
Za Sdružení nezávislých kandidátů byl navržen
na funkci starosty obce Ing. Jaroslav Kreml.
Ostatní strany žádný návrh nepodaly. Ing. Půček
se tedy dotázal, zda Ing. Kreml souhlasí s vysloveným návrhem. Ing. Kreml souhlasil.
Bylo přistoupeno k hlasování.
Volební komise konstatovala, že z přítomných
15 zastupitelů obce se vyslovilo 15 - PRO,
0 - PROTI, 0 - ZDRŽEL SE. Ing. Kreml byl zvolen
starostou obce Lužice.
Ing. Kreml poděkoval všem přítomným zastupitelům za projevenou důvěru.
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Ing. Půček dále vyzval zastupitele, aby podali
návrhy na funkci místostarosty obce Lužice.
Za Sdružení nezávislých kandidátů byla navržena
na funkci místostarostky obce Mgr. Jana Ambrožová.
Ostatní strany žádný návrh nepodaly. Ing. Půček se
tedy dotázal, zda Mgr. Ambrožová souhlasí s vysloveným návrhem. Mgr. Ambrožová souhlasila.
Bylo přistoupeno k hlasování.
Volební komise konstatovala, že z přítomných
15 zastupitelů obce se vyslovilo 14 - PRO,
0 - PROTI, 1 - ZDRŽEL SE a Mgr. Ambrožová byla
zvolena místostarostkou obce Lužice.
Volební komise dále přistoupila k volbě členů
Rady obce Lužice.
Ing. Půček konstatoval, že v souladu se zákonem o obcích je Rada obce Lužice pětičlenná
a ze zákona jsou jejími členy starosta a místostarosta. Doporučil tedy přistoupit k volbě zbývajících
3 členů rady obce.
Vyzval zastupitele, aby podali návrhy na funkci
členů Rady obce Lužice.
Za Sdružení nezávislých kandidátů byl navržen na
funkci člena Rady obce Lužice pan Josef Staněk.
Za stranu KDÚ – ČSL navrhl Ing. Hasoň Mgr.
Víta Hubačku.
Za stranu ODS navrhl Ing. Sečkař Mgr. Janu
Líčeníkovou.
Ing. Půček se dotázal kandidátů, zda souhlasí
s vysloveným návrhem.
Pan Staněk – souhlasí, Mgr. Hubačka – souhlasí, Mgr. Líčeníková – souhlasí.
Ing. Půček dal hlasovat dle navrženého pořadí:
Josef Staněk
HLASOVÁNÍ:
14 PRO – 1 ZDŽEL SE – 0 PROTI
Mgr. Vít Hubačka
HLASOVÁNÍ:
14 PRO – 1 ZDŽEL SE – 0 PROTI
Mgr. Jana Líčeníková
HLASOVÁNÍ:
13 PRO – 2 ZDŽEL SE – 0 PROTI
Ing. Půček pogratuloval všem nově zvoleným.
Usnesení č. 2: ZO schvaluje starostu Ing.
Jaroslava Kremla, místostarostku Mgr. Janu
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Ambrožovou a pana Josefa Staňka, Mgr. Víta
Hubačku a Mgr. Janu Líčeníkovou za členy Rady
obce Lužice.
HLASOVÁNÍ:
15 – 0 – 0
4) Schválení jednacího řádu zastupitelstva
obce
Ing. Kuchař konstatoval, že dle zákona o obcích
je zastupitelstvo povinno schválit si svůj jednací řád.
Stávající jednací řád dostali všichni členové zastupitelstva v materiálech s pozvánkou. Vyzval přítomné
k připomínkách a k případným změnám.
Mgr. Líčeníková podotkla, že v minulosti byli
určováni tři členové návrhové komise, nyní jsou
v jednacím řádu uvedeni pouze dva.
Starosta dodal, že při menší účasti bývá problém
s obsazením komisí, a proto nastala tato změna.
Ing. Hasoň se dotázal, zda písemné dotazy
předkládají občané i zastupitelé.
Starosta odpověděl, že pokud jsou dotazy
závažné a mají být součástí podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva, musí je občané
i zastupitelé předložit na OÚ min. 7 dní před
zasedáním. Mimo to mohou zastupitelé i občané
vznášet dotazy přímo v průběhu jednání zastupitelstva.
Usnesení č. 3: ZO schvaluje jednací řád podle
předloženého návrhu bez dalšího doplnění.
HLASOVÁNÍ:
15 – 0 – 0
5) Diskuze
Místostarostka poděkovala všem občanům
a zastupitelům obce za důvěru.
Mgr. Kotlaříková poděkovala všem občanům
za hlasy, které obdržela a konstatovala, že bude
hájit zájmy většiny.
Ing. Kuchař poděkoval všem občanům, kteří
přišli k volbám. Ti, kteří přišli mají zájem o lepší
dění v obci, avšak bylo jich pouze 47 %.
Dále vystoupila z řad občanů paní Pryglová,
která poukázala na neustálý nepořádek, křik
a rušení nočního klidu v ul. Záhumenní v blízkosti
baru Durango.
Starosta dodal, že dodržování nočního klidu
zajišťuje bezpečnostní služba OSE, a to zejména
v ul. Záhumenní u baru Durango. Tato služba stojí

obec 220 tis. Kč ročně. V případě potřeby je možné kdykoli vyzvat bezpečnostní službu telefonicky
k zásahu na telefonním čísle 605 202 018. Dále
podotkl, že provoz zahrádky u baru Durango je
nelegální. Starosta vyzval občany, aby stížnosti
související s rušením nočního klidu podali písemně
na OÚ Lužice. Tyto stížnosti budou postoupeny
přestupkové komisi při Městském úřadě Hodonín.

6) Závěr
Starosta poděkoval jménem svým i jménem
všech zastupitelů za důvěru, kterou jim vyjádřili
občané při komunálních volbách.
Zapsala Petra Lorencová.

NOVĚ ZVOLENÉ ZASTUPITELST VO A RADA OBCE

ZLEVA:

Mgr. Stanislav Vavrys

Rada obce:

Ing. Martin Půček

Drahomíra Sasinková

Mgr. Jana Ambrožová

Josef Krchnivý

Ing. Jan Sečkař

Mgr. Vít Hubačka

Ing. Jaroslav Kreml

Jarmila Pražáková

Ing. Jaroslav Kreml

Jakub Buchta, DiS.

Mgr. Vít Hubačka

Mgr. Jana Líčeníková

Mgr. Jana Ambrožová

Mgr. Jana Líčeníková

Josef Staněk

Ing. Josef Kuchař

Ing. Marek Hasoň

Mgr. Ludmila Kotlaříková

Josef Staněk
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OBLASTNÍ CHARITA HODONÍN
Diecézní charita Brno
OBLASTNÍ CHARITA HODONÍN
Domov pro matky s dětmi v tísni
Poradna pro ženy a dívky
Poradna plánování rodičovství přirozenou metodou
tel: 518 321 497, 608 180 647, e-mail: dmt.hodonin@caritas.cz

Nejdříve jde o lidskou důstojnost…..
Pojem „domácí násilí“ tedy označuje fyzické, psychické a sexuální násilí mezi blízkými
osobami, které se odehrává za zdmi domova.
Může směřovat nejen k manželům a partnerům,
ale i ke star ým lidem, dětem a zdravotně
postiženým. Domácí násilí není možné zaměňovat
s partnerskou hádkou či rozepři. Při ní totiž stojí
proti sobě dvě rovnoprávné osoby, které jsou
v podobném postavení a vyměňují si názory.
V případech domácího násilí proti sobě stojí
bezmocná a vystrašená oběť, která se obává
trestu či napadení, a pachatel, který se skrze
použití své moci snaží oběť ovládnout a donutit
k tomu, co chce on. Nejčastěji je oběť urážena
a ponižována před ostatními lidmi. Trpí přehnanou
kontrolou a žárlivostí, partner jí zakazuje styk
s přáteli či ničí její věci. Vystupňovanou, a často
nepřehlédnutelnou formou domácího násilí,
je fyzické napadání a sexuální zneužívání.
Platí, že domácí násilí nemá nikdy zcela jasné
motivy, nikdy samo od sebe neskončí, ale opakuje se a jeho intenzita se stupňuje. Nejdříve
jde tedy o lidskou důstojnost, pak o zdraví
a nakonec o život.
V případě, že oběť dokáže sebrat všechny
své síly a odejít, agresor velmi těžce nese její
odchod. Udělá cokoliv, aby ji získal zpět – slibuje,

vyhrožuje, pronásleduje, fyzicky napadá, zraňuje,
ovlivňuje okolí, unáší děti. Ze strachu i ze snahy
zachránit nezachranitelné se proto ženy často
vracejí a vše se opakuje. Také proto je velmi
důležité, aby oběť co nejdříve vyhledala pomoc
a radu u organizace, která se věnuje péči o oběti
domácího násilí. Tam jí pomohou s praktickými
postupy a nabídnou morální a emocionální podporu. Jedině žena, která má silné sebevědomí,
dokáže svého partnera opustit se vzpřímenou
hlavou a bez výčitek. Pomůže tak nejen sobě,
ale i svým dětem.
Možnost o domácím násilí otevřeně a kdykoliv
promluvit je nalézáním cesty z bezvýchodné
situace.
Nebojte se a kontaktujte nás. Poradna pro ženy
a dívky nabízí obětem domácího násilí podporu
a pomoc. Nabízíme právní poradenství, pomáháme i s hledáním náhradního ubytování včetně
poskytnutí ubytování v azylovém domě.
Navštivte nás vždy ve středu od 9 do 17 hod.
Poradna pro ženy a dívky
Dukelských hrdinů 57, Hodonín
Tel: 518 321 497, 608 180 647
e-mail: poradnazeny.hodonin@caritas.cz

Z D R AV O T N I C T V Í
Kolektiv Lékárny Na Podluží touto cestou přeje všem spoluobčanům z Lužic a Mikulčic příjemné
prožití svátků vánočních, pevné zdraví a optimismus v nadcházejícím roce 2007. Pacientům,
kteří si k nám chodí pro léky i na radu pak děkujeme za důvěru.
Jsme zde a doufáme, že i nadále budeme pro Vás.
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Dobrý den!
„Je září, už zase nezdraví,“ konstatovala kolegyně. Měla na mysli děti ve škole. Navrátivši se
z prázdnin s hlavou v oblacích nějak pozapomněli
na obligátní –Dobrý den, paní učitelko. I když to
bychom možná chtěli moc, tolik slov po ránu!
Jsem vděčná za nesrozumitelné-Dobrý. Největší
legrace ovšem začíná s prvňáky. Ti mají chudáčci
v hlavičce takový chaos, že jsou rádi, že trefí do třídy. Nedej bože, abychom po nich chtěli orientaci
ve školní hierarchii. Je to už pár let, ale ohledně
zdravení „vyškolila“ mého kolegu tělocvikáře malá
prvňačka Verunka. Pan učitel přišel z dozoru
a na pětiminutové poradě konstatoval: „To je děs,
ty děcka zase nezdraví, něco s tím dělejte!“ Jeho
povzdech zůstal nevyslyšen. Následující dozor
se rozhodl situaci řešit. Naběhl do první třídy
zrovna v nejlepší zábavě. Hrozivě zařval, ať už je
ticho a radši se naučí zdravit. S pocitem dobře
vykonané práce se odebral do sborovny. Netušil,
co ho čeká druhý den. Když jsem ho uviděla,
zděsila jsem se. Na moji starostlivou otázku,
co se stalo mi s vážnou tváří odpověděl: „Já
nevím. Fakt nevím, co si mám myslet. Jdu ráno po
schodech proti mně prvňačka, zatahá mě za svetr,
a tím malým prstíčkem hrozí –Hamane, Hamane,
tys mě včera vylekal.“ Kolega se odmlčel a my jsme
ve sborovně zkolabovali. Nebylo konec trápení
pana učitele. Příslušná paní učitelka třídní Verunce
domluvila, že TAK se chovat nesmí.Druhý den
se Haman usmíval: „Dnes jsem potkal Veroniku
a představ si, pozdravila mě –Dobrý den, pane
řediteli!“ Pan učitel měl dobrý pocit, že výchovná
lekce byla udělena, když tělocvikáře Verunka
povýšila na ředitele. Ale ani tady příběh nekončí.
Druhý den pan učitel seděl jak hromádka neštěstí,
oči v nekonečnu a pak vážně pravil: „Já fakt nevím,
co si o tom mám myslet. Dnes přišla Veronika
a pozdravila mě –Dobrý den, pane školník! Myslíš,
že si ze mě dělá srandu?????“ Neodpověděla jsem
mu, tak jsem se smála, že jsem nebyla schopna.
Verunka už vyšla a jak ji znám, byl to projev její
osobnosti a určitě to nemyslela špatně. Jen

uštědřila panu učiteli výchovnou lekci. Nás úžasně
pobavila a vzpomínali jsme na tento zážitek ještě,
když nás jako deváťačka opouštěla. Ale proč vám
to píšu? Asi proto abych vám sdělila, že to zdravení
je sice fajn a je milé, když se na vás někdo usměje
a popřeje vám dobrý den, ale musí to být na bázi
zcela dobrovolné. Vzpomínám si na svůj zážitek,
když jsem se svojí malou sestrou přijela do Brna
a ona každého zdravila. Jemně jsem ji upozornila,
že ve městě se nezdraví. Mlčky kývla, že chápe.
V tom okamžiku kolem prošel můj třídní z gymnázia. Uctivě jsem pana profesora pozdravila….
Moje sestra naštvaně zvedla hlavu a okamžitě
na mě vypálila: „Jsi blbá, co každého zdravíš!“
V ten moment nemělo cenu něco vysvětlovat,
prostě zapracoval Osud. A poučení? Asi žádné
nemám, nebo vlastně usmívejte se a třeba vás
budou zdravit děti s úsměvem a dobrovolně.
A o to vlastně jde. Ne?
P.S. Je prosinec, už jsme rozsvítili vánoční
strom, teď si ještě musíme rozsvítit slunce v duši
a myslet na to, že by nikdo neměl být sám…
A nejen na Vánoce.
Marcela Komendová

OZNÁMENÍ
Mateřská škola Lužice oznamuje, že zápis
do mateřské školy pro školní rok 2007/2008
se bude konat ve středu 7. února 2007
od 8.00 - 16.00 hod. v budově mateřské školy.

PODĚKOVÁNÍ
Mateřská škola děkuje firmě DD PNEU
zastoupené panem Danielem Doricou
a firmě PROST Hodonín zastoupené panem
Ing. Stanislavem Brejchou za sponzorské
dary na zakoupení hraček pro děti.
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NA CO BUDU VZPOMÍNAT, AŽ ODEJDU Z TÉTO ŠKOLY
Hezký nadpis. Když jsem byla menší, tak jsem si
vždycky ráda četla právě tuhle slohovou práci, kterou
psali žáci posledního ročníku. Vždycky jsem je obdivovala
a představovala si, jaké to bude, až já budu velká a budu
chodit do deváté třídy a psát právě na tohle téma. A teď,
po devíti letech se mi to splnilo.
Vzpomínám si, že když jsem byla úplně první den ve
škole, v první třídě, tak jsme dostávali tašky do výtvarné
výchovy. Měli jsme začínající, mladou paní učitelku Lamošovou. Později se jich vystřídalo víc… Už si toho moc
nepamatuji, přeci jen je to už asi osm let.
Když se řekne základní škola, tak si vybavím právě tu mou.
Pak mi hned naskočí staré a nové schodiště a taky šatny, ve
kterých jsme se přezouvali a hlavně vidím nástěnku u sborovny. Na tohle nejspíš nikdy nezapomenu. Na školní budovu.
Určitě si budu vybavovat tolik oblíbené přestávky, školní
výlety a akce. Většina žáků ráda vzpomíná na školní karneval, který byl vždy před Vánoci, ale na ten mohu já vzpomínat nanejvýš dvakrát, vždy jsem totiž chyběla. Ale ani
mi to moc nevadí. Zažila jsem toho ve škole hodně. Nikdy
nezapomenu na školní výlet v sedmé třídě, když jsme byli
na Vranovské přehradě a v osmé zase na Brněnské. Byly
to vždy dvoudenní výlety a těch zážitků bylo mnoho.

Nesmím opomenout ani paní učitelky, které na škole
učily a učí, též i na některé žáky a samozřejmě že spolužáky. Myslím si, že každý má nějakého oblíbeného učitele
a někteří možná i víc, jako já. Sice mám ráda všechny,
ale oblíbenci určitě jsou. Teď mě tak napadá, že jsem viděla
smát se všechny učitele… To vyvrací fámu, že učitelé jsou
bručouni, kteří rádi rozdávají pětky, kdepak! I oni se umějí
ze srdce zasmát. Vždyť jsou to taky lidi.
Říká se, že základní škola je pohádka oproti tomu ostatnímu, co nás v životě čeká. Já tomu věřím. Sice si vždy
vzpomenu na ten strach a probrečené večery, kdy jsem se
musela dlouho do noci učit nebo taky na úkoly, které mi
nešly… Ale ten výsledek stál vždy za to. Za poctivou práci
dobrá odměna. A proto si teď v posledním ročníku odnáším
znalosti a zajímavosti, o kterých jsem neměla tušení. Jsem
prostě „zase o něco chytřejší“.
Před devíti lety bylo hodně věcí jinak. Byla jiná doba, móda,
pravidla, lidé jinak vypadali…, ale to všechno spojuje stejné
slovo. Vzpomínky. A na ty, i když jsou třeba některé ošklivé, většina naštěstí hezké a příjemné, na ty já nezapomenu. A nemusí
to být celá vzpomínka, stačí jenom něco, nějaký kousek, při
kterém si vybavím onu situaci, věc nebo člověka.
Katka Kujová, žákyně 9. třídy

Ohlédnutí za podzimem v MŠ
Pomaloučku polehoučku k nám přišel podzim, který se
nám v letošním roce opravdu vydařil.
Sluneční paprsky nás těšily svou intenzitou a tak jsme
mohli většinu času trávit při hře na naší školní zahradě.
V tomto podzimním čase již tradičně jezdí nejstarší děti
na krytý bazén do Hodonína, kde se pod vedením plavčíka
učí hravou formou základům plavání.
Při procházkách po okolí jsme pozorovali přírodu, jak se začíná zbarvovat do podzimních barev. Navštívili jsme také zdejší
myslivnu, kde pan myslivec dětem vyprávěl o lesní zvěři, jak
se o ni starají hlavně v době zimy. Myslivci si pro děti připravili
zajímavé soutěživé hry a nechyběla ani sladká odměna.
Podzim není jenom padání listí, ale také pouštění draků. Děti
si doma připravily draka a jednoho listopadového odpoledne
jsme uspořádali na kopci za účasti rodičů ,,Drakiádu’’.
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Akce se všem moc líbila i přesto, že počasí nám moc
nepřálo. Děti si za účast odnesly krásný diplom a čokoládovou medaili.
Letos poprvé jsme v mateřské škole uspořádali den
,,Mámo, táto pojď si hrát‘‘, děti si spolu s rodiči mohly
vyrobit dle vlastní fantazie draka z barevného papíru.
Čas nezadržitelně plyne a co nevidět začnou poletovat
první sněhové vločky.
Nastane nejkrásnější období – vánoční čas, který mají
nejraději děti.
Zaměstnanci i děti Vám přejí kouzelné vánoční svátky plné pohody,
klidu a šťastné vykročení do nového roku.
Petra Březinová

Z literární tvorby občanů

PODZIMNÍ NÁVŠTĚVA
FRANCOUZSKÝCH PŘÁTEL

Je tu jak v ráji, přec nikdo sem nespěchá,
pro lidi ve stáří důstojná útěcha.
Moderní budova na Pískách stojí,
už z velké dálky každý ji vidí,
osudy lidské tady se hojí.
Proč nás ten svět jenom tak šidí?
Život je dramatik, osudů král,
do tváří lidem to píše,
kdo býval veselý, směje se dál
a kdo smutný, sedí jen tiše.
Semínko přírody lidská bytost je,
jak pampeliška vypadá.
Té v rozkvětu ranní chlad ani déšť nevadí,
když vyjde slunce, stoupne hned nálada,
včelka ji křídly lehounce pohladí.
Ze žlutých kvítků zůstane časem
jenom to běloučké chmýří,
tak jako člověk s bělavým vlasem,
příroda počká, až se s tím smíří.
Vítr ho roznese, zůstane naděje,
vždyť nový život o kus dál zase je …
Libuše a Josef Mikešovi
Velmi srdečná a přátelská atmosféra panovala
na závěrečném večeru, který se konal na rozloučenou s našimi přáteli z partnerské obce Isdes.
Při svém pobytu u nás navštívili francouzští hosté
např. Lednici, Valtice, Moravský kras. Zúčastnili
se výlovu rybníka Dvorský, kde se o ně vzorně
postarala rodina Kopečných (včetně výkladu
ve Francouzštině a chutného kapříka). Velký dík
patří všem organizátorům, kteří se podíleli na tom,
že hosté odjížděli domů spokojeni.
J. A
Posezení s písničkou pro seniory
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Přehled důlních děl v katastru

Z HISTORIE
TĚŽBA LIGNITU
V LUŽICÍCH
Před 75 léty byla 1. prosince 1931 definitivně
zastavena těžba lignitu v naší obci. Posledním
uhelným dolem byl důl Moravia na Kratinách.
Vytěžený lignit používala do roku 1860 železniční
dráha k vytápění lokomotiv, stálým odběratelem
byly lužické sklárny, škola a domácnosti.
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obce Lužice v letech 1845 - 1931

LEGENDA:
- důl Richard (1845 – 1875): lokalita Jalová – dnes U Staré šachty
- důl Jindřich (Heinrich) (1850 – 1900): lokalita nad nádražím na cestě do D. Bojanovic
- doly Richardka a Kajetánka (vyhloubeny v letech 1860 – 1870): lokalita dnešního
višňového sadu
- důl Fridrich (1870 – 1906): lokalita Kolonie za školou
- důl Nový Jindřich (Heinrich) (1900 – 1903): lokalita Zvolence na rozhraní
těšicko–lužického katastru
- důl Moravia (1905 – 1931): lokalita Kratiny před železniční tratí
V době 1. sv. války byla zahájena těžba uhlí za železniční tratí jižně od dolu Moravia
lomovým způsobem. Uhelná sloj zde vycházela na povrch.
Zpracovali M. Rošková a J. Kreml
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P É Č E O ŽIVOT N Í P RO ST Ř E D Í
OHLÉDNUTÍ ZA SOUTĚŽÍ ROZKVETLÉ LUŽICE
Všemi barvami zářící rozkvetlé louky, sytě zelený trávník,
bujně rostoucí tropické rostliny
či nekonečné plochy lesních
porostů. Snad každý jsme se
již někdy nad tou krásou v úžasu zastavili a nechali se unášet
kouzelnou hrou barev a vůní.
A právě tento nezapomenutelný
okamžik jsme zažili při návštěvě
vesnice našich francouzských
přátel Isdes. Všude byly květiny. Na domech, sloupech,
v zahrádkách, parcích a všech
volných prostranstvích. Uvědomili jsme si, že je to jen otázkou
šikovnosti, úsilí, píle a péče,
abychom si i my - sami doma
podobnou oázu vytvořili.
Motivovalo nás, že jsme hned
po návratu vyhlásili soutěž „Rozkvetlé Lužice“. Květinová výzdoba např. oken, balkonů, verand,
lodžií, předzahrádek …
Začátky jsou vždy těžké
s nutností odvahy.
Proto se asi přihlásilo v I.
kategorii - výzdoby a úprava
předzahrádek jen 5 občanů:
Jakub Buchta, Božena Bílková, Jana Crlíková, Vlasta Dovrtělová, Helena Holačková
a v kategorii - výzdoba oken
také jen 5 občanů: Jana Pindová, Mgr. Jitka Šuralová, Alena
Weingartová, Vlasta Dovrtělová
a Jakub Buchta. Z podniků,
obchodů a provozoven soutěžilo jen Pohostinství U Konečků, ved. Aneta Stibůrková.
Všichni účastníci soutěže byli
oceněni na besedě o květinách
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za přítomnosti našich přátel
z Francie.
Když jsme ale při hodnocení
procházeli obcí, vyfotografovali jsme mnoho dalších krásně upravených domů, zahrad
a představili je veřejnosti na
výstavce při komunálních volbách. Z nich byla odměněna
malým dárkem vedoucí prodejny textilu Hana Mrkývková,
za pomoc při údržbě zeleně
u pomníku a u kostela Helena
Příkazská, Marta Příkazská a
Vlasta Bílková.
Za dlouholetou vzornou péči
o hřbitov a květinovou výzdobu
jsme poděkovali paní Zdeňce
Šimkové a za odborné poradenství v oblasti zahradnictví,
za zahradnický materiál a sponzorské aranžérské práce při
kulturních akcích pořádaných
obcí přijali dík manželé Šebestíkovi. Za dlouholeté poskytování
materiálu a pomoc patří náš dík
také manželům Bílíkovým.
Estetický vzhled naší obce
určitě obohatí již provedená
výsadba na ulici Velkomoravská: speciálního kultivaru akátu
bílého a kulovité okrasné višně
kolem vozovky, trvalek na upravených pásech a ostrůvcích
kruhových objezdů: dřišťály,
brsleny, tavolníky, šanty, rozrazily, šalvěje, skalníky, řepčíky
královské, rozchodníky, česnek
velkokvětý a plazivá nízká borovice bělokorá.
Jejich předností je nenáročnost na vodu i ovzduší kolem

vozovky. Jistě však budou
rostlinky rády, když je přijmou
občané před svými domy jakoby
za vlastní a někdy je i oni při
velkém suchu zalijí nebo vytrhají
plevel.
Velká účast občanů a dokonce dvou zahradníků Isdes
a Lužic na besedě o květinové
výsadbě, výzdobě s promítáním fotografií a vyhodnocením
soutěže „Rozkvetlé Lužice“
nás přesvědčila, že naše snaha
bude pro Lužičany společná
a jistě i úspěšná.
Sponzorem odměn byla firma
Rožnovská travní semena. Patří
jí velký dík.
-M.K.-

Báseň
Je hezčí darovat, než-li brát,
tím myslím,
že květiny na oknech dělají všem
lidem radost,
tak, ať se chytí za nos ten,
kdo poruší tento řád
a chce květiny druhým brát.
Jestliže je to sběratel,
i tak je to velká bezohlednost.
Hana Mrkývková
(Věnováno neznámému „sběrateli“,
který odcizil květiny zdobící okna
prodejny textilu.“)

O bčans ké aktivity
C o s e le t o s d ě lo n a S t a r é m k var tý r u
V roce 2006 zahájil Muzejní
spolek svou činnost velikonoční
výstavou na téma Praní prádla,
vystaveny byly kromě jiného
i staré pračky a ždímačky. Před
výstavou proběhlo zdobení kraslic a vaření mýdla podle starého
receptu. Hned napoprvé se
nám sice moc nepovedlo, ale
zato bylo veselo. Druhý pokus
vyšel perfektně. Některé návštěvnice si dokonce vyžádaly
recept. Obdiv budily práce paní
Filipové, které je už přes 80 let
– vyšívaný ubrus, háčkované
postavičky zajíčků, slepiček,
květinky. Šmrnc celé výstavě
dodala p. Šebestíková krásnou
květinovou výzdobou, květinami
přispěli také Bílíkovi.
Další akce proběhla v době
hodů s názvem „Když si náš
dědeček babičku bral“ a téma
bylo, jak jinak, než svatba.
Bylo vystaveno více než 200
svatebních fotografií, nejstarší
vznikly před rokem 1900 a u
některých rodin se sešlo i několik generací. Výzdoba odpovídala atmosféře, také oblečení
z doby 30. let min.století slavilo
velký úspěch. Krásné svatební
kytice zhotovila firma Larix, na
šití oblečení a výrobě svatebních dortů měla hlavní podíl p.
Maradová. Zásluhu na zapůjčení fotek od místních občanů
měla především p. Zimková a L.
Janulíková.
Podzimní výstava měla název
„Až se zima zeptá“ a týkala

se zavařování a konzervace
všech druhů ovoce a zeleniny.
Byly vystaveny nejen zavařeniny, které v odlehlých koutech
sklepů přežily několik desítek
let, ale všechny „kvartýrnice“
pilně zavařovaly a zdobily své
výrobky různými kloboučky, aby
byl zajímavý nejen obsah, ale i
vzhled. Kromě zavařenin byly
k vidění i sušené bylinky, ovoce
a zelenina, které v krásných
obalech dodala p. ing. Pokorná,
která se také celoročně stará
o naši předzahrádku. Zhlédnout
jste mohli i pomůcky, které se
k zavařování používaly. Všechno
opět bylo doplněno podzimní
rostlinnou výzdobou i taškami
ze staré střechy, pomalovanými
L. a A. Janulíkovými.
V měsíci říjnu proběhla také
neplánovaná výstava fotografií
lužické rodačky p. Libuše Mikešové s názvem „Co odvál čas“.
Bylo vystaveno 180 fotografií ,
na kterých zachytila dění v naší
obci za uplynulých padesát let.
Díky ní jsme si připomněli, jak
jsme kdysi chodili na brigády,
pořádali proslavené fašaňky
v šedesátých letech a různé
společenské akce. Fotografie
byly doplněny keramikou, kterou vyrobili senioři z domova
důchodců Na Pískách v Hodoníně.
Měsíc listopad proběhl
v duchu příprav na vánoční
svátky. Scházeli jsme se každou
neděli, kdo z občanů měl zájem,

mohl se zúčastnit také. Vyráběly
se figurky ze šustí, které nám
předvedla odbornice p. Dáša
Chlapečková, další neděli se
modelovalo vizovické pečivo,
o které měly zájem především
děti, pokračovalo se háčkováním vánočních ozdůbek pod
vedením p. Maradové. Poslední
akce byla zdobení perníčků, které obětavě upekly J. Nováková
a L. Janulíková. Pomoci zdobit
přišly děti školního i předškolního věku. Každou neděli se sešlo
15 - 20 zájemců.
Vánoční výstava proběhla od 8. prosince a ukázala,
co všechno jsme během předvánočních příprav vytvořili a jak
jsme si přitom počínali. Zájemci si mohou perníčky, různé
ozdůbky a vyšívané kapesníčky
také zakoupit.
Muzejní spolek v Lužicích
má 35 členů, kteří se pravidelně každý měsíc scházejí.
Předsedou je Mgr. J. Hromek,
místopředsedkyně J. Konvičná
obětavě zařizuje všechno, co
je třeba a nechybí při žádné
akci, o granty úspěšně usilují A. Janulíková a M. Havlík,
skromné finance spravuje p.
Greéová. Kromě již výše jmenovaných členů se na činnosti
Starého kvartýru podílejí také
p.Horňáček, Čech, Hájek, p.
Kolaříková, Kotásková, Laubová, Ištvánková a další členové.
Stálým sponzorem je fy Vinařství p. Kopřivové. S obecním
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úřadem se nám rovněž dobře
spolupracuje a potěšitelná je
i skutečnost, že o činnost Kvartýru je zájem mezi mládeží. Naše
nejmladší členky V. Konvičná
a E. Makuderová jsou žačkami
základní školy v Lužicích.
Je třeba se zmínit, že bylo

dosáhnuto pr vního velkého
úspěchu a to získání grantu
40 000 Kč od nadace VIA.
Slavnostní předání proběhlo
7. 12. v Hodoníně. Tohoto grantu bude použito na vybudování
sociálního zařízení, o získání
dalších grantů budeme usilovat

i nadále.
Také v příštím roce plánujeme mnoho zajímavých akcí.
Doufáme, že naši fandové nám
i nadále zachovají přízeň a už teď
se těšíme na jejich návštěvy.
V. Kotásková

CHOVATELÉ

Máte rádi zvířata? Přijďte
rozšířit naši členskou základnu, vítáme každého nadšence
a zájemce o chovatelství. Začínajícím chovatelům rádi poradíme a od zkušenějších přivítáme
každou dobrou radu.
Velmi rádi mezi sebou uvidíme nové členy plné nápadů
a elánu.
Ve dnech 9. - 10. září 2006
jsme v areálu Baníku Lužice
uspořádali výstavu drobného
zvířectva, na které si mohli
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návštěvníci prohlédnout 106 ks
králíků zastoupených v devatenácti plemenech a devíti barevných rázech. Dále jsme vystavili
sedm plemen drůbeže a deset
plemen holubů.
Uděleno bylo celkem čtrnáct
čestných cen za nejlepší zvířata
a dva poháry za nejlepší kolekce výstavy.
Tímto děkujeme Obecnímu
úřadu Lužice, Baníku Lužice
a všem sponzorům za podporu
a pomoc při realizaci této akce.

V měsíci listopadu naše organizace spustila internetové
stránky, na které najdete odkaz
na webu obecního úřadu.
Stránky budeme postupně
rozšiřovat o další rubriky a odkazy na chovatelské odbornosti.
V případě zájmu nás můžete
kontaktovat na tel. 775 343
978 nebo e-mailu Klvac.Josef@
seznam.cz
Za ČSCH Lužice
Klvač Josef
předseda organizace

JUNÁCI
V sobotu 30. září 2006 se náš oddíl Medvědi setkal
na nádraží v Lužicích před první výpravou na Slovensko.
Po dlouhé cestě vlakem jsme konečně na místě. Jenomže
v té chvíli, jak jsme vystoupili z vlaku, nás radost přešla.
Před sebou máme naráz velikánský kopec, který musíme
vyšlapat. No, nedá se nic dělat. Vyrazili jsme na cestu.
Po půl hodině vyškrábání se nahoru se před námi tyčí
zřícenina - Čachtický hrad. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí o hradu a jeho zlé paní. Nedaleko zříceniny byla
louka, na které jsme se zastavili a hráli hry. Už bez nápadu
her jsme se přesunuli do místní restaurace, kde jsme
si mohli koupit něco na památku, což ale bylo jenom něco
k jídlu nebo pohledy. Výprava se všem líbila a doufáme,
že takových výletů do zahraničí bude více.
Nikola „Pikolík“ Doležalová

SLAVNOST PADAJÍCÍHO LISTÍ
Slavnost padajícího listí je akce, která oslavuje přicházející podzim. Koná se v zámeckém
parku ve Strážnici, kde ji pořádá místní Dům dětí
a mládeže. Pro lužické skauty se stala účast na
této akci tradicí. Proto jsme se v neděli 8. října
vypravili, spolu se skauty z Mikulčic a Moravské
Nové Vsi, do Strážnice.
Každý rok si pro nás pořadatelé vymyslí něco
nového. Letos jsme si hned po vstupu do areálu
museli všichni vyrobit jakýsi lístek. Na tento lístek
jsme potom u jednotlivých stanovišť dostávali za
splnění úkolu razítka. Po tomto snadném úkolu
jsme se již přesunuli k prvním stánkům. Mohli
jsme si u nich vyrobit přáníčka a pohlednice
z krásně zbarvených listů. Jinde jsme si zkusili
namalovat a ozdobit obrázek z korku, holky si
zase navlékaly náramky a řetízky z jeřabin. Menší
děti si zajezdily na koních, pro ty větší a odvážnější byly připraveny „průlezky“ z lan, které byly
opravdu vysoké.
Jelikož je tato akce tak trochu indiánská,
mohli jsme si také vyzkoušet některé indiánské
činnosti. Stříleli jsme z luku a hráli zábavnou
indiánskou hru. Také jsme se pokusili sestřelit

papírového ptáčka pomocí foukačky. Ti, kteří
měli hlad, mohli ochutnat ,,bizonní“ maso nebo
si v tee-pee opéct nad ohněm jablko. Abychom
si jenom nehráli, měli jsme možnost vyzkoušet
si tvrdý život indiánů. A tak jsme se snažili řezat
dřevo a také rozdělávat oheň pomocí luku, což
opravdu není žádná legrace. Nakonec jsme se
nechali pomalovat válečnými barvami.
Domů jsme se vrátili s krásnými výrobky, pomalovanými obličeji a novými zážitky. Proto příští rok znovu pojedeme oslavit barevný indiánský podzim.
Lucie „Šneček“ Dordová
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Podluží

REGION
Rok 2006 v Regionu Podluží
V měsíci lednu se Region
Podluží (RP) zúčastnil veletrhu cestovního ruchu Region Tour 2006
Brno a proběhlo výroční zasedání
členské schůze v Lužicích.
V únoru se uskutečnil třetí ples
Regionu Podluží v Moravském
Žižkově. K tanci a poslechu hrála
DH Stříbrňanka a CM Slovácko
ml.. Bohatá tombola a ochutnávka
vín přispěly k výborné atmosféře
plesu. Obec Lanžhot uspořádala
6. ročník turnaje v kuželkách „O
holbu starosty města“, kterého
se zúčastnila družstva ze všech
obcí Regionu.
V dubnu se v Lanžhotě za
finančního přispění Jihomoravského kraje uskutečnila
přehlídka dětských folklorních
souborů. Soubory předvedly
opravdu kvalitní výkony, čemuž
také odpovídal velký počet
spokojených diváků.
V květnu byla v Lužicích slavnostně při koncertu v kostele
představena publikace „Druhá
světová válka v kronikách obcí regionu Podluží“, kterou společnými
silami připravili kronikáři u příležitosti
vzpomínky ukončení druhé světové
války. V Lužicích se také konal
regionální štafetový závod škol RP
na kolečkových bruslích.
Rada starostů Regionu Podluží
vyjádřila upřímné poděkování
všem dobrovolným hasičům a dalším dobrovolníkům, kteří pomáhali
při letošních jarních povodních.
V červnu byl uspořádán tradiční cyklovýlet, tentokráte po
severní části Podluží. Pozvání
přijali a akce se zúčastnili starosta
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a místostarosta Hodonína a hosté
z Mikroregionu Morkovsko na
Kroměřížsku. Od Mikroregionu
Morkovsko svazek obcí obdržel
finanční dar ve výši 52.000,- Kč
na postřik proti komárům po
letošních povodních. Na řešení
povodňových škod přispěl i Jihomoravský kraj částkou 300.000,Kč, která byla rovněž použita na
nákup a aplikaci postřiku proti
komárům.Tradiční Tvrdonské
slavnosti s volbou stárka Podluží
přivítaly krojové soubory a chasu
z celého regionu Podluží.
Na červnové členské schůzi
Regionu Podluží v Lanžhotě byl
schválen závěrečný účet svazku
obcí za rok 2005, návrh rozpočtového provizoria na rok 2007. Zápis
z členské schůze je k nahlédnutí
na webových stránkách svazku
obcí www.podluzi.cz.
V letních měsících se také
připravovaly podklady pro tisk
kalendáře s přehledem kulturních akcí na rok 2007. V současnosti si jej můžete zakoupit
spolu s publikací II. světová
válka v kronikách obcí, na
jednotlivých obecních úřadech
nebo přímo v kanceláři RP.
V rámci realizace projektů na
rozvoj cestovního ruchu bylo
vytvořeno nové pracovní místo
projektového manažera. Jedním z probíhajících projektů je
„Systém orientačního značení
Regionu Podluží“ podpořený
iniciativou Interreg IIIA ČeskoRakousko, jehož realizací bude
osazeno vstupní značení Regionu a doplněn orientační a infor-

mační systém v obcích Regionu. Dále je realizován projekt
“Informační místa na Podluží“,
ve kterém budou vybudována
v obcích Regionu Podluží nová
odpočívadla pro cykloturisty.
V říjnu proběhlo v Dolních
Bojanovicích společné zasedání
zástupců místní akční skupiny
(MAS) Dolní Morava (Mikroregion Hodonínsko, Region Podluží
a několik dalších obcí) a zástupců MAS Záhoří – Bečva (Mikroregion Helfštýnsko a další obce).
Děti regionu se opět setkaly na
štafetovém běžeckém závodě
Boba Zháňala v Hruškách. Žáci
lužické základní školy získali
v dramatickém souboji se žáky
z Moravské Nové Vsi první místo.
V listopadu se setkali starostové
obcí RP na společné schůzi
Rady starostů v Lužicích, kde
zhodnotili činnost RP v uplynulém volebním období.
V závěru roku vrcholí příprava veletrhů cestovního ruchu,
které proběhnou v roce 2007.
Na této přípravě spolupracujeme
s Regionem Slovácko. Pro novou
sezónu je připraven katalog „Ve
víru barev a chutí“ s turistickou
nabídkou Slovácka. Dokončuje se nová webová prezentace Regionu, doplňují se data
z jednotlivých obcí - spolky, firmy,
podnikatelé v regionu a produktové nabídky jejich firem, nabídka
ubytovacích a stravovacích kapacit v regionu, atd. Připravuje se
nový ročník přehlídky dětských
folklorních souborů.
M.Kaufová

KULTURNÍ OKÉNKO
Te r m í n y n e j v ě t š í c h k u l t u r n í c h a s p o r t o v n í c h a k c í v L u ž i c í c h 2 0 0 7
13. LEDEN
Krojový ples
Sokolovna
(Pořádá Slovácký krúžek Lužice, Hraje DH
Bílovčanka)
4.ÚNOR
Halová liga přípravek ve fotbale (pořádá Baník
Lužice ve sportovní hale v Hodoníně)
27. ÚNOR
3. ročník skokanské soutěže „Lužická laťka“
– Sokolovna (pořádá ZŠ)
3. BŘEZEN
Ples SRPDŠ – Sokolovna
4. DUBEN
Vynášení „Moreny“ ze vsi
8. DUBEN
Velikonoční zábava s koštem vína
Sokolovna
(Posezení a tanec u cimbálové muziky s ochutnávkou vín místních vinařů. Pořádá Slovácký krúžek)
KVĚTEN
2. ročník štafetového závodu žáků ZŠ regionu
Podluží na kolečkových bruslích
(Pořádá ZŠ Lužice a Region Podluží.)
2. ČERVEN
Oslava Dne dětí (pořádá TJ Baník Lužice)
7. - 10. ČERVENEC
Tradiční Cyrilometodějské hody „pod zeleným“
u Sokolovny

7. ČERVENEC
Předhodové zpívání
(folklorní pořad při cimbálové muzice)
8. ČERVENEC
Tradiční krojová zábava při dechové hudbě
s průvodem obcí
9. ČERVENEC
Tradiční krojová zábava při dechové hudbě
s průvodem obcí
10. ČERVENEC
Tradiční krojová zábava
13. - 28. ČERVENEC
II. ročník Sochařského sympózia absolventů
SUPŠ „Dřevo - kámen Lužice 2007“.
21. ČERVENCE
Pohárový turnaj mužů v kopané „O pohár starosty
Lužic u Šternberka“
County večer ve Stodole (pořádá TJ Baník)
15. ZÁŘÍ
Tradiční lužické vinobraní
(pořádá Slovácký krúžek)
Lidový dům, Stodola
2. POLOVINA ZÁŘÍ
(termín zatím přesně nestanoven)
„Lužice Burčák open“.
(Tradiční turnaj čtyřher v tenise. Pořádá TJ Baník
Lužice.)
2. PROSINEC
Rozsvícení vánočního stromu u obecního úřadu
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Vás srdečně zve na

hraje DH Bílovčanka
v sobotu 13. ledna 2006 od 19:00 hodin
v sále Sokolovny v Lužicích
vstupné 70,- a 50,- Kč
ples bude zahájen předtančením Slovácké besedy
bohatá tombola
děkujeme za podporu
Obecnímu úřadu Lužice
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I V LUŽICÍCH MÁME ÚSPĚŠNÉ TALENTY
SVĚT MÓDY LIBORA KOMOSNÉHO
V Hodoníně 3. 11. 2006 představila Střední odborná škola oděvní Strážnice své nové
kolekce. Přehlídka ukázala modely avantgardní,
klasickou mladou módu, uměleckou kolekci
z kůže a kamenů, netradiční plavky, či společenské modely. Tyto i další kolekce se účastnily
7. 11. 2006 republikové soutěže Mladý módní
tvůrce Jihlava. V minulém roce se naše škola
stala absolutním vítězem této soutěže, v letošním
roce jsme loňské vítězství obhájili. Na soutěži
bylo sedm našich kolekcí a pět získalo ocenění,
a to konkrétně: druhé místo získala sponzorská
kolekce Tiba. Podmínky této kategorie mají všichni stejné, každá škola dostane od české firmy
Tiba stejnou látku a musí vytvořit jeden model.
Páté místo získala kolekce společenských šatů
„Aurum“, byla inspirována barokní módou. První
místa získaly čtyři kolekce: klasická móda inspirovaná Ruskem, kolekce plavek, při které autorka
využila kontrast černé a bílé. Modely umělecké
oděvní kategorie zastupovala kolekce „Lehké
vrásnění“. Kolekce byla vytvořena z bílého saténu, hnědé, zvrásněné kůže a doplněna o černé
kameny. A já jsem vytvořil kolekci s názvem „Chci
ven!“, která byla inspirována životem ve vězení,
šikanou, skrýváním, nespravedlností, touhou
po svobodě. Je vytvořena ze dvou barev, černé
a zelené, kterými se snažím vyjádřit těžké chvíle
strávené ve vězení oproti zbytkům naděje, snaze
napravit se, a sny v to dobré. Tato kolekce rovněž

získala v Jihlavě první místo v kategorii fantazijní
tvorba. Všechny naše úspěšné modely budou
k vidění na všech módních přehlídkách, která
naše škola pravidelně pořádá.
Libor Komosný
 Jistě mi dáte za pravdu, že největší radost
a potěšení mají rodiče z úspěchů svých dětí. My
učitelé máme navíc to štěstí, že kromě radosti ze
svých dětí je nám čas od času dopřáno prožívat
a těšit se z úspěchů našich žáků. A právě takový
pocit jsem měla, když jsem v sále Evropa sledovala módní přehlídku, na kterou mne pozval můj
bývalý žák Libor Komosný. Nejúspěšnější kolekce
a nejnápaditější modely patřily právě jemu. Jeho
vítězství v soutěžích je důkazem jeho talentu
a píle. S hrdostí a dojetím jsem prožívala Liborův
úspěch a děkuji Liborovi, že mi ho dopřál.
Jana Ambrožová

ZUZANA KONEČKOVÁ (20 r.),
členka zápasnického oddílu TJ Sokol Lužice - trenér Eduard Oláh
Zuzka se zúčastnila ve dnech 28. - 29. 10. 2006 Mezinárodního turnaje v zápase v norském
Kolbotnu, kde obsadila 7. místo. Turnaje se zúčastnilo 386 startujících z 65 oddílů z Norska, Švédska, Dánka, Francie a ČR.
K tomuto skvělému výkonu jí všichni blahopřejeme. Mimo to Zuzka také letos v listopadu absolvovala
kurz trenérů v zápase v Hradci Králové. K získání tohoto certifikátu rovněž blahopřejeme.
TJ Sokol Lužice
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Rohovor s Bárou Benešovou, absolutní mistriní světa v Bodyfitness
1. Získala jste titul mistryně světa v bodyfitness, co všechno tomu předcházelo?
Titulu předcházelo 12 let tréninků, úspěchů
i neúspěchů. Nic není zadarmo, a navíc je nutná
dávka štěstí. Prošla jsem si několika soutěžemi,
kdy mi štěstí nepřálo. Stačila špatná skladba
rozhodčích a titul byl pryč. Nestává se sice,
že připravená závodnice skončí třeba pátá, ale
pokud není výrazně lepší než všechny ostatní, může
skončit první, stejně jako druhá nebo i třetí. Myslím,
že mi letos pomohla i prezentace německé sportovní výživy ALL-STARS na mezinárodních sportovních
veletrzích, seminářích a také rozsáhlá reklama
v německých sportovních časopisech. Byla jsem ve
formě téměř celý rok a tím víc jsem se pak mohla
v klidu soustředit na závěr přípravy. Nicméně klid byl
relativní, protože fitness je opravdu jen koníčkem
a práce trenérky přípravou na závody nekončí.
2. Jaké jsou předpoklady úspěšné sportovkyně v bodyfitness?
V první řadě symetrie postavy, úzká pánev, širší
ramena, poměrně dlouhé nohy k tělu. Jako druhý
předpoklad je asi genetika rovnoměrného svalového
rozvoje. Pak samozřejmě nadšení pro tento sport,
ochota obětovat čas a dávku finančních prostředků.
V neposlední řadě disciplína, pevná vůle, schopnost
trénovat více než ostatní, určitá dávka sebevědomí,
trpělivost, štěstí a zbytek se dostaví…
3. Kolik hodin denně cvičíte?
To je velmi různé. V soutěžním období, tj. 10
týdnů před závodem, trénuji 2x denně, ráno
jsou aerobní aktivity – rychlá chůze, běh, stepr
a popřípadě trénink nohou a břicha, dle momentální formy. Tento trénink trvá celkem 1 – 1,5
hodiny. Večerní trénink je posilovací s trochou
gymnastiky a protahování, ten zabere 45 min –
1 hodinu. Jeden den v týdnu mám volno. Pokud
jsem příliš unavená, občas vyřadím ranní cvičení.
Díky tomu, že během dne trénuji s klienty, posilovny mám až až.
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4. Jaké jsou Vaše jiné úspěchy?
JUDO:
1998 – 3. místo ČR (dorost)
KULTURISTIKA:
1993 – 1. místo v ČR (juniorky)
1994 – mistryně světa, Turecko (juniorky)
1995 – 2. místo na mistrovství světa (juniorky)
1996 – 1998 – 5. místo na mistrovství světa
(ženy)
FITNESS:
1999 – mistryně ČR, 3. místo na mistrovství světa
2001 – 2. místo na mistrovství Evropy
2002 – 3. místo na mistrovství Evropy, 4. místo
na mistrovství světa
BODYFITNESS:
2003 – 3. místo na mistrovství Evropy, 3. místo
na mistrovství světa
2005 – absolutní mistryně ČR, mistryně Evropy,
3. místo na mistrovství světa
2006 – 1. místo na mistrovství Evropy, 1. místo na
mistrovství světa, absolutní mistryně světa
FITNESS MODEL:
od roku 2003
5. Kterým jiným sportům se věnujete?
Díky tomuto sportu, který dělám, jsem se
musela věnovat i jiným. 12 let v posilovně by
byla nuda, proto: spinning, různé formy aerobicu, gymnastika, tenis. Tyto aerobní sporty mi
pomohly při spalování tuků, což jsem potřebovala
k tomu, abych se zařadila do soutěžní kategorie.
Bez posilovny bodyfitness dělat rozhodně nejde
a ke spalování tuků pomáhají přidružené aktivity.
Sport, který mám stále v srdci je judo – tím jsem
začínala svoji sportovní kariéru. Věnovala jsem se
mu šest let v Hodoníně. Moje sportovní zaměření
je pestré, a díky tomu jsem získala dobré základy
pro bodyfitness.
6: Čím se živíte, co děláte?
Teď jsem ve zlomovém období. Doposud mě
živilo trenérství (osobní trenérka). Nyní jsem jed-

natelkou sportovní výživové firmy, což v začátku
obnáší funkci obchodního zástupce, prostě nasadit rukavice, teplé oblečení … Už se na to těším,
bude to pro mě velká změna. Z uzavřené tělocvičny
na mě dýchne sluníčko i vzduch. Nicméně sportu
i svým klientům se chci věnovat i nadále.
7. Vaše zájmy a záliby?
Baví mě téměř vše a téměř na nic nemám čas,
momentálně se potýkám s technikou, kterou
potřebuji k podnikání. Jakmile přijde doba, kdy
budu mít opět čas, ráda bych uskutečnila výlety
po kulturních památkách. Dále mě baví tenis
a když mám náladu, ráda maluji.
8. Ve Vašem sportu jste dosáhla nejvyšší
mety, jaké máte záměry do budoucnosti?
To je teď nejčastější otázka a nejhůř se mi na ni
odpovídá, srdce by ještě závodilo, rozum říká už
toho nechej. Myslím si, že zvítězí zdravý kompromis. Nezačnu profesionální kariéru. Abych byla
úspěšná, potřebovala bych nejméně čtyři roky.
Ale mám chuť zúčastnit se ještě mistrovství světa
ve fitness (tam je i gymnastická sestava), kde jsem
titulu nedosáhla a láká mě. Nyní nemám potřebu
si nic dokazovat, ale stavím se k tomu tak, že mě
ten sport baví a nutí mě být stále ve formě.
9. Prozradíte nám něco ze soukromí?
Mé soukromí je velmi pestré. Za všechno stačí
možná jmenovat, že můj bývalý manžel je zaměstnán ve firmě, kde já pracuji jako jednatel. A můj
současný přítel je majitelem značky této firmy.
Je to paradoxní, ale perfektně to funguje. Co bylo,
bylo, dobré vztahy fungují nadále.
10. A co Vaše rodina? Jak přijímá Vaše
úspěchy?
Přijímá je tak, že se bojím jezdit domů. Při získání
titulu mistryně světa a zároveň absolutní mistryně
světa jsem nevěděla, jestli to mám zatelefonovat
najednou nebo nadvakrát. Nejen ze zdravotních
důvodů – aby to unesli, ale také kvůli mámě, protože jsem si byla jistá, že táta navštíví místní pivní
klubovnu, a je lepší jednou než dvakrát. Rodiče
jsou pro mě silnou motivací a vždy mi fandí do
poslední chvíle. Jsem jim za to velmi vděčná.

11. Co cítíte, když se vracíte do Lužic? Zaznamenala jste nějaké změny v obci?
Největší změnu jsem zaznamenala (smích)
při budování kruhových objezdů a přechodné
změně dopravy. Když se naše jinak tichá ulička
změnila ve frekventovanou silnici. Ticha jsem si
moc neužila, ale zase jsem se cítila jako v Praze,
v mém současném bydlišti. A nyní vážně: Vždy,
když přijedu, odpočinu si. Upravená, čistá obec,
žádný hluk a dnes i moderní kruhové objezdy jsou
určitě prvky, které nejsou všude standardem.
12. Co byste přála občanům Lužic do nového
roku?
Jako sportovkyně bych určitě mládeži přála
sportovní halu, aby měli lepší sportovní podmínky
než já, když jsem začínala. Všem občanům přeji
zdraví, fyzickou kondici a optimistického ducha.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně
dalších úspěchů.
Rozhovor s Bárou Benešovou (roz. Kafkovou)
připravila J. Líčeníková
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SPORT
LUŽICKÝ TENIS
V ROCE 2006
V roce 2006 se členové
tenisového oddílu v Lužicích
zúčastnili několika turnajů po
celém Česku i jednoho turnaje
na Slovensku. Umístili se vždy
na předních místech, na čtyřech turnajích obsadili dvě první
a dvě druhá místa.
Nejprve 27.5. 2006 dvojice Miloš Kadala – Jaromír
Novák obsadila druhé místo
na turnaji čtyřher v Kuřimi. Zde
prohrála až po boji ve finále
9:10, když rozhodující 19. hru
prohrála až v tie-breaku. Turnaje
se zúčastnilo 8 dvojic.

Dne 16.6. 2006 dvojice
PaedDr. Ivo Kurz – Ing. Pavel
Jurásek přesvědčivě vyhrála
tenisový turnaj GIF CUP na
Slovensku v Nitře, kterého se
zúčastnilo 14 dvojic. Ve finále
porazili loňské vítěze turnaje
bez větších problémů 6:1.
Poslední sobotu v červnu,
24.6. 2006, proběhly dva
turnaje. Nejprve v Hodoníně,
na městském turnaji dříve narozených, obsadila dvojice Ing.
Jan Baránek – PaedDr. Ivo
Kurz druhé místo. Turnaje
se zúčastnilo 24 dvojic. Naši
tenisté vyhráli skupinu, když
zvítězili ve všech pěti zápasech.
Ve finálovém vyřazovacím turnaji
prohráli až ve finále 5:7 s dvo-

Vítězové tenisového turnaje „Lužice Burčák Open 2006“, zleva
L. Dvořák a M. Kadala
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jicí, kterou ve skupině hladce
porazili 6:1. „Je to škoda. Budeme muset zapracovat na fyzické
kondici. Ve finále nám už došly
síly,“ prohlásil Ing. Baránek
po prohraném finále.
V ten samý den na turnaji
GLASS OPEN v Novém Boru
na Liberecku zvítězila na turnaji,
kterého se zúčastnilo 16 párů,
dvojice Dr. Lubomír Dvořák
– Ing. Pavel Jurásek. Celkem
vyhráli šest zápasů. Dramatické
finále 9:8 rozhodl po hodině
a půl až v 17. hře tie-break, který
naši tenisté vyhráli 7:2.

„LUŽICE BURČÁK
OPEN“
Na závěr sezóny, 23. září
2006 uspořádal tenisový oddíl
TJ Baník Lužice tradiční turnaj
čtyřher „Lužice Burčák Open“.
Turnaje se zúčastnilo 30 hráčů. Systém turnaje byl oproti
loňsku změněn, aby se docílilo
větší vyrovnanosti dvojic a větší
dramatičnosti. Nejdříve direktoriát turnaje rozdělil hráče do
dvou skupin podle výkonnosti
na hráče papírově lepší, tzv.
skupiny A, a hráče ostatní, tzv.
skupiny B. Po prezentaci si 15
hráčů skupiny B vylosovalo své
spoluhráče ze skupiny A, tímto
se docílilo větší vyrovnanosti
dvojic. Po té se hráči rozlosovali
do tenisového pavouka. Kdo
prohrál v hlavní soutěži, pokračoval v útěše.

Vítězové turnaje „GLASS OPEN“ v Novém Boru: Zleva P. Jurásek a L. Dvořák

Hlavní soutěž vyhrála dvojice Lubomír Dvořák – Miloš
Kadala, která ve finále porazila
dvojici Aleš Kordulík – Milan
Fiala 6:2. Finále útěchy vyhrála
dvojice Paeddr. Ivo Kurz – Ing.
Pavel Jurásek (celkově 3.
místo), která porazila ve finále

dvojici Jaromír Novák – Ivo
Balun (celkově 4. místo).
Ve velkém finále hraném
na 9 vítězných gamů se střetly
opět finálové dvojice z hlavní
soutěže, Dr. Lubomír Dvořák
– Miloš Kadala a Aleš Kordulík – Milan Fiala, protože

dvojice Aleš Kordulík – Milan
Fiala porazila vítěze útěchy,
dvojici Paeddr. Ivo Kurz – Ing.
Pavel Jurásek.
Po dramatickém střetnutí se celkovým vítězem turnaje stala dvojice Dr. Lubomír Dvořák – Miloš Kadala
(1. místo), která porazila dvojici Aleš Kordulík – Milan Fiala
(2. místo) až po tie-breaku 9:8.
Turnaji přálo počasí, byl krásný slunečný den a bezvětří.
Atmosféra turnaje byla přátelská
a sportovní. To se přeneslo i do
oslav po velkém finále.
Děkujeme organizátorům
i sponzorům (obci Lužice,
TJ Baníku Lužice, Ing. Baránkovi, firmě ČAS v čele s Ing. Jiřím
Čechovským a Střední škole
průmyslové a umělecké v čele
s ředitelem Paeddr. Ivo Kurzem)
a přejeme tenistům úspěšnou
halovou sezónu.
Lubomír Dvořák

PROGRAM TJ BANÍK LUŽICE NA ROK 2007
4. 2. 2007

Halová liga přípravek - Hala TEZA Hodonín

2. 6. 2007

Dětský den

14. 7. 2007

Turnaj starých pánů v kopané - TJ Baník

21. 7. 2007

Turnaj Lužic

13.00 hod. Pohárový turnaj mužů v kopané
„O putovní pohár starosty Lužic u Šternberka“
19.00 hod. Stodola - Country - Eldorádo Veselí nad Moravou
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Tabulka soutěže III. třída mužů skupina A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sl. Moravany
Podl. Prušánky
KOVO Ždánice
Baník Lužice
S. Bohuslavice
S. Strážovice
M. Násedlovice
B. Dubňany B
S. Nenkovice
D. Bojanovice
SK Uhřice
Sokol Větéřov
S. Dambořice
Agro Milotice B

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

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

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

0
3
3
3
4
6
6
8
7
8
8
8
9
10

38
33
24
31
21
21
34
23
20
18
14
12
16
15

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

16
12
14
17
19
21
30
24
24
29
26
29
30
29

34
31
31
27
24
24
20
18
17
14
12
10
9
8

1
3
6
4
3
3
2
1
1
4
3
1
2
2

2
1
1
3
4
4
6
7
7
6
7
9
10
11

60
44
35
34
27
29
28
28
29
24
19
20
19
14

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

20
15
21
16
23
19
30
27
30
26
32
38
57
56

34
33
27
25
24
21
20
19
16
16
15
10
8
2

0
1
1

56
73
38

:
:
:

5
3
11

22
21
17

Tabulka soutěže Okresní přebor dorostu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Agro Milotice
D. Bojanovice
Baník Lužice
B. Ratíškovice
Sokol Hr. Lhota
KEN Veselí
Agro Vnorovy
St. Poddvorov
Baník Mikulčice
SK Žarošice
FC Mor. Písek
Velká n. Vel
KOVO Ždánice
Sokol Lipov

14
14
14
14
14
13
14
14
13
14
14
13
14
13

11
10
7
7
7
6
6
6
5
4
4
3
2
0

Tabulka soutěže Okresní soutěž žáků skupina B
1. Sokol Vlkoš
2. Baník Mikulčice
3. FC VMG Kyjov B
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8
8
8

7
7
5

1
0
2

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sokol Kostelec
Sokol Vřesovice
Dr. Bukovany
Baník Lužice
Sl. Moravany
S. Bohuslavice

8
8
8
8
8
8

3
3
2
1
1
0

3
2
3
2
0
1

2
3
3
5
7
7

20
35
23
13
7
3

:
:
:
:
:
:

13
35
20
39
70
72

12
11
9
5
3
1

51
41
44
39
33
22
15
14
6

:
:
:
:
:
:
:
:
:

14
8
14
20
19
29
30
67
64

24
21
15
12
12
9
9
1
1

Tabulka soutěže Okresního přeboru přípravek skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FK Šardice C
FK Mutěnice A
Baník Mikulčice
Sokol Želetice
FK Šardice D
FK Mutěnice B
Sp.Svatobořice B
Baník Lužice
SK Hodonín

8
8
8
7
7
8
8
8
8

8
7
5
4
4
3
3
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
1
3
3
3
5
5
7
7

Mužstvo mužů na turnaji v Lužicích u Šternberka
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ZPRÁVA K ČINNOSTI ODDÍLU STOLNÍHO TENISU SOKOLA LUŽICE
V SOUTĚŽNÍM ROČNÍKU 2006-2007
V zahájeném soutěžním ročníku 2006-2007, ve stolním tenisu
oddílu Sokola Lužice jsou zaregistrovány 4 oddíly (A,B,C,D).
„A mužstvo“ po odehrání
9 kol je na 2 místě v tabulce
Okresní ligy, což by znamenalo při ukončení soutěže možnost postupu do Kraje. „B a C
mužstvo“ hraje Okresní přebor,
z toho B mužstvo je po 9 kolech
na druhém místě,což by při
udržení výkonnosti znamenal postup do Okresní ligy.
„C mužstvo“- se pohybuje
ve spodní polovině této tabulky. „D mužstvo“ po odehrátí
8 kol Okresní soutěže, Sk.A. je

hráčům, dále vedení Sokola Lužice, vedení obce Lužice vše nejlepší, hodně zdraví
a spokojenosti v roce 2007.

uprostřed tabulky. V mužstvu jsou
zapojeni především mladí hráči.
Vedení oddílu touto cestou
děkuje za dobrou reprezentaci
stolního tenisu hráčům oddílu
Sokola Lužice. Přeje všem

Zn. M H.

TJ Sokol Lužice - rozvrh cvičebních hodin 2006 - 2007
16 00 h

škola
Po

17 00

18 00

Žačky
ses. Šabartová

škola
Út
ses. Čechovská

škola
Čt

Hokejbal

br. Hřebíček

br. Bohunský

09:00 - 13:00

Malý sál
Po-St-Pá
36

ses. Rutarová
p. Pecka

Volejbal ženy

Volejbal muži

ses. Šabartová do 19:45 h

od 19:45 h br. Kotlařík

Stolní tenis

Aerobik

Volejbal ženy

ses. Šabartová

br. Hřebíček

ses. Bravencová

ses. Rutarová

Baník kopaná
09:00 - 17:00
Stolní tenis
Bojová umění
br. Příkazský Rich.
14:00-16:00

16:00 - 18:00
Zápas
br. Oláh

22

Modeláři

Žačky

Pá

Ne

21 00

Volejbal ženy

ses. Benešová ses. Bravencová

ses. Čechovská

škola

So

20 00

Aerobik

Stolní tenis

Step-aerobik Fitball (velké míče)
St

19 00

Ženy

Žáci

Ženy

Volejbal muži

Hokejbal

br. Rutar

ses. Benešová

br. Kadala

br. Bohunský

Modeláři
p. Pecka

Volejbal ženy

Volejbal muži

ses. Šabartová do 19:45 h

br. Kotlařík

Út-Čt 17:00 - 20:00
Stolní tenis So 16:30 - 19:00
br. Hřebíček Ne
9:00 - 13:00

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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společenská kro ni ka
Vítání dětí
15. října 2006 bylo přivítáno
devět nových lužických občánků. Přejeme jim šťastný a spokojený život, hodně zdraví a lásky.
Ať jsou pro ně Lužice, místem,
kde prožijí krásné dětství.
Benadová Lucie
Čermák Radek

Zemřelí občané v roce 2006
„Člověk umírá tolikrát,
kolikrát ztrácí svoje nejbližší.“
Publilius Syrus
Benešová Františka
Ing. Poláchová Helena
Dohnal Vojtěch

Rozsypal František
Stackeová Emilie
Hadašová Marie
Grochál Jozef
Greéová Vlasta
Hromková Růžena

Vavrysová Marie

Štylárek Stanislav

Forman Robert

Miroš Jan

Hromková Nela

Kvapilová Ivanka

Hutáková Tereza

Holešínská Ludmila

Mazuch Stanislav

Kalužík Ondřej

Panáková Božena

Koutná Irma

Karas Richard

Vrabec Vojtěch

Hasoň Josef

Kosíková Linda

Kurková Marie

Ing. Nevrlka Jarolím

Novotná Ema

Weiser Jaroslav

Čest jejich památce!

Švagerková Juliana
Domanský Miroslav

Jubilanti
MAJÍ VAŠI BLÍZCÍ V ROCE 2007
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM?
Anežka Tesaříková
Blahopřejeme
a přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti
do dalších let!

38

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 OBECNÍ ÚŘAD.

Pozn. red.: Ve společenské kronice jsou uvedena pouze jména, ke kterým byl
dán souhlas se zveřejněním.

BLAHOPŘEJEME
1. prosince oslavili 65. výročí sňatku manželé
Josef a Marie Kučerovi - ul. Záhumenní.
Blahopřejeme jim k vzácnému jubileu
a přejeme hodně zdraví, štěstí,
rodinné pohody a dobré nálady.
Ať je stále doprovází vzájemná láska,
tolerance a porozumění.

PODĚKOVÁNÍ
Ohlédnutí, uznání, poděkování …
Patří všem, kteří obětují a věnují svůj volný čas dětem i nám dospělým: vedoucím Junáků, Brontosaurů, Sokolu, Baníku, Lužičánku, baletnímu kroužku, cvičení jógy, organizátorům klubu seniorů,
svazu zahrádkářů a vinařů, svazu chovatelů, včelařům, mysliveckému sdružení, rybářům, hlavně
paní Kopečné a celému kolektivu Rybářství Písečné za pohoštění a vzornou péči o francouzskou
delegaci. Učitelům za organizování tělovýchovné, kulturní mimoškolní činnosti, lékařům za ochotu
a podporu, chrámovému sboru, Slováckému krúžku, mužákům a jejich šikovným ženám, Muzejnímu
spolku, redakční radě Lužického zpravodaje (toto je již šestnácté číslo), zastupitelům, členům komisí, aktivistům obecního úřadu, všem podnikatelům za sponzorské dary a podporu, a hlavně všem
občanům, kteří se podle svého zájmu do všech organizovaných činností zapojují a je navštěvují. Dík
také všem, kterým záleží na vzhledu, květinové výzdobě a čistotě naší obce.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
V KOSTELE SV. CYRILA A METODĚJE V LUŽICÍCH
Štědrý den - „půlnoční“ ...................................... (24.12.) - 20 hod.
Hod Boží vánoční ............................................... (25.12.) - 10 hod.
Nový rok .................................................................. (1.1.) - 10 hod.
Milí přátelé, přeji vám všem opravdovou vánoční radost z narození Dítěte,
které může a chce darovat každému člověku pokoj, lásku a naději.
Pavel Pacner, farář
PODĚKOVÁNÍ:
Při adventním koncertě v lužickém kostele bylo na dobrovolném vstupném vybráno 1 990,- Kč.
Pořadatelé tuto částku věnovali na opravu střechy našeho kostela. Děkujeme.
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P. F. 2007

Obyvatelům krásné obce Lužice
přeje rok ve znamení šťastné hvězdy ze srdce
Markéta Zinnerová
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