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SLOVO STAROSTY
Vážení občané.
Ve stručnosti Vás seznámím
s investičními záměry pro rok
2007. Hlavní investiční akcí
bude výstavba sportovní haly
v areálu TJ Baník Lužice. V současně době probíhají legislativní
práce pro zajištění výběrového
řízení formou veřejné zakázky
na dodavatele stavby. Pokud
nenastanou závažnější komplikace, bude stavba ukončena
do konce roku 2007.
S ohledem na stav opotřebení byly v měsíci únoru 2007
rekonstruovány dívčí a chlapecké toalety v původním traktu základní školy. Náročnou
rekonstrukci v hodnotě 1 mil.
Kč provedla v průběhu pouhých
tří týdnů Stavební firma PLUS s.
r. o. V souvislosti s blížícím se
stým výročím postavení základní
školy obdržela obec Lužice na
tuto rekonstrukci od Stavební
firmy PLUS s. r. o. sponzorský
dar ve výši 300.000,- Kč. Jménem zastupitelstva obce, učitelského sboru a žáků základní
školy děkujeme. V mateřské
škole probíhají stavební úpravy
související se zabezpečením
hygieny při výdeji stravy přes
ulici. Investiční náklady na tuto
akci prezentují cca 600.000,- Kč
a budou ukončeny v dubnu
2007. V průběhu roku bude
zahájena výměna kotlů ústředního topení.
V areálu Lužák byla ukončena
první část výstavby parkoviště.
Druhá část parkoviště, včetně
výsadby zeleně, bude dokon2

čena po realizaci rozšíření nekuřáckých prostorů restaurace.
Tyto práce prezentují 1 mil. Kč
a budou ukončeny v červnu
2007. V únoru tohoto roku byla
provedena přeložka a posílení
vedení NN v ul. Zahrádkářská
v úseku od ul. Ke Koupališti po
areál Lužák, včetně vybudování
veřejného osvětlení. Kabely NN
i VO byly uloženy do země.
Na hřbitově byla zahájena
výstavba dalších chodníků.
V parku ulice Velkomoravská
byly vykáceny nemocné nebo
přestárlé stromy a živé ploty.
Byl proveden arboristický řez
stromů a živých plotů. V roce
2007 budou vysázeny nové
stromy a živé ploty z růží. Současně budou zahájeny parkové
úpravy s cílem celkové obnovy
parku a jeho vyššího využití
veřejností (pěšiny, mobiliář).
I v tomto roce budou pokračovat práce v parku U Vrchnice
(chodníky, lavičky, dětské hřiště, osvětlení). Obdobně jako
v minulých letech probíhá obno-

va obecních lesů v rozsahu 2 ha
v lokalitě U Starého a v Hájku.
Od 1. února je v provozu
rozšířené vysílání komplexně
rekonstruované hlavní stanice
kabelové televize. Základní
nabídka obsahuje 21 programů
(za 180,- Kč/měsíc), omezená
nabídka obsahuje 16 programů
(60,- Kč/měsíc). V jednání
je zprovoznění internetu prostřednictvím rozvodů kabelové
televize.
Legislativně se bude připravovat výstavba rodinných domů
Vinohrádky - II. etapa, výstavba sběrného dvoru, bytového
domu u zdravotního střediska,
podporovaných bytů u mateřské
školy a změna územního plánu
obce.
Výše uvedené akce jsou
finančně garantovány rozpočtem obce Lužice, který byl
schválen na III. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Lužice
dne 8. března 2007.
Ing. Jaroslav Kreml
Starosta obce Lužice

UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTEM
1. a 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
proběhne dne 13. dubna 2007
v 10.00 hod. u pomníku padlých
při příležitosti
62. výročí osvobození Lužic.

Zprávy z radnice
VÝZVA - VÝMĚN A ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
„Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007“
Kterých ŘP se výměna týká?
- ŘP vydány v období: 1.7.1964 - 1986
- ŘP vydány v období: 1987 - 1991
- ŘP vydány v období: 1992 - 1993
Proč si mám vyměnit ŘP již nyní?
- předejdu dlouhému čekání na úřadu (magistrátu)
- budu mít vystaven řidičský průkaz v zákonem
stanovené lhůtě
Kolik mě to bude stát?
- výměna ŘP je osvobozena od správního
poplatku

Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
- Městský úřad Hodonín
Co musím mít s sebou ?
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
Kdy budu mít vystaven nový ŘP?
- lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do
15-20 dní (dle počtu žádostí)
Kde najdu více informací?
- http://www.mdcr.cz/ (stránky Ministerstva dopravy)

NABÍDKA BEZPLATNÉHO ZVEŘEJNĚNÍ VAŠÍ FIRMY
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE LUŽICE
Vážení podnikatelé naší obce!
Pokud máte zájem zveřejnit název, předmět činnosti a adresu vaší firmy na webových stránkách naší
obce(www.luziceuhodonina.cz) v seznamu firem, můžete tak učinit osobně na OÚ v Lužicích nebo elektronickou poštou, a to na e-mail lorencova@luziceuhodonina.cz. Informace o Vaší firmě nám dodejte ve formátu
.doc, .rtf, .txt, popř. obrázky .bmp nebo .jpg (nedodávejte, prosím, ve formátu jako .cdr, .pdf, atd.).
Tato služba je bezplatná!
S TAT I S T I K A P O Č T U O BY VAT E L
Ukazatel
Počet obyvatel k 1.1.2006

celkem
2788

Vývoj obyvatelstva

Počet narozených
Počet zemřelých

Migrace

Počet přistěhovalých
Počet vystěhovalých

Počet obyvatel k 31.12.2006

V rámci okresu 43
z jiných okresů 8
v rámci okresu 40
do jiných
19
okresů

ženy
1402

22
27

13
16

51

26

59

27

2775

1398
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KABELOVÁ TELEVIZE
Od 1. dubna 2007 je provozována kabelová
televize v rozsahu omezené nabídky v ceně
60,- Kč/měsíc a základní nabídky v ceně
180,-- Kč/měsíc. Občané, kteří mají zájem
o zavedení kabelové televize do své domácnosti,
mohou se přihlásit na OÚ.

OMEZENÁ NABÍDKA

ZÁKLADNÍ NABÍ DKA

SEZNAM PROGRAMŮ ŠÍŘENÝCH
V KABELOVÉM ROZVODU
Program

Jazyk

1

INFO Lužice

česky

2

ČT1

česky

3

ČT2

česky

4

NOVA

česky

5

PRIMA

česky

6

STV1

slovensky

7

STV2

slovensky

8

MARKÍZA

slovensky

9

ORF1

německy

10

RTL

německy

11

PRO7

německy

12

DSF

německy

13

SUPER RTL

německy

14

ČT24

česky

15

ČT4

česky

16

VIVA

německy

VKV
17 EUROSPORT CZ

4

česky / anglicky

18

ÓČKO

česky

19

HALLMARK

česky

20

SPEKTRUM

česky

21

MINIMAX

česky

Přehled vývozů komunálního odpadu
a odpadů tříděných
Vážení občané,
správné třídění odpadů nám zajišťuje čistší
životní prostředí, šetří suroviny, redukuje množství
odpadů ukládaných na skládky a umožňuje využití
odpadů.
Třídění šetří také finanční prostředky, které
obec vynakládá na systém třídění odpadového hospodářství. Příjmy v r. 2006 za třídění
skla, papíru, plastu a nápojového kartonu činí
313.332,- Kč.
Dovolte, abychom vám všem touto cestou
poděkovali.
Název druhu odpadu

Množství odpadu (tuny)
2005
2006
Směsný komunální odpad
727,950 871,880
Zemina a kamení
0,000
10,940
Plastový obal
29,144
29,151
Skleněný obal, bílé sklo
6,452
16,573
Skleněný obal, barevné sklo
6,919
12,613
Papírový obal
35,680
56,067
Papír
33,420
20,500
Železo
11,310
11,295
Stav. mat. azbest
0,000
2,880
Nápojový karton
2,130
2,091
AKU
0,570
1,420
Nádoby od barev a laků
3,150
1,910
Pesticidy
1,648
0,000
Pneu malá
2,220
3,800
Pneu velká
2,820
3,170
Ostatní elektroodpad TV
2,140
1,280
Ledničky
2,070
1,640
Ostatní elektroodpad
1,860
0,070
Ost. oleje
0,248
0,345
Monočlánky
0,011
0,000
Léky
0,088
0,016
Jedlý olej a tuk
0,045
0,000
Zářivky
0,0209
0,005
Beton
65,000
12,000
Cihly
134,000
56,000
Pb AKU
0,970
0,000
Jiný biologický odpad
4,150
0,000

ZÁPIS A USNESENÍ Z II. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE LUŽICE ZE DNE 21. prosince 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 13 členů.
- 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
Místostarostka uvedla, že z posledního zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 31. 10.
2006 nevyplynuly žádné úkoly.
USNESENÍ č. 2/1: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z posledního zasedání.
HLASOVÁNÍ:
13 - 0 - 0
17.15 Dostavil se Mgr. Vít Hubačka
2. Volba KV a FV
Starosta seznámil přítomné s návrhem složení
kontrolního výboru, a to v sestavě:
Předseda: Ing. Josef Kuchař
Členové: Mgr. Stanislav Vavrys, Mgr. Zbyněk
Hromek, Ing. Jan Sečkař, Ing. Pavel Popovský
USNESENÍ č. 2/2 a): ZO schvaluje složení KV
v následující sestavě:
Předseda: Ing. Josef Kuchař
Členové: Mgr. Stanislav Vavrys, Mgr. Zbyněk
Hromek, Ing. Jan Sečkař, Ing. Pavel Popovský
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
Starosta dále seznámil s návrhem složení
finančního výboru, a to v sestavě:
Předseda: Ing. Martin Půček
Členové: Ing. Hana Bernhardtová, Marie Černá, Ing. Mgr. František Červinek, Radim Lacko

USNESENÍ č. 2/2 b): ZO schvaluje složení FV
v následující sestavě:
Předseda: Ing. Martin Půček
Členové: Ing. Hana Bernhardtová, Marie Černá, Ing. Mgr. František Červinek, Radim Lacko
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
3. Schválení jednacího řádu KV a FV
Místostarostka seznámila přítomné zastupitele
s návrhem znění jednacího řádu KV a FV a vyzvala
k dotazům.
P. Buchta poukázal na nesrovnalost pojmenování města na místo obce.
Ing. Hasoň se dotázal, zda v jednacím řádu FV
v Čl. 3 (Vyjadřuje se k poskytnutí a přijetí půjčky,
vzdání se práva a prominutí pohledávky a zastaveni
obecního majetku, pokud je překročena hranice
1 mil. Kč.) je hranice 1 mil. Kč dána ze zákona.
Ing. Půček uvedl, že výbory neschvalují, pouze
se vyjadřují pro zastupitelstvo.
Starosta uvedl, že KV a FV jsou poradní orgány
zastupitelstva obce a pokud se takový záměr projednává v zastupitelstvu a je vyšší než 1 mil. Kč, tak se
k tomu musí FV také vyjádřit. Zastupitelstvo ve svém
rozhodnutí zohlední vyjádření příslušného výboru.
USNESENÍ č. 2/3 a): ZO schvaluje jednací
řád KV.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
USNESENÍ č. 2/3 b): ZO schvaluje jednací
řád FV.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
Místostarostka dále navrhla, aby si do příštího
zasedání ZO vypracovaly výbory své plány kontrolní činnosti na rok 2007.
USNESENÍ č. 2/3 c): ZO ukládá FV a KV do
příštího zasedání ZO vypracovat plán kontrolní
činnosti na rok 2007 .
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
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4. Činnost komisí
Místostarostka seznámila s činností jednotlivých komisí a redakční rady obce Lužice, a konstatovala, že tyto komise jsou velkým přínosem
a jejich činnost se velmi osvědčila. V komisích
pracuje přes 50 občanů.
Dále seznámila přítomné s novými předsedy
a členy komisí rady obce.
1. Letopisecká komise:
předseda: Mgr. Jaroslav Hromek
členové: RNDr. Štěpán Buchta, Alena Hájková,
Miluška Kopřivová, PhDr. Miroslava Rošková,
CSc., Mgr. Hana Sýkorová
Správci muzejní sbírek: Alena Hájková, Ludmila
Pindová, Zdeňka Šimková.
2. Kulturní komise:
předsedkyně:Tatiana Hromková
členové: Jakub Buchta Dis., Daniel Dorica, Dana
Holešová, Andrea Janulíková, Lenka Králová,
Josef Krchnivý, Jindřiška Schönová-Myšulková,
Mgr. Dana Vojkovská, Soňa Zimková
3. Sportovní komise:
předseda: Miloš Kadala
členové: Vladimír Dvořák, Miroslav Hřebíček,
Petr Janošek, Antonín Komosný, Mgr. Ludmila
Kotlaříková, Josef Staněk
3. Zemědělsko-ekologická komise
předseda: Štěpán Prygl
členové: Jakub Buchta Dis., Jaroslav Hromek, Svatopluk Janík, Vladimír Šebestík, Jozef Žembery
4. Stavební komise
předseda: Ing. Milan Puszkailer,
členové: Stanislav Brejcha, Ing. Marek Hasoň, Jiří
Nesvadba, Luděk Půček, Ing. David Švarcer
5. sociální komise:
předsedkyně: Drahomíra Sasinková
členky: Marie Černá, Štěpánka Černá, Jarmila
Pražáková, Marta Příkazská
Sbor pro občanské záležitosti
Předsedkyně: Milada Maradová
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Členové: Tatiana Hromková, Zdeňka Hřebačková,
Ludmila Pindová, Marie Šenková
Redakční rada Lužického zpravodaje:
Mgr. Jana Ambrožová, Andrea Janulíková, Mgr.
Jana Líčeníková, Petra Lorencová, Miluška Kopřivová, Věra Kotásková, Ing. Jaroslav Kreml, Mgr.
Stanislav Vavrys.
USNESENÍ č. 2/4 a): ZO bere na vědomí
složení komisí a redakční rady Lužického zpravodaje.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
Místostarostka přednesla návrh na stanovení
způsobu a výše odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, členů rady obce, předsedům
výborů a komisí.
Starosta doplnil, že pokud dojde k souběhu
funkcí, je možné vyplatit odměnu za funkce obě,
tzn. pokud je někdo zastupitel a předseda komise, dostane odměny za obě tyto funkce.
USNESENÍ č. 2/4 b): ZO schvaluje způsob
odměňování neuvolněným zastupitelům, členům
rady, předsedům výborů a komisí v max. výši dle
nařízení vlády č. 50/2006 Sb., s platností od
1. 12. 2006. Současně schvaluje vyplácení těchto odměn v případě souběhu funkcí za každou
funkci jednotlivě.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
5. Úprava rozpočtu č. 4
Starosta předal slovo paní Valouškové.
Paní Valoušková seznámila přítomné s úpravou
rozpočtu č. 4 a vyzvala přítomné k dotazům.
Ing. Kuchař se dotázal na částku 1 mil. Kč
- prodej pozemků na Kratinách a Vinohrádkách.
Starosta odpověděl, že původní částka 2,2 mil. Kč
souvisela také s prodejem pozemků na Kratinách.
Tento prodej se však neuskutečnil, protože ho zbrzdil
výběr žadatelů.
Smlouvy je nutné definovat tak, aby se
zabezpečilo, že se s pozemky nebude dále
obchodovat.
Pí Valoušková dále uvedla, že proti rozpočtu
jsou nižší i daňové příjmy, u kterých není jisté,
zda budou naplněny dle rozpočtu.

Ing. Kuchař se dále dotázal, zda bude od ledna
2007 vysílat kabelová televize v rozšířené skladbě
tak, jak bylo uvedeno v nabídce firmy NOEL.
Starosta uvedl, že k 31. 12. 2006 bude ukončena smlouva s firmou SELF. Poté zahájí úpravy
firma NOEL, která zavede i více programů. Zprovoznění zařízení v plném rozsahu se uskuteční
do 31. 1. 2007.
Ing. Kuchař se dále dotázal na částku na opravu střechy kostela. Střecha se doposud neopravovala, tzn. jestli bude částka vrácena.
Pí Valoušková podotkla, že do 15. ledna 2007
musí organizace předložit čerpání dotací, a pokud
nepředloží musí vrátit částku na účet obce.
Ing. Hasoň dodal, že materiál je nakoupen a
peníze z obce jsou proinvestovány. Bude předloženo čerpání dotací.
Starosta dodal, že o odložení opravy střechy
kostela byl informován.
Ing. Kuchař se dále dotázal na částku 67.000,Kč - ZUŠ? Na co byly prostředky použity?
Pí Valoušková odpověděla, že byl zakoupen
cimbál a zbylá částka jsou mzdové prostředky
učitelky, která vyučovala sólový zpěv.
Mgr. Stanislav Vavrys se dotázal na položku region Podluží a zvyšování finančních prostředků.
Starosta odpověděl, že v tomto navýšení je
zohledněna valorizace, bohatší činnost regionu
a spoluúčast na dotacích. Částka 15.000,- Kč
uvedená jako navýšení v rozpočtovém opatření
bude čerpána na informační tabule (10.000,- Kč),
příspěvek na veletrh REGION TOUR (3.500,- Kč)
a příspěvek na vydání časopisu Malovaný kraj
(1.500,- Kč).
Ing. Kuchař se dotázal, kolik stojí opravy škod.
V současné době byla opět vytržena značka
u kruhového objezdu. V obci je bezpečnostní
agentura, kterou platíme a stejně tak platíme
i opravy škod. Zda by nebylo lepší finance za
bezpečnostní agenturu uplatnit jinde.
Pí Valoušková dodala, že škody jsou uplatňovány u pojišťovny nebo osob, které ji způsobí.
Starosta konstatoval, že vytržení této značky nezpůsobili vandalové, ale nedostatečné ukotvení značky,
které proběhlo v době, kdy nebyly ukončeny terénní
úpravy. Nové kotvení bylo provedeno dnešního dne.

Náklady na ostrahu jsou nezbytné, protože přibývá
stále víc obecního mobiliáře, který bývá terčem útoků
vandalů. Ostraha projíždí celou obcí.
Mgr. Vavrys se dále dotázal, co všechno je
zahrnuto v nákladech na kulturu? Doporučuje
zpracovat strukturu čerpání finančních prostředků
pro kulturní akce v roce 2006.
Starosta dodal, že zastupitelé mají možnost
nahlédnout do faktur. Do dalšího zasedání ZO
tuto bude tento materiál zpracován. Dále podotkl,
že za poslední 4 roky přibylo několikanásobně
kulturních akcí.
Místostarostka doplnila, že občané začínají mít
velký zájem o kulturní dění a stále více se jich do
této činnosti zapojuje.
USNESENÍ č. 2/5 a): ZO schvaluje úpravu
rozpočtu č. 4 v celkové příjmové a výdajové části
839.500,- Kč.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
USNESENÍ č. 2/5 b): ZO ukládá radě obce
do příštího zasedání ZO předložit strukturu
čerpání finančních prostředků kulturních akcí
v roce 2006.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
6. Pověření rady obce ke schválení úpravy rozpočtu č. 5
Starosta seznámil zastupitele s návrhem, aby ZO
pověřilo RO schválením úpravy rozpočtu č. 5.
USNESENÍ č. 2/6: ZO pověřuje radu obce
k schválení nezbytně nutných úprav rozpočtu
do konce roku 2006 (rozpočtové opatření č. 5),
jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, které
budou vynuceny vnějšími vlivy.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
7. Rozpočtové provizorium obce
Pí Valoušková seznámila přítomné zastupitele
s tím, že rozpočet na rok 2007 se bude schvalovat na dalším zasedání a dnes je nutné schválit
rozpočtové provizorium. Čerpání výdajové části
rozpočtu bude za jeden měsíc ve výši maximálně
1/12 skutečných nákladů roku 2006.
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Ing. Půček se dotázal, zda provizorium vychází
z roku 2005 či 2006.
Pí Valoušková odpověděla, že z roku 2006.
Rozpočet je nutno schválit do dubna následujícího roku.
Starosta dodal, že některé akce nejsou dokončené a přesouvají se do dalšího roku, dále jsme
získali dotaci 15 mil. Kč na halu, a proto by bylo
předčasné dělat rozpočet v této době.
USNESENÍ č. 2/7: ZO schvaluje rozpočtové
provizorium obce pro rok 2007.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 – 0
8. Místní poplatky na rok 2007
Starosta seznámil přítomné s návrhem zvýšení
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Výdaje jsou vyšší než příjmy a v příštím roce budou navýšeny poplatky za
uložení odpadu na skládku o 100,- Kč za tunu.
K snížení předpokládané ztráty navrhl starosta
zvýšení poplatku o 50,- Kč za rok.
Návrh usnesení 2/8a): ZO schvaluje poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ve výši 350,- Kč za rok.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
Starosta dále seznámil zastupitele se záměrem
OÚ vybírat všechny poplatky prostřednictvím
SIPO nebo převodem z bankovního účtu. Možnost platby v hotovosti bude zachována.
Návrh usnesení 2/8b): ZO doporučuje výběr
poplatků za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, ze psů, za kabelovou televizi a za stočné přes SIPO.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
9. Darovací smlouva
mezi městem Hodonín a obcí Lužice
(budova ZŠ Lužice)
Místostarostka seznámila s žádostí obce Lužice
na město Hodonín o bezúplatný převod budovy
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a pozemku ZŠ Lužice. Město Hodonín nabídlo
obci Lužice tuto budovu a pozemky jako dar.
Návrh usnesení 2/9: ZO schvaluje darovací
smlouvu s městem Hodonín (jako dárce) a obcí
Lužice (jako obdarovaný) na budovu ZŠ, č. p.
220, na pozemcích parc. č. 1839 a 1840 v k.
ú. Lužice u Hodonína a pozemek parc. č. 1839
o výměře 1575 m2 v k. ú. Lužice u Hodonína.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
10. Majetkoprávní vypořádání
- duplicitní vlastnictví pozemků
Starosta seznámil přítomné se skutečností,
že pozemky parc. č. 1590/6 a 1590/7 mají
duplicitního vlastníka p. Konečka, pí Bílíkovou
a obec Lužice. Vzhledem k tomu, že obec Lužice
nemá k předmětným pozemkům nabývací tituly,
je její vlastnictví neoprávněné.
Návrh usnesení 2/10 a): ZO schvaluje
sepsání souhlasného prohlášení na parc.
č. 1590/6 a 1590/7, na základě kterého se
vzdá obec Lužice svého vlastnického práva s tím,
že následně budou dořešeny majetkoprávní
vztahy k stávajícím inženýrským sítím (prodej,
pronájem, věcné břemeno).
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
Obdobně obec Lužice nedisponuje nabývacím
titulem pro pozemky parc. č. 2134/11 - les,
a 2137 - les, které vznikly z parc. č. 1126/36.
Duplicitní vlastnictví obce k těmto pozemkům
je rovněž neoprávněné.
Návrh usnesení 2/10 b): ZO schvaluje sepsání souhlasného prohlášení na parc. č. 2134-11
- les a 2137 - les, které které vznikly z parc.
č. 1126/36, na základě kterého se vzdá obec
Lužice svého vlastnického práva.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
11. Pozemky - záměr směnit
a) Směna pozemku parc. č. 2566/2, 2566/3
stažena z programu

b) pozemek parc. č. 1608/3 ve vlastnictví
Groz-Beckert CZECH za obecní parc. č. 1570/1,
1572, 1575/2
Starosta seznámil se záměrem směny pozemků
mezi obcí Lužice a firmou Groz-Beckert CZECH.
Pozemek, který vlastní firma za pavlačovým
činžovním domem, je vhodný k výstavbě bytového
domu. Proto byl navržen na směnu s pozemkem
naproti firmy Groz-Beckert, který by sloužil jako
parkoviště pro zaměstnance této firmy.
Ing. Kuchař podotkl, že parkoviště v této
lokalitě není vhodné, pokud zde bude výstavba
rodinných domů.
Starosta odpověděl, že toto parkoviště bude
upravené a zabezpečené tak, aby zástavbu
nenarušovalo jak po stránce technické, tak estetické (výsadba zeleně, výstavba vozovky).
Ing. Hasoň se dotázal, zda firma plánuje něco
s pozemky, které jsou za pozemkem, který
chceme směnit.
Starosta odpověděl, že prozatím nic neplánují.
Na pozemcích je sad.
Návrh usnesení 2/11 b): ZO schvaluje záměr
směnit část pozemku parc. č. 1608/3 ve vlastnictví Groz-Beckert CZECH za části obecních
pozemků parc. č. 1570/1, 1572, 1575/2.
HLASOVÁNÍ:
13 - 1 - 0
Zdržel se:
Ing. Josef Kuchař
12. Pozemky - koupě
a) pozemek p. č. 372/29 v k. ú. Lužice
u Hodonína (16 m2, cesta na ul. Šeříková)
Starosta informoval přítomné, že p. Příkazský
navrhuje obci odprodej předmětného pozemku
o ploše 16 m2 za cenu 200,- Kč/m2. Vzhledem ke
skutečnosti, že tento pozemek je definován jako orná
půda, navrhuje starosta kupní cenu 30,- Kč/m2.
Návrh usnesení 2/12 a): ZO schvaluje zakoupení
pozemku parc. č. 372/29 v k. ú. Lužice u Hodonína
(16 m2, cesta na ul. Šeříková) za cenu 30,- Kč/m2.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
b) pozemek p. č. 598/3 v k. ú. Lužice u Hodonína (57 m2, Vinohrádky)

Starosta informoval přítomné, že při výkupu
strategických pozemků v lokalitě Vinohrádky od p.
Příkazského, nebyla vykoupena parc. č. 598/3.
Vzhledem ke skutečnosti, že původní parcela
byla vykoupena od p. Příkazského za cenu 200,Kč/m2, doporučuje starosta vyhovět požadavku
p. Příkazského a parc. č. 598/3 o ploše 57 m2
vykoupit za navrženou cenu 200,- Kč/m2.
Návrh usnesení 2/12 b): ZO schvaluje
zakoupení pozemku parc. č. 598/3 v k. ú.
Lužice u Hodonína (57 m2, Vinohrádky) za cenu
200,- Kč/m2.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
c) pozemek p. č. 2853/45 v k. ú. Lužice
u Hodonína (286 m2, meliorační kanál)
Starosta seznámil přítomné se záměrem zakoupení pozemku parc. č. 2853/45 v k. p. Lužice
u Hodonína o ploše 286 m2, a to vzhledem ke
skutečnosti, že tímto pozemkem je veden protipovodňový objekt.
Starosta navrhl cenu 15,- Kč/ m2.
Návrh usnesení 2/12 c): ZO schvaluje zakoupení pozemku parc. č. 2853/45 v k. ú. Lužice
u Hodonína (286 m2, meliorační kanál) za cenu
15,- Kč/m2.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
13. Věcné břemeno
a) E.ON na pozemcích obce (přeložka vedení
NN)
Starosta seznámil přítomné s návrhem
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí
Lužice a E.ON distribuce a. s. na vedení kabelu
NN na ul. Břeclavská za jednorázovou úhradu
5.000,- Kč.
Návrh usnesení 2/13 a): ZO schvaluje
smlouvu zřízení věcného břemene mezi obcí
Lužice a E.ON distribuce a. s. na vedení kabelu
NN na ul. Břeclavská za jednorázovou úhradu
5.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
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b) Město Hodonín na pozemku obce p. č.
2853/45 (potrubí jodo-brom. vody)
Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy
na zřízení věcného břemene mezi obcí Lužice
a městem Hodonín na uložení jodo-bromového
potrubí v délce 7 m na parc. 2853/49 v k.
ú. Lužice u Hodonína za jednorázovou úplatu
100,- Kč/ m2.
Návrh usnesení 2/13 b): ZO schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi
obcí Lužice a městem Hodonín na uložení jodobromového potrubí v délce 7 m na parc. 2853/49
v k. ú. Lužice u Hodonína za jednorázovou úplatu
100,- Kč/ m2.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
14. Různé
Starosta doporučil schválení následující
bodu:
a) Převedení finančních prostředků MŠ
z rezervního fondu
Rada obce schválila čerpání rezervního fondu
na pokrytí případných ztrát rozpočtu MŠ.
Návrh usnesení 2/14 a): ZO bere na vědomí,
že ztráta hospodaření MŠ za rok 2006 bude
v roce 2007 pokryta z rezervního fondu MŠ
Lužice.
HLASOVÁNÍ:
14 - 0 - 0
Starosta dále předal slovo přítomným zastupitelům.
Ing. Půček se dotázal, zda p. Vagunda - Drgáč
má povoleno umístit nabídkovou tabuli v kruhovém objezdu.
Místostarostka odpověděla, že pokud má někdo
zájem si umístit reklamu na obecní pozemek, musí
si podat žádost a dle vyhlášky uhradit poplatek.
Starosta konstatoval, že umístění upoutávky
v kruhovém objezdu nebylo obecním úřadem
povoleno. Pokud se bude vystavení upoutávací
tabule v kruhovém objezdu opakovat, bude p.
Vagunda-Drgáč vyzván, aby tabuli odstranil z titulu
ohrožení bezpečnosti dopravy, nepovoleného
užívání cizích pozemků a porušování obecních
vyhlášek.
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Ing. Kuchař konstatoval, že díky příznivému
počasí byla dokončena výstavba ul. Břeclavská.
Jsou zde podélná stání, ale i tak stojí auta mimo
tato stání. Proto doporučuje obeslat občany této
ulice, aby tato stání užívali.
Mgr. Kotlaříková se dotázala na bližší informace
získání dotace 15 mil. Kč ze státního rozpočtu na
sportovní halu.
Starosta odpověděl, že tato dotace byla
odsouhlasena 13. 12. 2006 a bude čerpána
v příštím roce. Před zahájením výstavby je nutné
zajistit optimální úvěr a provést zadávací řízení
dodavatele stavby.
15. Diskuze
Ing. Polách navrhl, aby vzhledem k neadekvátní
spotřebě plastových pytlů na tříděný odpad byly
pytle občanům vydávány podle toho, kolik pytlů
s tříděným odpadem občané odevzdávají.
Starosta odpověděl, že tento způsob by byl
organizačně náročný a nákladný a procento
tříděných odpadů by bylo nižší.
Mgr. Jaroslav Hromek seznámil přítomné
se žádostmi Muzejního spolku na dotace na
Starý kvartýr. V prosinci byla schválena dotace
40.000,- Kč z Nadace Via. Tato získaná dotace
bude sloužit na vybudování sociálního zařízení na
Starém kvartýru. I nadále bude Muzejní spolek
o dotace žádat.
Zve tímto všechny přítomné k návštěvě Starého
kvartýru.
Starosta dodal, že po skončení adventního
koncertu se zde konalo posezení účinkujících
a atmosféra byla velmi příjemná a přátelská.
16. Závěr
Starosta informoval zastupitele, že v lednu
2007 bude region Podluží pořádat školení
zastupitelů na téma Zákon o obcích a čerpání
prostředků obecních rozpočtů.
Závěrem poděkoval přítomným za připomínky
a aktivní přístup a všem popřál příjemné svátky
vánoční a vše nejlepší v roce 2007.
Zapsala: Petra Lorencová

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

- OBĚDY PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

Ve školní jídelně při Mateřské škole v Lužicích se
připravuje strava nejen pro děti ze školky, ale i pro
cizí strávníky. Z důvodu správného dodržení vyhlášky‚
(vyhl. 137/2004 Sb. ve znění vyhl. 602/2006 Sb.
- § 25) dochází ke stavebním úpravám naší kuchyně.
Buduje se nová výdejna obědů pro cizí strávníky,
hrubá přípravna masa, hrubá přípravna zeleniny
a kancelář vedoucí stravování. Část stavebních úprav
se provádí v těchto dnech a další úpravy nás čekají
v období letních prázdnin. Obědy si mohou strávníci
vyzvednout osobně v naší nové výdejně, nebo jsou
rozváženy po naší obci firmou LUTES Lužice (od
1. dubna 2007 za dovoz obědu platí každý 3,- Kč).
Z hygienického hlediska se na odebírání obědů
doporučují termonádoby (jídlonosiče). Po dobu
rozvozu nesmí teplota jídla klesnout pod +60°C. Při
vlastním odběru teplého pokrmu si strávník přijde
sám v určenou dobu, kterou je nutno dodržet.

Další podrobnosti ohledně odebírání pokrmů
z naší kuchyně Vám rádi zodpovíme na tel. 518
357 379.
Helena Smutná
vedoucí stravování MŠ Lužice

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA ANEB V ZAJETÍ TECHNIKY…

Co se Vám vybaví, když se řekne mediální
výchova? Mně osobně počítač, to je totiž základ
tohoto předmětu. Fotoaparát, kamera, tiskárna,
televize, DVD přehrávač…další pomůcky, se kterými pracujeme. A taky se mi vybaví počítačová
učebna, přeci se nebudeme učit na školním
dvoře. :-)
Mediální výchova je u nás nově zavedený
školní předmět, dřív to byla informatika. V dnešní
době je znalost a práce na počítači dost žádaná.
Pracujeme nejenom s počítačem, ale i s výše
uvedenými předměty. Tyto hodiny nám přijdou
jako odpočinkové, učitelé totiž nezkouší a to se
nám pochopitelně líbí.
Co děláme v mediální výchově? Tak například
píšeme do školního časopisu Prim@. S pomocí
paní učitelky, která nás podle uvážení rozdělila
do dvojic, jsme si vytvořili takovou malou redakci.
Píšeme o různých zajímavostech, naše postřehy
a o akcích nejen ze školy, ale i ze světa. Dále pak

občas vyrábíme pozvánky, plakáty a diplomy. Pracujeme také s webovými stránkami školy. Velmi
povedená je obzvlášť fotogalerie, kde je spousta
hezkých snímků.
Naší největší chloubou je televize ŠkoT, což
jsou vlastně zprávy. Žáci vždy jednou za měsíc
sepíší akce, které se udály, sestříhají a upraví
krátké záznamy, ke kterým přidají komentáře.
Většinou pracujeme i doma ve volném čase,
protože ve škole ho moc nemáme. Musí se
pracovat v kolektivu, sám by to nikdo nezvládl,
je toho totiž příliš.
Myslím, že je to v dnešní době důležitá příprava
k dalšímu studiu na středních i vyšších školách,
ale také k životu. Svět se pořád více zdokonaluje.
Prostě žijeme ve světě techniky a většina z nás si
bez ní nedokáže už život ani představit.
Kateřina Kujová, 9. třída
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L U Ž I C K Á L AŤ K A
Na naší lužické ,,prima“ škole se pořádá spousta zajímavých a zábavných akcí. Jednou z nich je
i závod ve skoku vysokém ,,Lužická laťka“, který
se konal již potřetí a to dne 30. 1. 2007. Tohoto
„skokanského klání“ se celkově zúčastnilo 30
šikovných závodníků. Účastníci byli rozděleni do

sedmi různých kategorií. Tento ročník se opravdu
vydařil, žáci se snažili ze všech sil dosáhnout toho
nejlepšího výkonu. I přes techniku, která selhala
byla na závodě krásná sportovní atmosféra, která určitě dopomohla k pokoření rekordů školy.
Z dívek byly úspěšné Oláhová Helena (7. tř)
a Konvičná Vlasta (8. tř), které skočily 130cm
a vytvořily tak rekord mezi děvčaty. O něco
šikovnější byli chlapci. Přes laťku nastavenou na
úctyhodných 165cm se „přehoupl“ žák osmé

třídy Lukáš Parák a posunul tím hranici starého
školního rekordu opět o něco výš. Reprezentantům deváté třídy se také vedlo dobře. Antoš
Vlastimil skočil 160cm a Chalupová Martina
125cm. Mezi závodníky z nižších ročníků se dařilo
například Balážovi Pavlovi (5. tř), který skočil
120cm, Kotáskové Věrce (4. tř), skočila 110cm.
Myslím, že toto sportovně zaměřené odpoledne
se vydařilo a snad se v dalších ročnících závodu
dočkáme ještě většího zájmu jak ze strany ,,skokanů“ tak diváckého ohlasu.
Chceme tímto poděkovat i paní zástupkyni
Ludmile Kotlaříkové za neustálou snahu přivést
naše žáky ke sportovním výkonům, neboť ona
tuto akci vymyslela a zorganizovala.

TANEČNÍ A BALETNÍ PRŮPRAVA
PRO DĚTI OD 5 LET
Děti jsou hravou formou seznamovány
se základy tance a baletu.
Výuka probíhá každý čtvrtek ve školní družině
v Lužicích od 16.15 – 17.00 hodin
Bližší informace na tel.: 518 357 787 nebo 723 465 383
Foto: Z předtančení na plese v Mikulčicích 16. 3. 2007
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Šimánková Vendula 9. tř.

OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM JAZYCE
I v tomto školním roce se
naše škola zúčastnila okresního
kola olympiády v německém
jazyce, které se tradičně konalo
na Gymnáziu ve Strážnici.
Jedinou zástupkyní školy byla
pod vedením p. uč. Tatiany Hromkové žákyně 8. třídy Vlasta Konvičná. I když soutěžila v nové kategorii (pro 8. a 9. třídu) a musela
se naučit zcela novou slovní
zásobu, obsadila skvělé 3. místo.
Soutěž byla rozdělena do
dvou částí - poslechové a konverzační. V obou částech patřila
Vlasta k nejlepším.
Srdečně jí blahopřejeme!

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Ve středu 7. 2. 2007 se konal
zápis do 1. třídy. Po příchodu do
školy šly děti do třídy, kde se
jich ujala děvčata 6.třídy, např.
nevěsta (Tereza Klvačová), čarodějnice (Markéta Fečová) nebo
falešný sob (Kateřina Dohnalová). Hrály pexeso, malovaly si
a nebo si jenom povídaly. Poté
přišel na řadu samotný zápis,
kde už na děti čekaly další
pohádkové bytosti v podobě
Bílé paní (Lucie Nováková),
Pipi dlouhé punčochy (Simona
Kremlová) nebo také princezny
(Jitka Pecůchová). Děti musely
poznávat barvy, geometrické
tvary, zvířata a také vyplnit malý
test. V testu měly za úkol například nakreslit svého kamaráda
nebo se pokusit opsat větu. Za
odměnu dostal každý budoucí

žák výrobky od žáků ZŠ Lužice
a také medaili na uvítanou. Děti
byly moc šikovné a myslíme,
že se jim zápis líbil. Doufáme,

že stejně tak se jim bude líbit
i ve škole.
Lucie Nováková 6. třída
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Prodloužené jarní prázdniny
Žáci lužické základní školy si letos mohli užít
o týden delších jarních prázdnin. Po dohodě
vedení školy, obce a stavební firmy se přistoupilo
k plánované celkové rekonstrukci zastaralého
a již nevyhovujícího sociálního zařízení ve staré
části budovy školy. Pracovníci STAVEBNÍ FIRMY
PLUS prováděli opravy tak, aby již po 14 dnech
mohli využívat žáci sociální zařízení v prvním patře
a celá rekonstrukce byla úspěšně dokončena po
3 týdnech, kdy pouze týden musela probíhat za
provozu školy.
Vedení školy děkuje STAVEBNÍ FIRMĚ PLUS
s.r.o. za kvalitní a rychlou práci, kterou odvedli
její pracovníci při stavebních a instalačních
pracích.
Škola získala nové moderní zařízení, které
odpovídá současným požadavkům a hygienickým
předpisům.
Poděkování patří vedení obce Lužice, které tuto
téměř milionovou investici zajistilo finančně.
Zvláštní poděkování patří majiteli STAVEBNÍ
FIRMY PLUS s.r.o. p. Josefu Anovčinovi za
sponzorský dar ve výši 300.000,- Kč, kterým
uskutečnění této investice významně podpořil.
Mgr. M. Hunča, ředitel školy

Zaslechli jsme…
Prvňáček: „Teto, víš co je u nás ve škole
nejlepší? “
Typuji: „Učitelé? Ne… Soutěže? Ne…Hry?
Ne.“
Slevuji: „Přestávky? Néé. Konec vyučování?
Nééé!“
Prvňáček: „ No přece záchody!...Jen chvíli
čuráš a už to samo splachuje!“
Pro nezasvěcené na vysvětlenou – kluci z první
třídy nemusí čekat, až dorostou do chlapské výšky, aby dosáhli na pisoár, který sám splachuje,
jelikož je opatřen fotobuňkou.

Ředitelství ZUŠ Dolní Bojanovice vyhlašuje

TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
a zápis pro školní rok 2007/2008 v budově ZUŠ Dolní Bojanovice
pro hudební, taneční a výtvarný obor
ve čtvrtek 17. 5. 2007 od 13.00 do 18.00 hod.
Termín těchto zkoušek se týká i dětí,
které by chtěly navštěvovat pobočku ZUŠ v Lužicích.
Pozn.:
Žáci pro hudební obory si připraví národní nebo lidovou píseň, dále bude hodnocen
rytmus a sluchové vnímání. Pro taneční obor si žáci přinesou cvičební úbor a obuv,
pro výtvarný obor ukázku vlastní výtvarné práce.
Štěpán Esterka, ředitel ZUŠ
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ŠkoT aneb škola on line
Co jsem si to zase vymyslela, ptáte se? Ptáte se dobře.
Opět jsem byla na školení počítačové gramotnosti, ani
nevím kolikáté už. Tam nám lektor ukázal, že existuje
vysílání školních televizí. Takových škol není mnoho,
většinou jsou to střední školy. Ale to přece není žádný
problém! Když máte šikovné děti, které umí, není co řešit.
Od letošního roku jsme zavedli nový předmět mediální
výchova a tady nám vznikl prostor, abychom se pokusili.
Nejprve jsme vyhlásili konkurz na hlasatele. Každý si zkusil,
jaké to je, když na vás „hledí“ tolik očí a vy máte zachovat
dekórum. Ještě horší je, když se potom na sebe díváte
a vidíte ty chyby.
Dalším krokem bylo natočení reportáží na DVD.
A pak už vše bylo v rukou božích, pardon v rukou Lukáše.
Ten zprovoznil internetové stránky, všechno sestříhal
a chtěl nahrát na net. Tady se zasekl, prostě to nešlo. Ale
nevzdávali jsme to.Kluci dali hlavy dohromady a výsledek
se dostavil. Zprávy fungují!!!
Můžete se podívat, co se u nás děje. Dokonce nám
můžete napsat dotaz nebo nás povzbudit. Kde nás hle-

28. března 2007 byla za dlouholetou
obětavou práci ve sboru
pro občanské záležitosti v komisích
pro obec a ve škole odměněna
p. uč. Tatiana Hromková.

dat? Buď na stránkách školy www.zs.luzice.indos.cz,
kde kliknete na odkaz ŠkoT, vyberete si prohlížeč a jste
na stránkách Prima časopisu a opět zvolíte ŠkoT. Přímá
adresa také existuje www.primacasopis.xf.cz. A co vlastně
znamená ŠkoT? Školní televize….
Budeme rádi, když se na naše zprávy podíváte a napíšete nám vaše postřehy a názory. Víme o problémech se
zvukem, ale máme zakoupený nový mikrofon, takže naše
třetí zprávy už budou bez chybičky. Chceme tímto poděkovat všem, kdo nám pomáhají a podporují nás.
Zároveň se na vás obracíme s prosbou o finanční dar,
chtěli bychom zakoupit zvukovou aparaturu, aby naše
školní akce nezanikly v technických problémech.
Marcela Komendová

HLEDÁME SPONZORY
Vážení rodiče, přátelé školy,
tímto dopisem Vás chceme oslovit my, žáci ZŠ Lužice.
V roce 2008 uplyne 100 let od postavení a zprovoznění naší
„Prima“ školy. Za tuto dlouhou dobu vychovala spoustu
slušných a úspěšných žáků, kteří vykročili tou správnou
nohou do života a pomyslným odrazovým můstkem jim,
a teď i nám, je právě lužická škola. Abychom z tohoto
můstku doskočili ještě dál, potřebujeme pomoc Vás, kteří
jste se už dokázali prosadit v životě.
Škola nám neposkytuje pouze strohé znalosti
z učebnic, ale také rozvíjí naše společenské a sportovní
aktivity. Aby tyto akce měly ještě lepší úroveň, byli
bychom vděčni za finanční příspěvek na zakoupení
školní aparatury. Budeme rádi za jakoukoliv částku. Ceny
kvalitních aparatur se pohybují okolo dvaceti tisíc korun.
Plně ji hodláme využít pro ozvučení školních akcí, jako
je „Lužická laťka“ a nebo nově připravované „Karaoke“
a mnohých dalších.
Doufáme, že se nad naší žádostí zamyslíte s kladným
výsledkem.
Předem děkují žáci Základní školy Lužice.
Andrea Plešingerová
předsedkyně školního senátu
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Prosba
Základní škola Lužice oslaví v roce 2008 sto let od svého postavení. Chtěli bychom touto cestou
požádat všechny pamětníky lužické školy o spolupráci. A to především o zapůjčení různých materiálů
(např. fotografií, učebnic, sešitů, pomůcek apod.), které se školou souvisí.
Žáci naší školy budou pomáhat při přípravách, např. i tím, že osloví některé naše spoluobčany
a požádají je o rozhovor. Prosíme Vás o laskavost a vstřícnost. Máme zájem získat co nejvíce informací z historie naší školy.
Děkujeme za pochopení.

ředitelství ZŠ Lužice

DĚNÍ NA NOČNÍ OBLOZE
Určitě se v naší obci najdou lidé, kteří v noci
z neděle 4. na pondělí 5. února minutu před půlnocí viděli nad východním horizontem oslepující
záblesk. Šlo o meteorit, který měl v průměru
asi půl metru, vážil kolem 100 kg a vstoupil do
zemské atmosféry. K tomu jasnému, oslepujícímu
výbuchu došlo asi 40 km od Lužic nad územím
Slovenska. Tím však pouť meteoru neskončila.
Zbytky, které výbuch přežily, pokračovaly v letu
a definitivně shořely nad obcí Čejč. Podle prohlášení ČAS (Česká astronomická společnost)
meteor shořel celý a žádné úlomky na zemi nedopadly. Ještě asi po dvou minutách bylo několik
sekund slyšet něco jako hřmění, šlo o zvukový
efekt výbuchu.
Co se týče ostatních událostí, jsou také
nesmírně bohaté. 3. března nastalo úplné
zatmění Měsíce. Toto zatmění bylo u nás
viditelné v celém svém průběhu (na rozdíl od
zatmění 28. srpna), do polostínu Měsíc vstoupil ve 21 hod. 18 min, úplné zatmění začalo
ve 23 hod. 44 min, skončilo 0 hod. 57 min
a Měsíc vystoupil z polostínu ve 3 hod.
23 min. Dalším zajímavým úkazem byl zákryt
planety Saturn Měsícem. Ten nastal o den dříve,
2. března ve 4 hod. ráno. Tento úkaz je zajímavý
i při pozorování pouhým okem, Saturn sám o sobě
je dost jasná hvězda, astronomický dalekohled
ale ukáže prstenec planet mizící za okrajem
Měsíce. Další zákryt Saturnu Měsícem nad
naším územím nastane 22. května večer. Saturn
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je samozřejmě krásný i sám. Jeho prstence
odhalí už triedr a silnější dalekohled ukáže
i několik největších měsíců. Do opozice se
Sluncem (přímka Slunce-Země-Saturn, období
nejlepší viditelnosti planety) se Saturn dostal
10. února a viditelný bude do léta, pak až
koncem roku. Zajímavou planetou na konec
roku bude zajisté Mars, který se do opozice
dostane 24. prosince. Už teď je viditelný na
ranní obloze. Silnějším dalekohledem je možné
vidět jeho polární čepičky a povrchové útvary. Dobře je tento rok viditelná také Venuše,
v současné době na večerní obloze, kde vydrží
až do července. Už silnější triedr ukáže její
fáze podobné jako u Měsíce (má je i Merkur).
Ze souhvězdí je samozřejmě zajímavý Orion se
svojí Velkou mlhovinou tvaru liščího ohonu. Také
se v něm nachází hvězda Betelgeuse, dosud
největší objevená hvězda 300 až 400krát větší
než Slunce. Velký by se na obloze mohl zdát
také Sirius, nejjasnější hvězda severní oblohy,
u něj je jasnost ale způsobena tím, že je od nás
jen 9 sv. let. Nad východem už se samozřejmě
začínají objevovat jarní souhvězdí, Rak se svojí
obrovskou hvězdokupou M44, Panna se svojí
kupou galaxií, stálice jarních souhvězdí jsou
ale mnohem méně nápadné než stálice zimních
souhvězdí.
Vít Straka

PÉ Č E O ŽIVOT N Í P RO ST Ř E DÍ
PŘIHLASTE SE DO SOUTĚŽE
ROZKVETLÉ LUŽICE 2007
Podmínky soutěže:
Do soutěže se mohou přihlásit všichni občané,
kteří mají předzahrádku, nebo pěstují květiny
v květinových truhlících za okny a také majitelé obchodů a provozoven, veřejných budov
a prostranství, kteří pečují o květinovou výzdobu.
Kategorie I.
Rodinné domy, rekreační objekty
 květinová výzdoba předzahrádky
 květinová výzdoba oken, závěsné květináče
Kategorie II.
Veřejné budovy, obchody, restaurace, sakrální
stavby a pietní místa
 květinová výzdoba a úprava veřejného
prostranství
 květinová výzdoba oken, výloh apod.
Hodnocení bude probíhat dvakrát. Začátkem
července - před hody a v září před vinobraním.
Vítězové budou vyhlášeni v listopadu 2007 na
besedě o květinách.
Přihlásit se můžete do 30. května 2007. Přihlášky do soutěže jsou k dispozici na OÚ, webových stránkách obce a v některých obchodech.

PROVOZ
NA SBĚRNÉM DVOŘE:
Letní období
(v době letního času):
Úterý ......... 15.00 - 18.00 hod.
Čtvrtek ...... 15.00 - 18.00 hod.
Sobota ......... 8.00 - 11.00 hod.

ODVOZ VĚTVÍ
Upozorňujeme zahrádkáře a vinaře, že v letošním roce nebudou přistaveny v naší obci kontejnery na větve a réví. Zastupitelstvo obce rozhodlo
dále tuto službu neposkytovat, protože někteří
občané do těchto kontejnerů vyváželi komunální
odpad, starý nábytek, plasty, stavební suť, drny
apod.. Tím bylo znemožněno dodání větví zdarma na drtičku a musely být vyváženy na skládku
do Mutěnic jako směsný komunální odpad, což
činí 560,- Kč za tunu.
Odvoz větví ze zahrad a réví z vinohradů
si mohou občané objednat u firmy LUTES
tel. 518 357 345. Cena za odvoz jedné vlečky
v katastru obce činí 100,- Kč.
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O bčans ké ak tivity
JUNÁK
Pucliáda
V sobotu 20. ledna ve skautské klubovně
v Lužicích se konala Pucliáda. Tento rok účast
nebyla moc velká. Ale i tak jsme se pustili do
soutěžení… Soutěž byla rozdělená do tří částí,
v každé části se skládaly jedny puzzle.. Nakonec
se sečetly všechny časy a podle toho se i určilo
pořadí.. V mladší kategorii byla jen dvě místa
a ve starší tři… Takže v podstatě zvítězili všichni..
Pucliáda se všem líbila a doufáme, že příští rok
bude účast větší……

VÍTĚZOVÉ:
MLADŠÍ KATEGORIE:
• Pampeliška
• Lea
STARŠÍ KATEGORIE:
• Pinky
• Sedmikráska
• Pikolík
Nikola „Pikolík“ Doležalová
18

Jarní výprava
- Jaroměř 12. 2. - 16. 2. 2007
Začaly jarní prázdniny, tak jsme my, družinka
Medvědi, spolu s oddílem Tučňáci z Moravské
Nové Vsi vyrazili na jarní výpravu. Cílem naší cesty
byla skautská klubovna v městečku, jímž protéká
řeka Labe, zvaném Jaroměř. Předtím jsme ale
museli nějak překonat tu strašně dlouhou cestu
vlakem. Po pátém přesedání v Pardubicích jsme
konečně nastoupili do vlaku, který nás dovezl do
naší vytoužené Jaroměře.
Konečně jsme vyšli z budovy vlakového
nádraží, a teď nastaly ty pochyby a vzpomínání,
kudy máme jít? Ale ochotní místní „domorodci“
nám poradili, tak jsme klubovnu nakonec našli
bez větších obtíží. Pak jsme se ubytovali v tělocvičně na zemi. A to už byl večer, tak jsme si
zahráli jen pár deskových her - Osadníky, Cink,
Žolíka, Člověče nezlob se ,…co kdo chtěl, neboť
ta cesta byla opravdu náročná a museli jsme
načerpat hodně sil na zítřejší výlet. Takže jsme
se uložili a šli spinkat.
Přišlo ráno a po rozcvičce a snídani jsme byli
celí natěšení do Dvora Králové do ZOO. Tentokrát
jsme jeli autobusem, ale nejprve jsme museli najít
zastávku Na Špici, po tom, co jsme prošli přes
celé město, nás rady domorodců na ni konečně
dovedly. Cesta trvala jen asi dvacet minut, tak jsme
se už za chvilku procházeli po uličkách Dvora Králové a na konci jsme konečně objevili ZOO, která
byla samozřejmě otevřena i přes zimní sezónu, až
na Safari, které bylo uzavřeno. ZOO byla opravdu
veliká, takže obdivování všech exotických zvířat
jako slonů, žiraf, goril, lvů, tygrů a spoustu dalších
krásných tvorů (i když některé členy zaujalo spíše
focení modelek v pavilonu ptáků, tak nestihli všechno) nám zabralo několik hodin. Všichni jsme byli
nadšení, i když nám počasí moc nepřálo, neboť
foukal silný vítr a sem tam zapršelo, tak jsme se
už těšili zase do teploučka. Po večeři, která byla
skvělá, jsme hráli hru Městečko Palermo, městečko Palermo usíná a my s ním.

Příští den jsme jeli do Hradce Králové, tam
jsme navštívili městské lázně, nejvíce jsme
se těšili na tobogán, ale po příchodu dovnitř
nás velmi zklamalo, že zrovna tobogán byl
z technických důvodů mimo provoz. Ale i přesto
nám to nevadilo, protože jsme si úžasně dvě
hodiny užívali ve vlnobití jako v moři, skákali
ze skokánku, plavali a příjemně relaxovali
v teplých vířivkách s bublinkami a mentolové
páře. Celí rozvláčnění jsme se přesunuli na
pozdní oběd do jedné místní pizzerie. A zase
zpátky do Jaroměře. Večer jsme si zahráli
Černou magii, která byla opravdu černočerně
magická. Další den měli naplánovanou výpravu
do pevnosti Josefov, která je co by kamenem
dohodil za Jaroměří. Ale bohužel nám hodně
nepřálo počasí, tak jsme zůstali v klubovně
a hráli hry. Jen odpoledne jsme na chvíli vyrazili
na malou procházku do města. A večer zase
hráli nejrůznější hry.

Na tento den jsme se těšili nejmíň, protože byl
poslední a zároveň dnem odjezdu. Vstávali jsme
brzy, abychom jsme se stihli sbalit a všechno
pořádně uklidit. Všechno jsme zvládli včas a tak
nám nezbývalo už nic jiného, než se vydat na
cestu na vlakové nádraží a prožít zase tu dlouhou
cestu zpátky domů.
Ale tuto výpravu jsme všichni přežili bez nějaké
újmy a ve zdraví a těšíme se příští rok na další.
Takže už jen pro připomenutí: „A pozor na eurookna!“
Jakomka
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BRONTOSAURUS
Vydry:
- Oddílové schůzky mají ve středu od 16:00
do 18:00 v klubovně na zdravotním středisku
v Lužicích.
- Oddíl je určen pro chlapce od 6. do 8. třídy.
- Náplň oddílových schůzek: Hraní her, převážně
Dračího doupěte.
Žabičky:
- Oddílové schůzky mají ve čtvrtek od 16:00 do
18:00 na klubovně v Mikulčicích vedle MŠ.
- Oddíl je určen pro chlapce i dívky od 4. do 8. třídy.
- Náplň oddílových schůzek: Poznávání přírody
a kolektivní hry.
Vlkánci:
- Oddílové schůzky mají ve středu od 16:00 do
18:00 na klubovně v Mikulčicích u mateřské
školky.
- Oddíl je určen pro chlapce i dívky od 1. do 5. třídy.
- Náplň oddílových schůzek: Poznávání přírody,
soužití a hry v přírodě.
AKCE 2007:
DUBEN
27. - 29. 4.
28. 4.

Setkání Brďo
Den Země

KVĚTEN
1. 5.
8. 5.
19. - 20. 5.
25. - 27. 5.

Předávání cen MRP
Boj o totem
Kosení kosatců
Voda

ČERVEN
3. 6.

Den dětí v Mikulčicích

ČERVENEC
14. - 24. 7.
22. 7. - 8. 8.

Cestičky
Tábor

SRPEN
31. 8.

Zahajovací táborák
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Klondike
Dne 27. ledna 2007 se v Mikulčicích na klubovně Brontosaura konala tradiční zlatokopecká
akce Klondike.
Každoročně v tuto dobu se místní klubovna
promění na zlatokopecké městečko Dawson City,
kde si děti zkusí těžbu zlata, které si pak mohou
v bance vyměnit za Dawson dolary. Za takto vydělané
peníze si mohou nakoupit něco ze širokého výběru
sladkostí a nejroztodivnějších cen v Saloonu, nebo
také mohou zkusit štěstí v casinu. V casinu byla
k nalezení ruleta, poker a kostky. K dalším neméně
zajímavým aktivitám patřila například střelba ze vzduchovky, a nebo podivné a roztodivné úkoly, jenž se
nacházely v Létajícím cirkuse pana Ctibora.
Zlatokopové byli rozděleni do part o dvou nebo
třech členech, kteří byli po celou dobu pospolu.
Na konci jsme vyhlásili tři nejúspěšnější zlatokopecké party, jenž vytěžily nejvíce zlata.
POŘADÍ BYLO LETOS NÁSLEDUJÍCÍ:
1. Smradi - Kuba Miroš, Radek Vaněk, Kuba Lorenc.
2. Zlatoborci - Kuba Kotásek, Dalibor Pinda
3. Parta Zappa - Honza a Jana Strážničtí.
Nad pořádkem ve městě a dobrou náladou
dohlíželi ctihodní páni šerifové, díky nimž se
nestalo nic hrůzostrašného.
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem
našim sponzorům a to:
Potraviny Lužičan, potraviny Výmola, potraviny
Kurka, potraviny Mikulicová, potraviny Koral.

Podluží

REGION
RReeggioionnPPooddlulužží í

Ná m s t í 177, 691 51, Lanžho t , I: 69650284
www.podluzi.cz mail: info@podluzi.cz tel: +420 777 328 052

Plán innosti svazku obcí na rok 2007
-

Rada starost se bude dále pravideln scházet každé první úterý v msíci.

Aktivity a akce regionu:
- Reprezentace regionu na výstavách a veletrzích – REGIONTOUR 2007
- IV. ples Regionu Podluží v Moravské Nové Vsi
- Turnaj obcí v kuželkách – Lanžhot (únor)
- III. regionální pehlídka dtských folklorních soubor na Podluží – Starý Poddvorov
- Regionální závod ZŠ na na kolekových bruslích v Lužicích - kvten
- „Otevírání jara na Podluží“ - cyklistický výlet po obcích Regionu Podluží
- Otevírání vinaských stezek na Podluží (Nadace Partnerství a eský rozhlas) - 9.erven
- Návštva partnerských region – Toulovcovy maštale
- Poskytnutí finanního daru ve výši 20 tis. K redakci periodika Malovaného kraje
- Olympiáda žák ZŠ v lehké atletice – Lanžhot (erven)
- Setkání mužských sbor na Podluží (Charvatská Nová Ves)
- Štafetový bh Boba Zháala v Hruškách – první pátek v íjnu
- Florbalový turnaj žák ZŠ – „O pohár starost Regionu Podluží“ – Dolní Bojanovice
- Píprava a edice Kalendáe RP na rok 2008, zahrnujícího kulturní kalendá RP
- Setkání kroniká Regionu Podluží
ešení projekt:
-

Život na dolním toku eky Moravy - projekt realizován v rámci fondu mikroprojekt
programu INTERREG IIIA. Požadovaná dotace 165 tis. K. Týdenní výtvarná dílna na
Podluží, dostupná všem vkovým kategoriím.

-

Informaní místa Regionu Podluží – dokonení projektu z roku 2006, pedstavující
fyzickou výstavbu cykloodpoívadel v intravilánu obcí, vetn vybavení nezbytným
mobiliáem. Na dokonení bude požádáno o financování z Programu rozvoje venkova.

-

Turistický prvodce Podlužím a Hodonínskem – zpracování uceleného informaního
materiálu a image katalogu region, zahrnujícího popis cyklotras, památek, ubytování,
restaurací, infrastruktura atd.

-

Systém orientaního znaení Regionu Podluží – probíhá realizace v rámci programu
INTERREG IIIA R – Rakousko. Pedpokládané dokonení 31.5.2007.

-

Vinné sklepy na Podluží – realizací projektu bude vytvoena spolená databáze
vinných sklep, informace budou zrcadleny v elektronickém i tištném Prvodci
sklepními ulikami na Podluží.

-

Výstavby regionální rozhledny - píprava projektu a realizace

-

Vydání regionálního propaganího materiálu – úprava brožurky +jazykové mutace

-

Vytvoení zásobníku projekt obcí regionu

Další innost svazku bude upravována operativn radou starost.
Plán innosti bude
projednánlenskou
lenskouschzí
schzív vPrušánkách
Prušánkáchdne
dne1.2.2007
1.2.2007
byl projednán
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KULTURNÍ OKÉNKO
STARÝ KVARTÝR
ZVE NA VÝSTAVU
s názvem:

„NA PULTU I POD PULTEM“
K VIDĚNÍ BUDE ROZMANITÝ
SORTIMENT
PRVOREPUBLIKOVÉHO
KOLONIÁLU
VÝSTAVA:
7.4., 8.4., 9.4. 2007
vždy od
10 – 12 hod. a od 14 – 17 hod.
Výstavu bude možno na přání
zhlédnout až do 10. 6. 2007
NEZAPOMENEME ANI
NA VELIKONOCE,
KDY SI BUDETE MOCI
NA STARÉM KVARÝRU
UPLÉST ŽILY, NAMALOVAT
VAJÍČKA NEBO SE INSPIROVAT
K NADCHÁZEJÍCÍM
SVÁTKŮM JARA.
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GOSPEL ZAZNÍ V LUŽICÍCH
Setkávám se s lidmi, kter ým když řeknu, že zpívám
v gospelovém sboru většinou
vůbec neví, o jaký hudební
žánr se jedná. Obvykle musím
zjednodušeně poukázat na film
„Sestra v akci“ či oživit představu amerických černošských
bohoslužeb, kde sbor zpívá živé
melodické písně a pohybuje se
v jejich rytmu.
Co je tedy Gospel doopravdy? Skutečně to je duchovní
hudba amerických černochů.
Slovo Gospel pochází z angličtiny a znamená evangelium,
neboli dobrá zpráva o Bohu.
Žánr se vyvinul na počátku 20.
století. První období vývoje se
nazývá přechodné. Vyznačuje
svým způsobem přechod od
spirituálů ke gospelu. Jednou
z hlavních osobností této hudby
je C. A. Tindley. Byl to původně
otrok, který se později stal kazatelem. Tindley z kázání přecházel do zpěvu a opačně.
Od 30. let 20.století se dostáváme k tzv. tradičnímu gospelu.
Významnou osobností byl T.A.
Dorsey, původně bluesový pianista, který po osobní tragédii
začal psát duchovní hudbu,
kde míchá spirituály, žalmy
a blues. Mnohé písně z jeho
pera zpívala i Mahalia Jackson,
která později byla nazvána
královnou gospelu. Ve 40.
a 50. letech postupně popu-

larita gospelu roste. Gospel
se etabluje jako samostatný
hudební směr. Jako takový
přestává být výlučně církevní
záležitostí.
Období po roce 1969 je už
nazýváno současným gospelem. Kromě klavíru se začínají používat tamburíny, basa
i bicí. Edwin Hawkins společně
s North California State Youth
Choir vydávají nahrávku známé
Oh, Happy Day. Na celém světě
se nosičů s nahrávkou prodalo
kolem 20 miliónů a „Happy day“
nazpívala od té doby celá řada
interpretů. Edwin Hawkins Singers byli tak populární, že pořádali koncerty na stadiónech.
Největší hvězdou současného
gospelu je Kirk Franklin. Jeho
skladby jsou typické krásnými klenutými melodiemi a nábojem, který se neztrácí ani
v pomalých skladbách. Franklin
spolupracoval s mnoha známými osobnostmi v oblasti moderní
hudby.
Nesmím také zapomenout
na to, že gospel si našel cestu
do Evropy a je celá řada těles,
která se interpretací tohoto žánru zabývají. Spousta gospelových sborů je v Polsku, Německu a ve Skandinávii.
Jak se daří gospelu v České
republice, se můžete přesvědčit
v lužickém kostele dne 14. 4.
2007 v 19.30 hod., kde bude

mít břeclavský soubor Mamina
gospel (www.maminagospel.
com) se svými 35 zpěváky
velikonoční koncer t. Tento
koncert bude přizpůsoben prostředí kostela a bude pouze
s doprovodem klavíru. Pokud

chcete vidět Mamina gospel
i s doprovodnou kapelou, bude
vystupovat v Kulturním domě
Horní Valy v Hodoníně dne
3.4.2007 od 19.00 hodin.
Pro mě osobně je gospel srdcovou záležitostí, pohlazením

po duši, relaxací a protože jsem
věřící, pak také přiblížením se
k mému Bohu.
Srdečně Vás zvu na nevšední
hudební a duchovní zážitek.
Daniel Dorica

Obec Lužice a Římskokatolická farnost Lužice Vás zve na

JARNÍ KONCERT
vystoupí pěvecký sbor Mamina gospel z Břeclavi

14. dubna 2007 v 19.30 hod
chrám Cyrila a Metoděje v Lužicích
vstupné dobrovolné
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Xray Challenge

2007
Jihomoravský pohár
Dne 11. února 2007 jsme
uspořádali 5. závod seriálu
Xray Challenge - Jihomoravský
pohár RC (rádio control) aut
v měřítku 1:18. Modely o délce
240 mm a šířce 105 mm jsou
poháněny stejnosměrným nebo
střídavým elektromotorem.
Vozy jsou závodní speciály
s pohonem všech kol se dvěma diferenciály se stavitelnou
svorností. Proud do motoru je
dodáván z NiMh nebo Li-Poly
akumulátorů přes elektronický regulátor. Maximální rychlost těchto „autíček“ může být
v závislosti na převodu až 60km/
h. Kategorie Xray 1:18 je ideální
pro radost ze závodění. Modely
jsou velmi odolné a pořizovací
cena náhradních dílů je přijatelná. Touto kategorií začíná
většina špičkových RC jezdců.
Důkazem je první místo Pavla
Schillera, který je úřadujícím
mistrem ČR v královské kategorii 1:6 buggy a přes zimu trénuje
s osmnáctinou. Popularita lužic-

kého závodu mezi piloty proti
loňsku vzrostla. Zaznamenali
jsme rekordní účast 30 závodníků z Březí, Brna, Vsetína, Vizovic a Rakouska (Kammellander
Petr spolu se 4 kolegy). Závod
byl vypsán ve dvou kategoriích
dle použitého motoru „180“
a „300“. Po krátké rozpravě
začaly boje v rozjížďkách, které
určují startovní pozici ve finále.
Boje ve finále obou kategorií
byly velmi tuhé, protože se
zde sešla jezdecká elita. Nic
nebylo zadarmo a spousta kolizí je toho důkazem. Výsledky

a komentáře jednoho z účastníků závodu jsou zde: http://
www.masters.cz/brno--brezi-luzice-11.2.2007-64048. Závěr
s vyhlášením výsledků byl kolem
16:30. Naše poděkování patří
obci, v našem případě zastoupené paní místostarostkou
Ambrožovou, a Sokolu Lužice
za podporu při pořádání našich
závodů a divákům za výbornou
kulisu. Další a závěrečný závod
seriálu se jel 25. 3. 2007 opět
v lužické sokolovně.
Za RCM Hodonín B. Fogt

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
OBLASTNÍ VÝSTAVA VÍN - KD Mikulčice ................................................ 21. 4. - 22. 4. 2007
PŘEDNÁŠKY O VÍNĚ ................................................................................... 21. 4. 2007 od 9.30
Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc., Ing. Josef Balík, PhDr., Ing. Milan Hluchý, PhD.

GASTRONOMICKÝ DEN - KD Mikulčice .............................................. 22. 4. 2007 od 10.00
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OBEC LUŽICE POŘÁDÁ ZÁJEZD NA MUZIKÁL „DONAHA“
Děj muzikálu, který v podstatě vychází ze známého britského filmu, ale je autory přenesen
do amerického města Buffalo,
by se mohl odehrávat kdekoli.
Vše se točí kolem několika
kamarádů, jejichž problémy
s přítelkyněmi, manželkami,
placením alimentů apod. mají
společného jmenovatele: všichni nemohou sehnat práci. Když
už se jejich snažení zdá beznadějné, přijde jeden z party se
spásným nápadem, k němuž
ho nevědomky inspirovala vlastní

manželka. Ta se chodí čas od
času bavit do dámského klubu,
jehož součástí je i program
složený z pánských tanečních
čísel. Naši nezaměstnaní se
rozhodnou zkusit své štěstí
a napnou všechny síly k tomu,
aby nacvičili pánské striptérské
číslo a vystoupili v místním klubu.
Z počáteční recese se stane
„tvrdá dřina“, postupně se však
bývalí oceláři v továrně stávají
skutečnými tanečníky! Čeká vás
skvělá rockově-funková hudba,
která i vás zvedne ze sedadla.

DATUM A ČAS ZÁJEZDU:
11. května 2007,
začátek představení
v 19:30 hod
ve Slováckém divadle
v Uherském Hradišti.
Autobus odjezd
v 18:00 hod. od OÚ
VSTUPNÉ: 300,- Kč
+ autobus
Všichni jste srdečně zváni.
Přihlásit se můžete
na OÚ.

RECEPT NA VELIKONOČNÍHO BERÁNKA PRO DĚTI
Potřebujete:
3 vejce
150 g cukru
5 PL oleje
5 PL horké vody
150 g polohrubé mouky
lžičku prášku do pečiva
1 vanilkový pudink
citronovou kůru
1 KL citronové šťávy
špetku soli
máslo na vymazání formy
hrubá mouka na vysypání formy
rozinky
Postup:
Žloutky utřete s cukrem, přidejte olej a horkou vodu a vyšlehejte do husté pěny. Mouku
smíchejte s práškem do pečiva
a vanilkovým pudinkem, přidejte
citronovou kůru a vmíchejte do
žloutkové pěny. Z bílků ušlehejte
s několika kapkami citronové
šťávy a špetkou soli sníh a lehce

vmíchejte do těsta. Oba díly formy
na beránka pečlivě vymazejte
máslem a vysypejte moukou. Do
spodního dílu nalijte těsto, přiklopte vrchním dílem formy, vložte na
plech a dejte péct do předehřáté
trouby. Zpočátku pečte prudčeji,
později teplotu zmírněte. Asi
po 40 minutách formu vyjměte
a zkuste pomocí špejle, zda
je beránek dobře propečený.

Nechte vychladnout ve formě. Po
vyklopení postavte beránka na tác
či plochou mísu, pocukrujte ho
nebo polijte bílou či čokoládovou
polevou. Nezapomeňte na oči
a čumáček z rozinek a mašli kolem
krčku. Okolo beránka můžete
nasypat lentilky nebo barevné
vajíčkové bonbony.
Inspirace čerpaná z internetu
Andrea Janulíková
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Z HISTORIE

FAŠANK V LUŽICÍCH

Masopustem je označováno období od Tří králů
(6.ledna) do popeleční středy (v sedmém týdnu
před Velikonocemi)1). Délka i doba masopustu se
tedy proměňuje. Na Slovácku jej známe také pod
pojmem „fašank“ (psáno i „fašaňk“)2), „ostatky“
nebo „končiny“3).
Nadcházející čtyřicetidenní půst byl v minulosti
důvodem, aby se lidé ještě naposled oddali nejrůznějším lidovým slavnostem a taškařicím. Toto
veselí přirozeně vrcholilo těsně před počátkem
půstu. Hlavně pak v sobotu a v neděli, ale někde
i přesně v úterý před popeleční středou, ve kterou
se již nemělo jíst maso, nehrála hudba k tanci,
nekonaly se žádné zábavy. V očekávání půstu
je i jídlo podávané na fašanku náležitě tučné
a mastné. Nechybí domácí klobásy a uzené.
Pije se víno a slivovice. K fašankům se vztahuje
i mnoho tradičních zvyků. Jsou to především
masopustní obchůzky v maskách.
O slavení fašanku se kronika obce Lužice
poprvé zmiňuje v roce 19344). Kromě hodů,
„velikonoční šlahačky“, „vinobraní“, „dožínek“
a vánočních zvyků (střílení, troubení a koledování)
se v Lužicích v té době slavil i po 2 dny fašank,
ovšem s poznámkou „bez maškar“. Fotografie
z muzejního archivu obce Lužice nám však přibližuje fašank v Lužicích v roce 1927. Masky na
téma „??? cirkus“5) obcházely jednotlivé usedlosti
a předváděly cirkusové představení. Každý rok
se téma obchůzky měnilo podle aktuálních kulturních a společenských událostí. V podobném
duchu pravděpodobně probíhaly i obchůzky před
rokem 1927 a krátce po něm.
S fašankem v Lužicích se na stránkách lužických
kronik podruhé setkáváme až v roce 19706). Ve
výčtu zábav konaných v obci je zmíněna i „fašaňková zábava“, kterou pořádal Český svaz žen (ČSŽ).
Tuto akci organizoval ČSŽ po dalších 20 let. Zmínky v kronikách jsou v letech 1971, 1979, 1980,
1981, 19827), 1984, 1985, 1986, 1987,1988,
1989, 19908). Je pravděpodobné, že ČSŽ pořádala fašankovou zábavu po tuto celou dobu. Zápis
z roku 1981 nám přibližuje fašank blíže. Zábava

byla nejvíce navštívenou z celé plesové sezóny
a s nejkrásnějšími maskami a tanečním projevem
přišly skupiny „Harém“ a „Kosmonauti“. Fašanky
v Lužicích se tedy slavily jen taneční zábavou
v Sokolovně v maskách. Obchůzky po „dědině“ již
byly dávnou minulostí.
V roce 1989 se dovídáme, že i přes pečlivou
přípravu byla návštěva fašankové zábavy poměrně malá. Současně uspořádali v Mikulčicích
„Country bál“, kam se odešla bavit téměř všechna
mládež z Lužic. Malý finanční výtěžek ubral chuti
členkám ČSŽ pořádat fašankové zábavy v dalších
letech9). V roce 1991 si navíc členky ČSŽ stěžují,
že náklady na pronájem sálu jsou příliš vysoké,
což znemožňuje pořádat jakékoli další akce10).
Znovu obnovený fašank uspořádal v Lužicích
Slovácký krúžek Lužice 17. února 2007. Čerpal
spíše z tradic celého Slovácka a především
tradice fašankových obchůzek. Proto fašankový
průvod vedli tanečníci s šavlemi v čele s gazdou,
kteří tančili původně obřadní kruhový tanec
„pod šable“ za doprovodu místního „lužického
štrajchu“ (trumpety, harmoniky a ozembuchu).
V průvodu však nesměli chybět ani kominíci, kteří
přináší štěstí společně s beruškou, cikánky věštící budoucnost, babka schovávající pochutiny,
maska smrti symbolizující zimu, nebo postavy
„slaměných“ a medvěd. Průvodu se zúčastnilo
i několik dětí z Dětského národopisného souboru
Lužičánek.
Průvod vyšel ze Starého kvartýru do ulic
U Vrchnice, Dvorní, Vinohrádky, Záhumenní
a Velkomoravskou zpět na Starý kvartýr.
Členové chasy by rádi poděkovali všem,
u kterých našli během obchůzky dveře otevřené
se štědrým pohoštěním. Poděkování však také
patří stárkům Jakubu Buchtovi a Ondřeji Maradovi, stárkám Lence Maradové a Pavle Krchnivé
i nejmladšímu z mužáků Jiřímu Molnárovi za
iniciaci a obnovení tohoto tradičního zvyku.
Je potřeba poděkovat i všem, kteří se na celém
fašaňku podíleli, zvláště pak členům Muzejního
spolku v Lužicích.
27

Fašank v Lužicích v roce 1927 (Archiv OÚ Lužice)

Fašank v Lužicích v roce 2007 (foto: Karel Prchal - Týdeník NAŠE)
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Fašank v Lužicích tentokrát sice nezaznamenal
větší odezvy u většiny obyvatel Lužic, ale byl obnoven zvyk, který je jedinečným kulturním pokladem
Slovácka i podlužáckých Lužic.
Miroslav Havlík
1)

BLÁHOVÁ, Marie: Historická chronologie.
Praha: Libri, 2001. s. 934 a 938.
2)
Slovo pochází ze staroněmeckého vastschanc
(složeno z vast = Fest – svátek a schanc = Schenk
– výčep) tedy ve významu slavnostního výčepu
nebo nápoje před půstem (HOLUB, Josef - LYER,
Stanislav: Stručný etymologický slovník jazyka
českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním
a cizím. Praha: SPN, 1967. s. 163.).

3)
Na znamení konce bohatého stolu (STAŇKOVÁ,
Jitka – BARAN, Ludvík: Masky, démoni, šaškové.
Pardubice: Theo, 1998. s. 8.).
4)
SOkA Hodonín, fond Oú_Lu, inv.č.123, Kronika
obce Lužice I., s. 104.
5)
Na fotografii je bohužel přídomek cirkusu nečitelný.
6)
SOkA Hodonín, fond MNV-Lu, inv.č.11, Kronika
obce Lužice IV., s. 24.
7)
Tamtéž, s. 44, 256, 291, 342, 378.
8)
SOkA Hodonín, fond MNV-Lu, inv.č.12, Kronika
obce Lužice V., s. 37b, 67b, 81a, 91b, 107b,
117a, 140a, 153b, 179a, 209a.
9)
Tamtéž s. 179a.
10)
Tamtéž s. 226a.
Pro Lužický zpravodaj, 1. 3. 2007

SOKOLSKÉ TRADICE V LUŽICÍCH
V příštím roce si členové lužického Sokola
připomenou 100. výročí od jeho založení.
Cesta Sokola k dnešku nebyla jednoduchá.
Celkem třikrát byla jeho činnost mocenskými
orgány zakázána, ale vždy se vzchopil k nové
a ještě větší aktivitě. Sokolská jednota v Lužicích
byla vždy největší tělocvičnou organizací v obci
a její tradice jsou nejen bohaté, ale v mnohém
i pro dnešek poučné. Při příležitosti blížícího
se jubilea bych ráda na stránkách Zpravodaje
alespoň ve stručné podobě připomenula některé
milníky z historie lužického Sokola.
Dnes se zastavíme při vzniku a počátcích
jeho činnosti. Sokolská jednota byla založena
25. října 1908. Archívní prameny nám uvádějí
jména iniciátorů tohoto aktu. Byl to především
učitel Josef Havránek, dále zámečník Martin
Tesařík, horník Jan Novák a obchodník Antonín
Weingart, který byl až do roku 1922 i starostou
jednoty. Z prvních let činnosti se nám zachovalo
několik vzácných fotografií, které dokládají,
že činnost se začala zdárně rozvíjet. Členové
jednoty se už v roce 1909 účastnili veřejného
cvičení v Hodoníně, vznikl ženský odbor jehož
náčelnicí byla Marie Maradová a aktivní činnost
vyvíjel i silný mužský oddíl v čele s náčelníkem
Josefem Maradou. Činnost jednoty byla násilně
přerušena první světovou válkou.

V roce 1919 bylo opět obnoveno pravidelné
cvičení mužů, žen, dorostu i žactva. Vodítkem
pro praktická cvičení se stala soustava cviků,
vypracovaná zakladatelem Sokola v českých
zemích Dr. Miroslavem Tyršem – tvůrcem moderní
tělesné výchovy. Spolkovým pozdravem Sokola
bylo slovo Nazdar a mobilizačním heslem Tužme
se! Od samého počátku usiloval Sokol kromě
tělesné zdatnosti také o vzdělání svého členstva
a jeho mravní a estetickou výchovu.
Kde se v Sokole cvičilo? Před postavením
Sokolovny se cvičilo v pronajatém zadním traktu
hostince, jehož majitelem byl od roku 1927
pan Jakub Hromek. Pro tělocvik zde nebyly
právě ideální podmínky. Místnost byla vlhká
a z hlediska hygienického značně nevhodná.
Až do roku 1926 se ve večerních hodinách cvičilo
při petrolejových, anebo karbidových lampách.
Jen ztěží si dnes dovedeme představit, kolik
vytrvalosti a nadšení bylo třeba, aby se i za těchto
podmínek pravidelně cvičilo. Ve cvičebním sále
se konaly i sokolské besídky a akademie, zábavy,
plesy, hrálo se divadlo a od roku 1927 tam sídlilo
i sokolské kino.
Veřejná cvičení Sokola, která se konala téměř
každý rok, se v obci těšila širokému zájmu
sokolských příznivců. Protože jednota neměla
až do roku 1932 vlastní hřiště, veřejná cvičení se
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Muži Sokola Lužice s náčelníkem Josefem Maradou (sedící uprostřed) v roce 1915.

konala na pastvisku u hřbitova za účasti cvičenců
i z okolních jednot.
Svátkem všech sokolů i jejich příznivců byly
všesokolské slety v Praze. Sletové skladby
nacvičovaly i v naší jednotě všechny složky (žactvo se v době předmnichovské republiky sletů
neúčastnilo). Každý účastník si cestu i pobyt
v Praze musel hradit sám. Proto jednota, vždy
rok před sletem, zakládala tzv. “Sletový fond“, do
kterého se po korunkách spořilo na slet. V období
mezi dvěma světovými válkami se konaly celkem
čtyři sokolské slety. Na všech cvičili i členové

Setkání
účastníků
volejbalového
ohlédnutí
23. března 2007
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lužické jednoty. Největší pozornost byla věnována
přípravám na X. slet, který se konal v roce 1938,
v osudovém roce naší republiky. Z lužické jednoty
se ho účastnila početná, 56 členná výprava ve
složení 20 mužů, 15 žen, 10 dorostenců a 11
dorostenek. Účastníci sletu se vraceli do Lužic
se silnými zážitky i s pevným odhodláním bránit
republiku, svobodu a demokracii.
Příště se seznámíme s praporem Sokola
Lužice.
PhDr. Miroslava Rošková

JEDEN Z NEJSTARŠÍCH SPOLKŮ V LUŽICÍCH MÁ 100 LET
Při sledování dat z historie naší obce se setkáváme se 100letým výročím. V roce 1907 byla
založena v Lužicích Dělnická tělovýchovná jednota DTJ. Mezi zakladateli a prvními funkcionáři
nacházíme jména R. Modla, C. Vymyslického,
L. Černého, R. Hrbáčka. R. Matyáše. Organizace
DTJ vznikla postupně vlivem rozvoje dělnického
hnutí. A právě v Lužicích, kde se již od r. 1848
začalo těžit uhlí a 1850 byl založen sklářský
závod, měl vznik DTJ své důvody a patřil v té
době k dalším 30 organizacím „Mocnářství“.
V roce 1917 to již bylo 900 jednot DTJ. Spolkovou
místnost s tělocvičnou měla pronajatu v hostinci

u Štorků. Provozovala nejen činnost tělocvičnou i s veřejnými vystoupeními, ale pořádala
v obci zábavy, plesy, sehrála řadu divadel v sále
i v přírodě. Nářadí a divadelní kulisy si půjčovala
i TJ Sokol, dokud neměla svou Sokolovnu.
Ve školní kronice zapsal nadučitel Ant. Komárek v r. 1908:
„Tělocvičná jednota dělnická pořádala v naší
obci v září lidovou zábavu na oslavu otevření nové
školní budovy a věnovala čistý výnos v částce
26K 30h na potřeby chudých žáků zdejší školy,
začež jí dík správou školy písemně projeven byl.“
-MK-
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VOLEJBALOVÉ OHLÉDNUTÍ
V loňském roce proběhla v Praze v Sazka aréně oslava 85. výročí založení volejbalu v České
republice. Rovněž v naší obci máme dlouhou
tradici v tomto zajímavém sportu. Je s podivem, že
z bývalých hráčů, hrajících volejbal v Lužicích před
padesáti lety, pracují mnozí dodnes v naší obci,
ač mají více jak 70 let, jiní v blízkém okolí. Jeden
ze základů své tělesné a duševní vitality si položili
sportem a pravidelným cvičením. Předkládám
jejich fotografie z dob po druhé světové válce, kdy
došlo k rozvoji sportů a tělovýchovy. V naší obci
pak kopané, košíkové, volejbalu, stolnímu tenisu,
plavání, hokeji, gymnastice a jiným aktivitám.
Myslíte si, že nedosahovali dnešní všeobecné
sportovní výkonnosti? Sportovní výkony jsou srovnatelné, provozovali a rozvíjeli všechny dostupné
sporty v naší obci, od nich jsme se učili my. Na některé nežijící pedagogy-sportovce alespoň čestnou
vzpomínku, připomínám jejich jména: Pan Alfréd
Cupal, Drahomír Komosný, Eduard Novák.
SOUČASNÍCI:
Pan Jaroslav Pecka akademický malíř,
v loňském roce podporoval se svojí manželkou
sochařské sympozium, jehož výsledky zkrášlily
naši obec. Dosud pracuje na vinici, kolem domu
a v zahradě. Je autorem loga regionu Podluží.
Jeho zásluhou je navázání partnerské spolupráce
s francouzskou obcí Isdes v čele se starostou
RNDr. Zdenkem Johanem DrSc.
Pan Vladimír Pinda /1929/ se stále aktivně
zabývá prací na polnostech a vinici, pomáhá při
opravách vnitřního zařízení sokolovny.
Pan Antonín Komosný /1933/ starosta TJ
Sokol Lužice. Organizuje a řídí veškerou činnost
Sokola za spolupráce výboru Sokola a obecního
úřadu. Je aktivním účastníkem loňského sletu
v Praze, pravidelně cvičí v Sokole Brno. Plně
navštěvuje společenské akce spojené s činností
Slovácké župy - slet, společná vystoupení, reprezentace při významných výročích. Stará se o stálou údržbu, opravy a chod tělocvičny v Lužicích.
Pracuje také v oblasti stavebnictví v Brně.
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1952 - zleva: I. Štylárek, A. Komosný, M. Smolík,
J. Pinda; v podřepu: P. Koneček, E. Novák; V. Polínek,
v sedu: F. Kavický

1955 - zleva: R. Kadala, J. Pecka, V. Pinda, A. Komosný,
E. Novák; podřepu: M. Smolík, D. Komosný, A. Cupal

Pan Milan Smolík /1930/ hospodář a údržbář
Sokolovny, patří k osobám, které denně vidíme
něco dělat kolem této budovy. Nenechává ho
lhostejným toto zařízení. Věnuje se modelářství
- výrobě malých motorových modelů letadel
a jiných „hraček“.
Pan Přemysl Koneček žije v Mikulčicích
zabývá se činnostmi spojenými s vinohradnictvím
a myslivostí. Můžeme ho spatřit při zajišťování
chovu zvěře.
Pan Josef Dřevěný /1927/ nejstarší z tohoto spolku, je stále zapojen do prací v kuželně
Hodonín, kde hraje soutěž za B. družstvo, je zde
hospodářem. Radou i ukázkou doporučuje, jak
správně srazit kuželky. Občas si zahraje volejbal
a kopanou na plácku. Velmi rád vzpomíná na
sportovní klání v různých sportech.
Pan Vlastimil Polínek - inženýr chemie, podnikatel v oblasti chemie /vytvořil několik patentů/,
dosud aktivně sportuje, věnuje se zimním sportům - lyžování, bruslení, v létě cyklistice.
Pan Emil Benada /1931/ - inženýr strojírenství, věnuje svoji činnost zahrádce a vnoučatům,
žije v Hradci Králové. V průběhu zaměstnání
podal na 30 zlepšovacích návrhů a privatizoval
jedinou Českou elektrárnu v Opatovicích nad
Labem.
Pan Vlastimil Tichý dlouhá léta hrál odborářské soutěže ve volejbale a v současnosti se
věnuje práci na zahrádce a kolem domu.
Pan František Koštuřík je veliký fanda
létání. Jeho husarským kouskem bylo přistání
s větroněm mezi kravami na pastvisku v Lužicích
/před Lužákem/ v padesátých letech, což jsme
sledovali s němým úžasem. Po určitou dobu
pobytu v Rakousku hrál vyšší hokejovou soutěž
s našimi krajánky.
Jan Horňáček pracuje pečlivě na vinici
a zahrádce s kytkami. Donedávna se zúčastňoval různých volejbalových turnajů a hrál také
beachvolejbal.
V padesátých letech minulého století hrávaly
volejbalovou soutěž ženy Lužice. Spolu s muži
si vybudovaly antukové hřiště U Vrchnice, vedle
hasičské zbrojnice, kde také hrávaly svá mistrovská utkání. Snímek pochází z roku 1955.

Věra Benešová /Vojáčková/, Zdena Komlošová
/Deüscharová/, Vlasta Benadová /Maršálková/,
Vlasta Straková /Melicharová/, Ludmila Konečková
/Benešová/, Ludmila Kokešová /Třísková/

Paní Věra Benešová mimo domácnosti
a zahrádky cvičí v Sokole skupinu seniorek.
Paní Zdena Komlošová se věnuje stále aktivně sportování se seniorkami v Sokole Hodonín.
Paní Vlasta Benadová hrávala volejbal v Hradci Králové do svých 40 let. V současnosti se stará
o vlastní rodinu a manžela.
Paní Vlasta Straková má různé aktivity, ráda
cestuje za poznáním.
Paní Ludmila Konečková je členkou Sokola
Hodonín, kde pravidelně cvičí, v létě provozuje
cyklistiku a plavání.
Mladší generace volejbalistů pokračovala
v krajských soutěžích až do roku 1984, kdy
byla odhlášena krajská soutěž a přešlo se do
okresní. Rovněž v této době hrávalo i družstvo
dorostenek. Někteří pánové „mladší generace“
překonali šedesátku a jedním z čekatelů je pan
Aleš Žáček, kterému tímto blahopřeji.
V současnosti, po více jak dvaceti letech, hraje
Sokol Lužice okresní přebor volejbalu mužů.
Dne 23. března 2007 proběhlo společné
dostaveníčko bývalých lužických hráčů na Sokolovna ČZS. Děkuji za podporu panu Josefovi Horňáčkovi, starostovi obce Ing. Jaroslavu Kremlovi
a správci ČZS Josefu Novákovi.
Jindřich Maršálek & Josef Horňáček
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50. let výročí Českého zahrádkářského svazu v Lužicích
Mezi významné oslavence roku 2007 a 2008 - kteří
v historii pro naši republiku
i obec mnoho znamenali, patří
i organizace Českého svazu
zahrádkářů (nyní již uznána EU
a zařazena do svazku zahrádkářských organizací EU). Slaví
50. narozeniny. V Lužicích byla
ustavena v roce 1961. U jejího
zrodu stáli občané - Vojtěch
Marada, Rudolf Veis, Jan Morávek, František Mikulica, Alfred
Stöhr, Václav Koneček, Josef

Šenk, Josef Tlustý … postupně
přebírali štafetu vedení a obětavé práce další. Jejich aktivita
a obětavost přinášela prospěch
a výsledky až 300 členům této
organizace i ostatním lužickým
občanům. Přednášky, výstavy
vín i ovoce, zájezdy, plesy,
poskytování služeb malotraktorem, zajišťování sadby, hnojiv,
postřiků, vinařského cukru, půjčování nářadí a strojů, zajišťování výkupu ovoce a zeleniny,
ale i účast na brigádách, pod-

pora škol, Slováckého krúžku
… těžko se dají vyjmenovat
všechny zásluhy …
I když se početně členská
základna zmenšila a činnost
vlivem i celostátních poměrů,
vstupem do EU změnila, stále
patří org. ČZS mezi nejaktivnější, stále slouží a pomáhá
občanům.
Z knihy „Lužice 1250 - 2000“,
kronikářských zápisů vybrala
M. Kopřivová.

SPORT
LUŽICKÝ NOHEJBAL
V roce 2006 nohejbalový klub
Lužák znovu dosáhl dobrých
výsledků v tomto sportovním
odvětví. Po mnohaleté přestávce byla založena okresní
nohejbalová liga pod názvem
„nultý ročník okresního nohejbalového přeboru“, který má i své
internetové stránky (www.onphodonin.wz.cz), kde se dozvíte
všechny podrobnosti uplynulého ročníku i zajimavé foto
a podrobné výsledky.
Při účasti sedmi týmů našeho
okresu, patřil lužický tým k nejčernějším koňům. Po slibné jarní
části sezóny, kdy výsledky i výkony byly dle předpokladů, se po
přestávce lužický stroj nečekaně
zasekl a některé zápasy zvládl
jen silou vůle. Na konci sezóny
z toho bylo třetí místo s bilancí
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osmi výher a čtyřmi prohrami.
O druhé místo nás připravil
tým “ŽRALOCI HODONÍN“ jen
díky lepšímu poměru setů ze
vzájemných zápasů. Tuto soutěž
vyhrálo“ SAKO VRACOV “. Na
soupisce byli tito hráči: Balaja,
Bílek, Kreml, Kornfeil, Lupač,
Mikuš, Módl, Prokop, Tetur.
Vyhodnocení soutěže proběhlo

v Lužicích na Lužáku při osmém
ročníku nohejbalového turnaje,
který je nejkvalitněji obsazeným
v okrese. V tomto turnaji, který je
neoficiálním mistrostvím okresu
v kategorii trojic, se pralo
o vítězství 16 mužstev. Ve finále
náš tým ve složení Balaja, Bílek,
Módl, Tetur sice těsně prohrál
s Drnovicemi, které si odvezli

“putovní pohár “, ale jelikož jsou
z jiného okresu, přeborníkem se
stal “NK LUŽÁK“.
Dále se během roku členové oddílu zúčastnili v různých
sestavách celkem devíti turnajů.
Prvenství získali v Želechovicích, Roštině, Tasově, Rohatci
a Ždánicích. Druhá místa obsadili v Kobylí, Drnovicích, Lužicích a páté místo opět v Drnovicích. Za zmínku stojí turnaj
v Tasově, který se hraje na netypickém travnatém povrchu. Za
účasti 20 týmů, při speciálních
pravidlech místních pořadatelů
se tým Lužic neustále zlepšoval
a ve večerním finále výkonem

na hranici možností těsně,
ale přesto porazil brněnský
celek “ XXL“. Až na třetím místě
se umístil náš největší soupeř
z regionu SAKO VRACOV. Při
páté účasti tedy Lužák získal
třikrát prvenství a dvakrát druhé
místo. S rostoucí kvalitou soupeřů vynikající výsledek.
V letošní mírné zimě jsou
podmínky pro přípravu na příští sezónu opravdu výborné.
Trénink probíhá vždy v neděli na Lužáku a navíc v úterý
v hodonínské tělocvičně. Nejen
při sportu, ale i při údržbě
hřiště a okolí strávili sportovci
hodně času. Poděkování pat-

ří místnímu obecnímu úřadu
za nadstandar tní podporu.
Po zakoupení buňky sloužící
k uložení materiálu a sportovního náčiní nám pomohl i se
zapůjčením záchranných sítí,
díky nimž už nelovíme míče
z vod místního rybníka. V současné době je pokládán nový
povrch. Díky němu budou kurty
ještě v lepším stavu.
Do nové sezóny hlavně zdraví, což je předpoklad k dalším
úspěchům a ještě jednou díky
pane starosto, a stavte sa na
pohárek!!!!!
Za NK Lužák
Balaja, Bílek

TJ Baník Lužice – oddíl kopané
I přesto, že zimní období
je pro nás fotbalisty obdobím
klidu a relativního odpočinku,
členové našeho oddílu ani
v tomto období nezaháleli.
Hlavní činnost byla zaměřena
na práci s mládeží.
Stěžejní akcí je již tradiční
Okresní halová liga starších
přípravek vyhlášená Okresním
fotbalovým svazem v Hodoníně.
Celý hodonínský okres je rozdělen na tři skupiny (Hodonínsko,
Kyjovsko a Veselsko) a každý
z účastníků má za povinnost
uspořádat jeden turnaj. Naše
mužstvo bylo spolu s Baníkem
Mikulčice, FK Baníkem Ratíškovice, FK Mutěnice, FK Mogul
Vacenovice a SK Hodonín zařazeno do hodonínské skupiny.
Pr vní turnaj uspořádal
20.1.2007 v tělocvičně ZŠ

v Mutěnicích oddíl FK Mutěnice. Pro většinu našich mladých hráčů byl tento turnaj
první zkušeností s podobnou
akcí, což se odrazilo taky na
výsledcích mužstva. Kluci prohráli s Mutěnicemi 1 : 4 (branka
– Poláček Tomáš), s Ratíškovicemi 0 : 9, Hodonínem
3 : 10 (branky - Šimánek David,
Poláček Tomáš, Hlaváč Filip),
Vacenovicemi 1 : 3 (branka
– Kozumplík Jan) a skončili na
posledním šestém místě. Ale i
přes porážky ve všech utkáních
to byla pro naše hráče velmi
dobrá zkušenost.
V sobotu 4.2.2007 byl
pořadatelem druhého turnaje
náš oddíl. Vzhledem k tomu,
že v naší obci se v současné
době nenachází sportovní zařízení, splňující podmínky pro

uspořádání tohoto turnaje, byli
jsme nuceni opět uspořádat
turnaj ve Sportovní hale TEZA
v Hodoníně na Lipové aleji. Ale
i přesto, že turnaj nebyl v naší
obci, stal se díky pořadatelům
a podpoře sponzorů - obec Lužice, Zlatnictví Motyčková Lenka
– Lužice, Ingr Pavel – Lužice
a pokrývačská firma Ševčík
Jaroslav - Hodonín - velmi kvalitní sportovní akcí. Zahájení turnaje se zúčastnil starosta obce
Ing. Jaroslav Kreml společně
s místostarostkou Mgr. Janou
Ambrožovou a radní Mgr. Janou
Líčeníkovou. Přestavitelé obce
před zahájením turnaje navštívili
šatnu našich mladých fotbalistů,
kde jim předali drobné dárky
a popřáli hodně sportovních
úspěchů nejen v turnaji, ale i
v dalším období. I přes velkou
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snahu našich hráčů byli někteří
jejich soupeři nad jejich síly
a po nerozhodných výsledcích
s Mutěnicemi 1 : 1 (branka –
Kozumplík Jan), s Vacenovicemi
1 : 1 (branka – Šimánek David)
a prohrách s Ratíškovicemi
0 : 3, s Hodonínem 0 : 7
a Mikulčicemi 0 : 8 skončili na
šestém místě. I když skončili
kluci zase poslední, bylo tu už
vidět velké zlepšení a důležitá
byla i ta skutečnost, že se
mohli zúčastnit sportovní akce
ve velmi kvalitním sportovním
zařízení.
Třetí turnaj pak uspořádal
10.2.2007 FK Baník Ratíškovice v budově tělocvičny ZŠ.
I když podmínky pro fotbal byly
oproti Sportovní hale TEZA
poněkud stísněné, dokázali
zde naši kluci překvapit a po
vítězstvích nad Hodonínem
4 : 1 (branky – Šimánek David
2x, Kozumplík Jan a Hlaváč
Filip), nad Vacenovicemi 2 : 0
(branky – Kozumplík Jan 2x) a po
prohrách s Ratíškovicemi 0 : 3,
s Mutěnicemi 0 : 5, s Mikulčicemi 0 : 7 skončili na velmi
pěkném třetím místě.

Okresní halová liga starších přípravek bude pokračovat dalšími
turnaji v Hodoníně, opět v Ratíškovicích, kde pořádají svůj turnaj
Vacenovice a v Dubňanech, kde
ve sportovní hale Želva pořádají
svůj turnaj Mikulčice. Doufáme,
že po skončení halových turnajů
už nám počasí dovolí trénovat
a hrát na našem stadionu a tak
se připravit na mistrovská utkání
jarní části soutěžního ročníku
2006 – 2007.
Na závěr mi dovolte poděkovat obci Lužice, Zlatnictví

Motyčková Lenka – Lužice,
Ingr Pavel, práce autojeřábem – Lužice a pokryvačská
firma Ševčík Jaroslav – Hodonín, díky jejichž podpoře se
naši mladí fotbalisté mohou
zúčastnit všech turnajů.
Ale taky zároveň poděkovat
všem rodičům, kteří trenérům
p. Luďovi Fojtů a p. Romanovi Číhalovi pomáhají nejen
se zvládnutím někdy velmi
„divokých dětí“, ale hlavně
s dopravou na turnaje.
JS

V neděli 11. března
se konala valná hromada TJ Sokol Lužice.
Starostou byl opětovně zvolen bratr Antonín Komosný.
Se svými 193 členy patří TJ Sokol k největším
a nejstarším neziskovým organizacím v obci.
V příštím roce oslaví 100. výročí založení.
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Muži III. tř.sk. A - jaro 2007
Kolo
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
15.

Den
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle

Datum
1.4.
8.4.
15.4.
22.4.
29.4.
6.5.
13.5.
20.5.
27.5.
3.6.
9.6.
17.6.

Čas
15:00
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Sokol Strážovice
TJ Baník Lužice
KOVO Ždánice
TJ Baník Lužice
Slavoj Moravany
TJ Baník Lužice
Podlužan Prušánky
TJ Baník Lužice
Sokol Dambořice
TJ Baník Lužice
Agro Milotice B
TJ Baník Lužice

Soupeři
- TJ Baník Lužice
- Sokol Bohuslavice
- TJ Baník Lužice
- Sokol Větéřov
- TJ Baník Lužice
- Baník Dubňany B
- TJ Baník Lužice
- Moravan Násedlovice
- TJ Baník Lužice
- Sokol Nenkovice
- TJ Baník Lužice
- FK Dolní Bojanovice

Dorost OP - jaro 2007
Kolo
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
15.

Den
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle

Datum
1.4.
8.4.
15.4.
20.4.
29.4.
6.5.
13.5.
20.5.
26.5.
3.6.
10.6.
17.6.

Čas
12:45
13:45
13:45
14:15
14:15
14:15
13:00
14:15
16:30
14:15
14:15
14:15

Baník Mikulčice
TJ Baník Lužice
Kovo Ždánice
TJ Baník Lužice
Agro Milotice
TJ Baník Lužice
SK Žarošice
TJ Baník Lužice
KEN Veselí nad Mor.
TJ Baník Lužice
Sokol Hroznová Lhota
Baník Lužice

Soupeři
- TJ Baník Lužice
- FC Moravský Písek
- TJ Baník Lužice
- Sokol Lipov
- TJ Baník Lužice
- Velká nad Veličkou
- TJ Baník Lužice
- Baník Ratíškovice
- TJ Baník Lužice
- Dr. St. Poddvorov
- TJ Baník Lužice
- FK Dolní Bojanovice

Žáci OS sk. "B" - jaro 2007
Kolo
11.
12.
13.
14.
15.
16.
18.
17.
10.

Den
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

Datum
8.4.
14.4.
21.4.
28.4.
5.5.
12.5.
26.5.
2.6.

Čas
10:30
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

I.FC VMG Kyjov
TJ Baník Lužice
Baník Mikulčice
TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
Družba Bukovany
Sokol Vlkoš
TJ Baník Lužice

Soupeři
TJ Baník Lužice
- Sokol Kostelec
- TJ Baník Lužice
- Sokol Bohuslavice
- Slavoj Moravany
- TJ Baník Lužice
- TJ Baník Lužice
- Sokol Vřesovice
VOLNO

Přípravka OP - MH sk. "B" - jaro 2007
Kolo
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
10.

Den
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Čtvrtek
Neděle
Sobota

Datum
8.4.
14.4.
21.4.
28.4.
5.5.
12.5.
24.5.
27.5.
2.6.

Čas
14:30
14:30
14:30
14:30

FK Šardice D
TJ Baník Lužice
Baník Mikulčice
TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice

16:00
10:00
14:30

TJ Baník Lužice
FK Mutěnice B
TJ Baník Lužice

Soupeři
- TJ Baník Lužice
- Sokol Želetice
- TJ Baník Lužice
- SK Hodonín A
- Sp. Svatobořice B
VOLNO
- FK Šardice C
- TJ Baník Lužice
- FK Mutěnice A
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ÚSPĚCHY ŽAČEK SOKOLA LUŽICE
V ŽUPNÍCH ZÁVODECH

DRUŽSTVO SOKOL LUŽICE MÁ ZA SEBOU PREMIÉROVÉ
ÚČINKOVÁNÍ V SOUTĚŽI OKRESNÍHO PŘEBORU VOLEJBALU MUŽŮ

Žačky v červenci odcvičily v Praze na sletu a po
prázdninách se začaly připravovat na župní závody.
14. 10. se zúčastnily župního přeboru sokolské
všestrannosti v atletickém víceboji. Z celkového
počtu 25 soutěžících bylo 13 žaček z Lužic. Soutěžilo se ve 4 věkových kategoriích v běhu na 60
m, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem.

Po loňském jasném vítězství ve druhém
ročníku amatérské volejbalové ligy měl tým Snipers Lužice právo postoupit do vyšší soutěže.
Na začátku sezony byl cíl naprosto jasný. Dostat se
mezi šest nejlepších družstev a zapojit se do bojů
o titul okresního přeborníka.
V prvním kole na domácí palubovce Lužičtí
přehráli hovoranské Sokoly 2:0. V druhém zápase nastoupili proti favorizovanému celku Kyjova,
kterému sebrali pouze jeden set. Druhé kolo odehrál Sokol Lužice ve Strážnici. Na kvalitní domácí
tým složený většinou z ligových hráčů nenašel
recept a prohrál 0:2. I přesto se však radoval
z výhry nad týmem Naše Slovácko, který přemohl
v třísetové bitvě 2:1. Ve třetím kole Lužičtí prohráli
oba zápasy. Ratíškovickému Baníku podlehli 0:2
a Sokolu Hodonín B 1:2.
S přibývajícími odehranými zápasy nebylo až do
poslední chvíle jasné, kdo se do finálového turnaje dostane a kdo ne. Největší napětí panovalo
mezi pátou a sedmou příčkou tabulky. A tak pro
tyto celky bylo závěrečné kolo poslední možností,
jak získat drahocenné body. Kolem postupového
šestého místa se pohybovalo družstvo Naše
Slovácko a Sokol Lužice. Naše Slovácko se sice
v posledním kole radovalo z výhry 2:0 nad Hovorany, ale s béčkem Sokolu Hodonín prohrálo
1:2 a tím skončila jejich šance zapojit se do
finálového turnaje. Z šestého místa tam nakonec postoupil Sokol Lužice, který porazil Sokol
Hodonín C i Sokol Těmice 2:1.

Naše žačky získaly:
1 x 1. místo
- Jungwirthová Lucie
2 x 2. místo
- Horáčková Jessica
- Kučerová Kamila
4 x 3. místo
- Kapitánová Denisa
- Kotásková Věra
- Vašková Michaela
- Landsmínová Zuzana
V běhu na 400 m:
1. místo
- Jungwirthová Lucie
2. místo
- Kučerová Kamila
Soutěž všestrannosti žactva ve sportovní gymnastice a šplhu proběhla 2. prosince v Hodoníně.
Z Lužic se zúčastnilo 9 žaček z celkového počtu
26 soutěžících. Závodily ve 4 kategoriích ve
skladbě prostných na koberci, sestavě na lavičce
a kladině, na hrazdě a v přeskoku přes kozu.
Získaly:
3 x 1. místo

1 x 3. místo
Ve šplhu:
2 x 1. místo
1 x 3. místo

- Živná Kateřina
- Pecůchová Jitka
- Landsmínová Zuzana
- Kotásková Věra

- Kotásková Věra
- Buchová Petra
- Trojanová Veronika

Žačky sklízely úspěchy v soutěžích zásluhou sestry Rutarové a sestry Šabartové, které je na soutěže
připravovaly a nacvičovaly s velkou obětavostí.
Libuše Bílíková, náčelnice
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Tabulka po základním kole:
1. Jiskra Strážnice
2. Sokol Kyjov
3. Sokol Hodonín B
4. Sokol Hodonín C
5. Baník Ratíškovice
6. Sokol Lužice
7. Naše Slovácko
8. Sokol Hovorany
9. Sokol Těmice

8
6
6
4
4
4
3
1
0

0
2
2
4
4
4
5
7
8

16:1 23
13:6 17
12:7 15
10:9 13
8:8 12
10:11 11
9:11 11
3:14 4
2:16 2

Firma LUTES, s.r.o.
NABÍZÍ NÁSLEDUJÍCÍ PRÁCE:

Orba pozemků ..................... 45 Kč/ar
Vláčení ................................ 25 Kč/ar
Rotovátorování...................... 40 Kč/ar
Odvoz větví ........... 100 Kč/vlečku/hod
Kopírování
stránka A4 ................................. 2 Kč
stránka A4 oboustranně .......... 2,50 Kč
stránka A3 ................................. 3 Kč
stránka A3 oboustranně .......... 3,50 Kč
Tel: 518 357 345
E-mail: lutesluzice@seznam.cz
Pavel Kotlařík prostřelil dvojblok týmu Naše Slovácko.
Foto: Aleš Maršálek

Finalisté byli nalosováni do dvou skupin, ve kterých se hrálo systémem každý s každým. Lužickým los moc nepřál, protože do skupiny dostali
jasného favorita soutěže, strážnickou Jiskru
a prohráli s ní 0:2. Tentýž celek si poradil
i s týmem Sokolu Hodonín C. Tentokrát se
neopakovala situace z posledního kola základní
hry a Lužice s hodonínskými Sokoly prohrály.
V závěru na ně zbyl pouze boj o páté místo
s Ratíškovicemi a ani tady se jim nedařilo a zůstala
jim šestá příčka.

ZAHRADNICKÝ SERVIS

LUŽICE

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

Konečné pořadí:
1. Jiskra Strážnice
2. Sokol Hodonín B
3. Sokol Kyjov

5. Baník Ratíškovice

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

6. Sokol Lužice

Objednávky - 518 357 387

4. Sokol Hodonín C

www.larix-lusatia.wz.cz
KAREL PRCHAL
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společenská kro ni ka
BLAHOPŘEJEME
Blahopřejeme naší občance slečně Blance Javorské
k účasti ve finále Česká Miss,
které vysílala Česká TV v březnu 2007.
Drželi jsme Blance palce
a i když na stupních vítězů nakonec nestála,
patřila bezesporu mezi nejlepší soutěžící.

PODĚKOVÁNÍ
Základní škola Lužice a SRPDŠ děkuji všem, kteří přispěli do tomboly na ples ZŠ:
Sdružení rodičů a přátelé naší školy, JMP a. s. Brno; MSO Kyjov; Oděvy Štorková; r. Nesvadbova; Autoopravna Podrazil; Obec Lužice; r. Pazderova; SLUNEČNÁ BRÁNA, Čejkovice; r. Hunčova;
r. Plešingerova; fa ZLATODÍLNA - MOTYČKOVÁ; r. Líčeníkova; Lékárna na Podluží, Lužice; PSK Ing.
Ilčík; SILS Ilčík Jiří; Stavební firma PLUS Anovčin; BAS Hodonín; potraviny Baladová; Montgas a. s.
Hodonín; Česká pošta s. p. Lužice; D-studio Adamcová; TJ Baník Lužice; zaměstnanci ZŠ Lužice;
LUŽIČAN - pan Vagunda Drgáč; MASO UZENINY DOMANSKÁ; OTIS Břeclav; Cukrárna Romana;
Restaurace Lužák; E-ON a. s. České Budějovice; Music & Service Jedlička; MND Servisní a. s.
Lužice; ČEZ EHO Hodonín; CONTEMP Kudrna; p. Horňáček; Žáci ZŠ Lužice; Pohostinství Lidový
dům; EE WASTE; ČZS Lužice; p. Kosinová; firma EURONA; firma ZEPTER; Autodílna - pneuservis
GREÉ; firma Bábík; Vistacar; VODO TOPO PECKA; ŠTELA LUŽICE s. r. o.; EUREST; Soustružník
T + P; p. Šošovičková; Telefonica O2; TJ Baník - oddíl kopané; p. Kornfeilová; p. Kopřivová; MUDR.
Hechtová; r. Hasilova; SPORT BAZAR; p. Krhovská; Prodejna HOMEDICA - p. Třeštíková; r. Červinkova; r. Sklenářova; r. Králova; Kamenosochařství Šurýn; GOLD DRINK s. r. o. Lužice; MCS Foldyna
Milan; p. Švaňhalová (Bravencová); GAPA Hodonín; Hotel Crystal; Řeznictví Janůš Břeclav; Myslivecké sdružení Mikulčice; CROSS JEANS WEAR Co.; LUTES s. r. o. Lužice; Marie Skoupilová; Svaz
vinařů ČR; p. Dvořáčková + p. Kurečka; Restaurace U Konečků - A. Stibůrková; Město Hodonín;.
Ing. Jiří Ambrož; r. Svobodníkova; p. Magdolenová; OZ Dymáček; p. Fojtů; TON Studio Rajchman
D. Bojanovice; děkujeme rodičům za finanční příspěvky.
Omlouváme se, pokud jsme na někoho zapomněli, nebo nesprávně formulovali jméno firmy.
Zvláštní poděkování zaměstnancům školní jídelny a učitelům ZŠ, obecnímu úřadu, firmě Larix
- za výzdobu sálu, sokolům za zapůjčení Sokolovny a výboru SRPDŠ za přípravu našeho plesu.
Poděkování patří také paní učitelce Jitce Krhovské za nácvik k předtančení, všem
tanečníkům za skvělé vystoupení a jejich rodičům za zajištění krásných garderob.
40

