Zpravodaj Obecního úřadu
Lužice vychází 4x ročně.
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Řídí redakční rada:

SLOVO REDAKCE
Léto nám dozrálo do zářivé krásy,
slunce rozprostřelo svoje zlaté vlasy.

Odpovědná redaktorka:

Předává obilí jejich barvu zlatou,

Mgr. Jana Ambrožová

motýlům svou vůní květy smysly matou.

Členové:

Nechvátej, posečkej, poutníku zbloudilý,

Andrea Janulíková,

ponoř se do snění alespoň na chvíli.

Mgr. Jana Líčeníková,
Petra Lorencová,
Miluška Kopřivová,
Věra Kotásková,
Ing. Jaroslav Kreml,
Mgr. Stanislav Vavrys.
Jazyková úprava:
Mgr. Miroslav Hunča
2
Grafická úprava a tisk:
Tiskárna Lelka
Dolní Bojanovice

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

obec@luziceuhodonina.cz

pohodové prázdniny s mnoha zážitky

www.luziceuhodonina.cz

přeje čtenářům redakce
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SLOVO STAROSTY
REKONSTRUKCE ULICE VELKOMORAVSKÁ V OBCI LUŽICE
Od roku 2002 probíhá v Lužicích nejrozsáhlejší investiční akce, která prezentuje řešení
komplexu problémů souvisejících s dopravou v obci. Cíle projektu jsou následující:
1. Zvýšení bezpečnosti provozu.
2. Rekonstrukce vozovky včetně křižovatek.
3. Vybudování chodníků, cyklostezek a parkovacích míst.
4. Architektonicky definovat centrální část obce v návaznosti na její historický vývoj včetně obnovy
zeleně a zajištění maximálního komfortu bydlení.
Zvýšení bezpečnosti řeší převedení cyklistů
na cyklistické stezky, vybudování a označení
přechodů včetně ostrůvků, vybudování okružních
křižovatek (snížení rychlosti, minimalizace čelních
střetů), vybudování „zátkových autobusových
zastávek“ (zvýšení bezpečnosti nastupujících
a vystupujících v důsledků zamezení předjíždění
autobusu stojícího v zastávce), reálné a optické
zúžení vozovek (snížení rychlosti, zvýšení pozornosti řidičů).
Rekonstrukce vozovky, která byla vydlážděna
v roce 1932 a pokryta asfaltem v roce 1979, byla
nezbytná s ohledem na havarijní stav úseku od
nádraží po OÚ. Neexistence ohraničení vozovky
obrubníky mělo za následek splavování krajnice
do kanalizace a ohrožení bezpečnosti dopravy.
Strojní čištění vozovky bylo prašné a neefektivní. Křižovatky (u Starého kvartýru pětiramenná
a na OÚ šestiramenná) propojovaly jednotlivé
ulice asfaltovým povrchem bez únosných vrstev.
Rekonstrukce těchto křižovatek do původních
tvarů by byla nákladnější než vybudování okružních křižovatek.
Vybudování chodníků, cyklostezek a podélných stání nahradilo torzo původních chodníků
a nezpevněné krajnice. Realizovaný projekt řeší
bezpečnost chodců a cyklistů. Vybudovaná
podélná stání mají nyní kapacitu cca šedesáti parkovacích míst. Součástí projektu je i vybudování
parkovacích míst v ul. Velkomoravská za kostelem. Odvod dešťové vody je řešen vybudováním
dvaceti osmi dešťových vpustí. Cyklistické stezky
již dnes propojují turistické cyklotrasy, které
v minulosti vedly mimo obec Lužice.
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Centrum obce „Dědina“ mezi „Starým kvartýrem“ a školou je zřetelně vymezeno okružními
křižovatkami s plastikami a parkovou úpravou
středových kruhů. Křižovatky zpomalují rychlost
dopravy a snižují četnost průjezdu nákladních
automobilů a kamionů. Rozšířením funkčních
ploch se umocňuje šířka prostoru mezi domy na
obou stranách ulice, což nám připomíná nadčasovost myšlení našich předků. Součástí projektu
je výsadba nových stromů, keřů a zeleně včetně
obnovy parku. Doposud bylo v ul. Velkomoravská
vysázeno 67 stromů. Realizací projektu se mimo
jiné obnoví původní centrum obce s prostorem
zajišťujícím klidný chod obce, bez závodníků
v osobních automobilech a na motorkách,
nákladních automobilů, z nichž v zatáčkách padá
přepravovaný materiál, bez dětí a dospělých přebíhajících vozovku v dopravní vřavě.
Projekt byl zpracován projekční kanceláří
s autorizací pro dopravní stavby za účasti Centra dopravního výzkumu Brno, zástupců MěÚ
Hodonín a Policie Hodonín. Projekt je optimální
výslednicí řešení střetů zájmů, při respektování
platné legislativy, spádových záměrů, prostorového uspořádání stávající zástavby a vedení
inženýrských sítí. Hodnotit jednotlivé stavební
objekty samostatně bez vzájemných vazeb
a místních podmínek je neobjektivní a zavádějící.
Případné nedostatky byly, jsou a budou řešeny.
Rozšiřování vjezdů a nájezdů okružních křižovatek
však umožňuje vyšší rychlosti při průjezdu křižovatkou, což eliminuje funkci zpomalení dopravy.
Obě okružní křižovatky v plném rozsahu naplňují
evropské normy. O průjezdnosti pro kamiony je

k dispozici záznam DVD na OÚ v Lužicích. Přejíždění obrubníků a jízda v protisměru je důsledek
arogance nebo neschopnosti řidičů.
Dokončení rekonstrukce ul. Velkomoravská
prezentuje IV. stavba, která je projekčně zpracována a jsou vydána příslušná stavební povolení.
Projektem stanovené náklady činí 11 mil. Kč.
Před zahájením výstavby musí být přeložen plyno-

vod, vybudován nový vodovodní řad a komplexně
budou rekonstruovány el. rozvody NN. Tyto
inženýrské sítě jsou situovány pod budoucími
chodníky a cyklostezkami. Prvořadou podmínkou
realizace stavby je zajištění finančních prostředků a to nejen z rozpočtu obce, ale i z rozpočtů
správců inženýrských sítí.
Ing. Jaroslav Kreml, starosta

Zprávy z radnice
Střednědobé plánování sociálních služeb v obci a regionu
„To je ale nesrozumitelný název“ – řekne si asi
mnoho z Vás při přečtení nadpisu. A právě proto
jsme si pro Vás připravili tento článek – abychom
Vám přiblížili, co to tedy vlastně znamená.
Jde o metodu, která zkoumá sociální služby
a zájem o ně v regionu. V rámci plánování soc.
služeb dochází ke zjišťování potřeb občanů,
k mapování sociálních služeb, finančních zdrojů
na tyto služby. Cílem je vytvořit tzv. fungující sociální síť – tedy podpořit sociální služby, aby byly
lépe dostupné, kvalitní a odpovídaly potřebám
občanů. Protože každý z nás se může dostat do
situace, kdy bude potřebovat pomoc, protože
mu dojdou síly a nebude mít možnost se postarat
sám o sebe nebo své blízké... Smyslem plánování
sociálních služeb je dohodnout se společně na
tom, jaké sociální služby chceme mít pro sebe
a pro naše blízké, až tento den přijde.
Nepříznivou sociální situací se rozumí taková
situace, ve které se ocitne člověk pro ztrátu
soběstačnosti z důvodu věku, nepříznivého
zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci,
sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení
práv a zájmů trestnou činností jiné osoby, nebo
jestliže její způsob života vede ke konfliktu se
společností.
Sociální služby jsou nyní přesně vymezené
zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zahrnují:
sociální poradenství (pomáhá řešit situaci
člověka s ohledem na jeho problém), sociální

služby (jejich smyslem je udržet člověka co nejdéle soběstačného v jeho přirozeném prostředí
a umožnit mu vést pokud možno běžný život),
služby sociální prevence (služby, které předchází vyloučení lidí ze společnosti).
Sociálními službami jsou např. pečovatelská služba, domovy pro osoby se zdravotním
postižením, domovy pro seniory, azylové domy,
telefonická krizová pomoc, nízkoprahová denní
centra či zařízení pro děti a mládež, terapeutické
dílny apod.
Vaše obec se rozhodla přistoupit k plánování
sociálních služeb – co to Vám, občanům, přinese?
- Můžete se vyjádřit k věcem, které se Vás týkají,
protože směr rozvoje sociálních služeb musí být
určen lidmi, kteří v obci (či regionu) bydlí
- Zkvalitnění nabídky sociálních služeb
- Lepší informovanost o sociálních službách,
apod.
V rámci plánování sociálních služeb se na Vás
v budoucnu budeme obracet s dotazníky, kterými
chceme zjistit Vaše potřeby a názory, zjistit, které
služby jsou nedostatečné nebo chybí vůbec.
O stavu plánování budete průběžně informováni
prostřednictvím Vašich místních zpravodajů,
obecních úřadů, na internetových stránkách obce
či na veřejných setkáních.
Naším cílem je zapojit co nejširší veřejnost do
tohoto plánovacího procesu, zapojit Vás, občany
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obce, do spolurozhodování o tom, co ve Vaší obci
chcete a potřebujete.
Pokud se cítíte osloveni a máte zájem zapojit
se, rádi se s Vámi setkáme při společné práci,ve
společném dialogu a při společném jednání.
V takovém případě se obraťte na pracovníky
obecního úřadu nebo členky sociální komise
a zanechejte zde na sebe kontaktní údaje.
Marcela Medusová, DiS.
Kontakty na členky sociální komise RO
předsedkyně: Drahomíra Sasinková
členky:
Štěpánka Černá
(zdrav. sestra u MUDr. Potůčka)
Jarmila Pražáková (Cupalová)
Marta Příkazská
Marie Černá

Omezená nabídka: cena 60,- K

Základní nabídka: cena 180,- K

SEZNAM PROGRAM ŠÍENÝCH
V TELEVIZNÍCH KABELOVÝCH ROZVODECH
Program

Výstupní kanál

Kmitoet [MHz]

Jazyk

1

ORF 1

E2

48,25

Nmecky

2

MARKÍZA

S6

140,25

Slovensky

3

INFOKANÁL

S7

147,25

esky

4

STV1

S8

154,25

Slovensky

5

PRIMA

S10

168,25

esky

6

STV2

R7

183,25

Slovensky

7

NOVA

R8

191,25

esky

8

T2

R10

207,25

esky

9

T1

R12

223,25

esky

10

CNN

C21

471,25

Anglicky

11

TV NOE

C22

479,25

esky

12

DSF

C23

487,25

Nmecky

13

SUPER RTL

C25

503,25

Nmecky

14

VIVA

C27

519,25

Nmecky

15

PRO7

C30

543,25

Nmecky

16

T24

C34

575,25

esky

17

T4

C35

583,25

esky

VKV

PÁSMO FM II

88,00 až 108,00

18

SPEKTRUM

S20

294,25

esky

19 EUROSPORT CZ

S22

311,25

esky

20

ÓKO

S24

327,25

esky

21

HALLMARK

S26

343,25

esky

22

MINIMAX

S28

359,25

esky

Kontaktní adresa:
NOEL, v.o.s.
Na Pískách 3, 695 01 Hodonín
tel. 518 359 635, mob. 602 739 295
fax. 518 359 692, info@noel.cz
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Přehled vývozů komunálního
odpadu a odpadů tříděných
Vývoz popelnic a pytlů v 2. pol. roku 2007:
11. 7. 2007
25. 7. 2007
8. 8. 2007
22. 8. 2007
5. 9. 2007
19. 9. 2007
3. 10. 2007
17. 10. 2007
31. 10. 2007
14. 11. 2007
28. 11. 2007
12. 12. 2007
26. 12. 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z IV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE LUŽICE ZE DNE 26. dubna 2007
Přítomni: viz prezenční listina

+ pytle
+ pytle
+ pytle
+ pytle
+ pytle
+ pytle
+ pytle - 2. svátek vánoční
- termín bude upřesněn

Pytle na tříděný odpad
Žlutá barva
- PET láhve
Modrá barva
- papír
Oranžová barva - nápojové kartony

Provoz na sběrném dvoře:
Zimní období:
Úterý . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek . . . . . . . . . . . . . . 14.00 - 17.00 hod.
Sobota . . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 11.00 hod.
Letní období (v době letního času):
Úterý . . . . . . . . . . . . . . 15.00 - 18.00 hod.
Čtvrtek . . . . . . . . . . . . . 15.00 - 18.00 hod.
Sobota . . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 11.00 hod.
V roce 2006 se naše obec umístila v soutěži firmy
EKOKOM v třídění odpadů „O křišťálovou popelnici“ mezi
deseti nejlepšími obcemi v rámci ČR a na 1.místě v třídění
odpadů v Jihomoravském kraji. Od firmy EKONOM získala za
tříděný odpad 300 000,- Kč, které budou použity na nákup
zařízení na třídění, pytlů, výchovně vzdělávacích programů
pro děti apod.
Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpady a zvláště pak
žákům ZŠ v Lužicích, jejich rodičům, prarodičům a učitelům,
kteří sběrem papíru přispěli výrazně k tomuto výbornému
výsledku!

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 15 členů.
- ZO je tím usnášeníschopné.
- Starosta se dotázal přítomných na doplnění programu.
• Místostarostka navrhuje bod Různé doplnit o: Dodatek
č. 2 ke zřizovací listně MŠ
• Paní Valoušková navrhuje bod Různé doplnit o: Úprava
rozpočtu č. 5/2006
• Starosta navrhuje bod Různé doplnit o: Zprovoznění
internetu po rozvodech kabelové televize
- Program jednání byl schválen jednomyslně
HLASOVÁNÍ:
15 - 0 - 0
- Zapisovatelkou byla určena Petra Lorencová.
- Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Jan Sečkař, Jakub
Buchta DiS.
- Byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda: Mgr. Ludmila Kotlaříková
členové: p. Josef Staněk
HLASOVÁNÍ:
Mgr. Ludmila Kotlaříková
14 - 1 - 0
p. Josef Staněk
14 - 1 - 0
- zápis z minulého zasedání ZO byl řádně ověřen a vyložen
k nahlédnutí ve stanoveném termínu 10 dnů na úřední
desce a na obecních informačních tabulích. Námitky
proti němu nebyly podány a zápis je k dispozici.
1. KONTROLA USNESENÍ Z POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ
Mgr. Vavrys uvedl, že z minulého zasedání ZO nevyplynuly
nesplněné úkoly.
USNESENÍ č. 4/1:
ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z posledního
zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ:

2. ZÁMĚR PRODAT DŮM Č. P. 894
Starosta seznámil přítomné se záměrem prodat dům č. p.
894. Jedná se o rozestavěný dům, který obec koupila od
pí Kramárové. O koupi domu projevila zájem pí Motyčková,
která by zde chtěla umístit prodejnu zlatnictví. Nemělo by
dojít k výrazné změně vzhledu.
Ing. Půček se dotázal na úhradu nákladů spojených se
současnou stavbou.
Starosta odpověděl, že stavbu provádí firma PLUS a ta by
dále fakturovala náklady přímo novému majiteli.
USNESENÍ 4/2:
ZO schvaluje záměr prodat dům ve vlastnictví bce Lužice
č. p. 894 v k.ú. Lužice u Hodonína paní Lence Motyčkové
pro zřízení prodejny zlatnictví.
HLASOVÁNÍ:

15 - 0 - 0

3. SMĚNA POZEMKŮ
a) s firmou GROZ - BECKERT CZECH s. r. o.
Starosta předal slovo paní Bastlové, která seznámila
se směnou soukromých pozemků parc. č. 1580, 1581,
1576/2, 1576/1, 1575/1, za obecní pozemky parc. č. 1572,
1575/2, 1570/1 a následnou směnu těchto pozemků obce
za pozemek parc. č. 1608/3 firmy Groz-Beckert Czech
s. r. o. Plochy pozemků budou směněny v poměru 1 : 1.
Záměr směny byl schválen na 3. zasedání ZO usnesením
č. 3/11 a v zákonné lhůtě vyvěšen na úřední desce.
USNESENÍ č. 3/3 a):
ZO schvaluje směnu soukromých pozemků parc.
č. 1580, 1581, 1576/2, 1576/1, 1575/1, za
obecní pozemky parc. č. 1572, 1575/2, 1570/1
a následnou směnu těchto pozemků obce za pozemek
parc. č. 1608/3 firmy Groz-Beckert Czech s. r. o. Plochy
pozemků budou směněny v poměru 1 : 1.
HLASOVÁNÍ:
Zdržel se:

14 - 1 - 0
Ing. Josef Kuchař

15 - 0 - 0
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b) Směna pozemků na Kratinách
Paní Bastlová dále seznámila se směnou pozemků ve
vlastnictví pí Evy Bočkové p.č. 2564/7 - 95 m2 zahrada,
p.č. 2564/6 - 165 m2 zahrada a p.č. 2564/2 - 167 m2 zahrada, za pozemek ve vlastnictví Obce Lužice p.č. 2559/1
- 992 m2 ost.pl. to vše v obci Lužice, k.ú. Lužice u Hodonína s tím, že pí Eva Bočková bude povinna v souvislosti
s rozdílem ve směňovaných m2 doplatit rozdíl tj.:
565 m2 x 300,-- Kč = 169.500,-- Kč.
Záměr směny byl schválen na 3. zasedání ZO usnesením
č. 3/8 a) a v zákonné lhůtě vyvěšen na úřední desce.
USNESENÍ č. 4/3 b):
ZO schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví pí Evy Bočkové
p.č. 2564/7 - 95 m2 zahrada, p.č. 2564/6 - 165 m2 zahrada
a p.č. 2564/2 - 167 m2 zahrada, za pozemek ve vlastnictví
Obce Lužice p.č. 2559/1 - 992 m2 ost.pl. to vše v obci
Lužice, k.ú. Lužice u Hodonína s tím, že pí Eva Bočková
bude povinna v souvislosti s rozdílem ve směňovaných
m2 doplatit rozdíl tj.:
565 m2 x 300,-- Kč = 169.500,-- Kč.
HLASOVÁNÍ:

15 - 0 - 0

4. PRODEJ POZEMKŮ
a) Prodej pozemků v lokalitě Kratiny v lokalitě Kratiny parc.
č. 2564/7 a 2564/6 p. Bočkovi
Paní Bastlová dále seznámila s prodejem pozemky a to
p.č. 2564/7 - 95 m2 zahrada, parc. č. 2564/6 – 165
m2 zahrada, které obec nabude směnnou smlouvou
od vlastníka pí Evy Bočkové v obci Lužice, k.ú. Lužice
u Hodonína.
Jedná se o pozemky, které obec nabude směnnou smlouvou od pí Evy Bočkové.
Záměr prodeje byl schválen na 3. zasedání ZO usnesením
č. 3/8 b) a v zákonné lhůtě vyvěšen na úřední desce.
Cena byla stanovena usnesením ZO č. 29/7 ze dne
27. 09. 2006 a činí 300,- Kč/m2.
USNESENÍ č. 4/4 a):
ZO schvaluje prodej pozemků, a to parc. č. 2564/7 – 95
m2 zahrada, parc.č. 2564/6 - 165 m2 zahrada, které obec
nabude směnnou smlouvou od vlastníka pí Evy Bočkové
v obci Lužice, k.ú. Lužice u Hodonína.
HLASOVÁNÍ:
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15 - 0 - 0

b) Prodej pozemků v lokalitě Kratiny parc. č. parc.
č. 2560/1; 2564/3; 2560/2; 2564/1; 2561/1; 2561/2;
2561/3; 2561/4; 2561/5; 2561/6; 2561/7; 2561/8;
2651/3; 2651/4
Paní Bastlová dále seznámila s prodejem pozemků ve
vlastnictví Obce Lužice v lokalitě Kratiny to vše v obci
Lužice, k.ú. Lužice u Hodonína, a to parc. č. 2560/1 – 530
m2 zahrada, 2564/3 – 179 m2 orná, 2560/2 – 238 m2
zahrada, 2564/1 – 499 m2 orná, 2561/1 – 796 m2 orná,
2561/2 – 758 m2 orná, 2561/3 – 720 m2 orná, 2561/4
– 691 m2 orná, 2561/5 – 669 m2 orná, 2561/6 – 686 m2
orná, 2561/7 – 703 m2 orná.
Záměr prodeje byl schválen ZO usnesením č. 3/8
c) a v zákonné lhůtě vyvěšen na úřední desce.
Cena za pozemky byla stanovena usnesením ZO č. 29/7
ze dne 27.09.2006 a činí 300,- Kč/m2.
USNESENÍ č. 4/4
b):ZO schvaluje prodej pozemků ve vlastnictví Obce
Lužice v lokalitě Kratiny to vše v obci Lužice, k.ú. Lužice
u Hodonína:
2560/1 – 530 m2 zahrada
2564/3 – 179 m2 orná
2560/2 – 238 m2 zahrada
2564/1 – 499 m2 orná
2561/1 – 796 m2 orná
2561/2 – 758 m2 orná
2561/3 – 720 m2 orná
2561/4 – 691 m2 orná
2561/5 – 669 m2 orná
2561/6 – 686 m2 orná
2561/7 – 703 m2 orná
2561/8 – 681 m2 orná
2651/3 – 228 m2 zahrada
2651/4 – 173 m2 zahrada
HLASOVÁNÍ:
Zdržel se:

14 - 1 - 0
Ing. Martin Půček

5. VÝBĚR STAVEBNÍKŮ V LOKALITĚ KRATINY
Starosta seznámil s jednáním Rady obce Lužice, na kterou
byli přizváni všichni žadatelé o stavební místo. Z celkového
počtu 18 žadatelů bylo radou obce vybráno následujících
9 žadatelů:
1. Dita Zacharová, Tomáš Kosík
2. Ing. Martin Sečkář

3. Michal Holomčík
4. Tomáš Maršálek
5. Petra Lorencová, Ing. Martin Půček
6. Hynek Úlehla
7. Ing. Mgr. František Červinek
8. Ing. Jiří Molnár
9. Evžen Mohyla
USNESENÍ č. 4/5:
ZO schvaluje výběr stavebníků v lokalitě Kratiny ve
složení:
1. Dita Zacharová, Tomáš Kosík
2. Ing. Martin Sečkář
3. Michal Holomčík
4. Tomáš Maršálek
5. Petra Lorencová, Ing. Martin Půček
6. Hynek Úlehla
7. Ing. Mgr. František Červinek
8. Ing. Jiří Molnár
9. Evžen Mohyla
HLASOVÁNÍ:
Zdrželi se:

13 - 2 - 0
Ing. Martin Půček,
Mgr. Ludmila Kotlaříková

6. RŮZNÉ
a) Zprovoznění internetu po rozvodech kabelové televize
Starosta seznámil přítomné s možností zprovoznění internetu
po rozvodech kabelové televize.
Pro zprovoznění jsou reálné dvě možnosti, a to:
1. obec bude provozovat internet přes firmu Noel
a poskytovatelem bude firma Net-Connet (p. Čech), která
má v současnosti v Lužicích největší počet uživatelů
internetu a která by i nadále internet poskytovala, ale
přes kabelové rozvody
2. nebo bude obec provozovat internet přes firmu Noel,
která si poskytovatele zajistí sama.
Investice by činily cca 200 tis. Kč od obce a 200 tis.
Kč od firmy Noel. Za tuto částku by bylo možné zhruba
do dvou měsíců zajistit zprovoznění internetu.
Ing. Sečkař se dotázal, jaké budou poplatky vyplývající za
připojení a dále měsíční paušály.
Starosta odpověděl, že poplatek za internet by se pohyboval
na úrovni stávajících poplatků, tzn. cca 400,- Kč/měsíc.
Ing. Půček podotkl, že do budoucna by měla mít obec

možnost ovlivňovat výši poplatku, a dále, že by obec jako
investor měla z poplatku zisk mít.
Starosta uvedl, že obec nebude poskytovatel, ani provozovatel, bude pouze vlastník rozvodů a z toho vyplývají
požadavky na rozdělení zisku.
USNESENÍ č. 4/6 a):
ZO pověřuje starostu k dalšímu jednání s firmou Noel
ve věci zprovoznění internetu po rozvodech kabelové
televize.
HLASOVÁNÍ:

15 - 0 - 0

b) Úprava rozpočtu č. 5/2006
Starosta předal slovo paní Valouškové, která se seznámila
přítomné s úpravou rozpočtu č. 5 za rok 2006, která byla
schválena na zasedání rady obce č. 3 dne 29. 12. 2006,
usnesením č. 3/1.
USNESENÍ č. 4/6 b):
ZO bere na vědomí úpravu rozpočtu č. 5 za rok 2006
v příjmové a výdajové části ve výši 138.700,- Kč.
HLASOVÁNÍ:

15 - 0 - 0

c) Dodatek č. 2 příspěvkové organizace MŠ Lužice
Místostarostka seznámila přítomné s dodatkem č. 2, který
se týká změny formulací v okruhu doplňkové činnosti. MŠ
provozuje také doplňkovou činnost a podle současných pravidel a zákonů je třeba, aby měla živnostenské oprávnění,
proto se změnil článek 7 této zřizovací listiny, který zní:
„Mimo hlavního účelu a předmětu činnosti za předpokladu, že plní úkoly stanovené zřizovatelem a že prostředky
získané touto činností využívá ke zkvalitnění předmětu
činnosti, může příspěvková organizace provozovat doplňkovou činnost. Další činnost může vykonávat na základě
živnostenského oprávnění, které musí být předem projednáno se zřizovatelem a tato činnost nesmí narušovat plnění
hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně. V době
schválení této zřizovací listiny je udělen souhlas zřizovatele
pro tuto doplňkovou činnost - hostinská činnost.“
USNESENÍ č. 4/6 c):
ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace MŠ Lužice, kterým se mění a doplňuje v souladu
se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
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středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) článek VII. - okruhy doplňkové činnosti.
HLASOVÁNÍ:

Místostarostka upozornila, že nebyl schválen prodej, ale
oznámen záměr prodeje, který bude zveřejněn na úřední
desce.

ZO vyplynulo usnesení č. 4/6 a), tj.: ZO pověřuje starostu
k dalšímu jednání s firmou Noel ve věci zprovoznění internetu po rozvodech kabelové televize.

Ing. Jan Sečkař se dotázal na plnou bílou čáru v ulici
Velkomoravská za kostelem, zda ji lze přejet, když zde
stojí či parkují auta.
Starosta odpověděl, že se jedná o vyznačení cyklostezky.
Přes plnou čáru lze objíždět, nikoli předjíždět a je nutno
dát přednost cyklistům. V budoucnu zde budou také
vybudována nová parkovací místa.
Ing. Kuchař podotkl, že chodník v této lokalitě je v katastrofálním stavu a že lidé raději chodí po silnici.
Starosta dodal, že kde je chodník ve špatném stavu, tam
bude opraven, aby byla zajištěna bezpečnost chodců.
Dále podotkl, že občané mají také možnost si vybudovat
chodník sami, materiál uhradí obec a práce je na vlastní
náklady občanů.

USNESENÍ Č. 5/1:
ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z posledního
zasedání ZO.

15 - 0 - 0

Místostarostka dále pozvala všechny přítomné na Setkání
mužáckých sborů regionu Podluží, které se koná 26. května
2007 v Charvatské Nové Vsi od 18.00 hodin.
Ing. Půček se dotázal, zda by s opravou střechy kostela
nemohly býti opraveny také hodiny.
Ing. Hasoň odpověděl, že oprava je v plánu.
7. DISKUSE
Ing. Jan Marada se dotázal na omezenou nabídku kabelové televize. Poukázal na skutečnost, že v dřívější verzi
byl také program Spektrum, a ten je v současnosti pouze
v základní nabídce, za kterou se platí 180,- Kč/měsíc.
Zda by tedy nebylo možné přesunout tento program do
omezené nabídky.
Starosta odpověděl, že za program Spektrum se platí 18,Kč/měsíc/zásuvka a poplatky by byly ve ztrátě.
Paní Bastlová dále konstatovala, že je uzavřeno 190 smluv
na omezenou nabídku a 80 smluv na základní nabídku.
Ing. Jiří Sečkař se dotázal na prodej obecního majetku
- prodej domu č. p. 894, tento prodej by měl být zveřejněn
i pro ostatní zájemce, ne pouze pro paní Motyčkovou.

Paní Kopřivová poukázala na to, že na zastávce u bývalého
textilu nejsou k dispozici žádné lavičky, na které by mohli
starší občané při čekání na autobus usednout.
Starosta dodal, že lavička bude dodána.

HLASOVÁNÍ:

2. ZPRÁVA KV A FV
Starosta předal slovo Ing. Půčkovi.
Ing. Půček seznámil přítomné se zasedáními finančního
výboru, které se konaly 5. 4. 2007 a 29. 5. 2007.
Starosta dále předalo slovo Ing. Kuchařovi.
Ing. Kuchař seznámil přítomné se zasedáním kontrolního
výboru, který se konal 16. 5. 2007.
USNESENÍ 5/2 a):
ZO bere na vědomí zprávu FV.
HLASOVÁNÍ:

8. ZÁVĚR
Starosta poděkoval přítomným za připomínky a aktivní
přístup k jednotlivým bodům.
Zapsala:
Petra Lorencová

Přítomni: viz prezenční listina
Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML
v 17.00 hod. s konstatováním následujících skutečností:
- Jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
- Při zahájení jednání bylo přítomno 12 členů.
Omluveni: Ing. Jan Sečkař, Mgr. Vít Hubačka, Jakub
Buchta, DiS., Ing. Martin Půček - odejde v 17.30 hod.
- ZO je tím usnášeníschopné.
- Program jednání byl schválen jednomyslně
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0
- Zapisovatelkou byla určena Petra Lorencová.
- Ověřovateli zápisu byli určeni pí Jarmila Pražáková,
p. Josef Staněk
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- Byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda: Ing. Marek Hasoň
členové: pí Drahomíra Sasinková
HLASOVÁNÍ:
Ing. Marek Hasoň
11 - 1 - 0
Pí Drahomíra Sasinková
12 - 0 - 0
- zápis z minulého zasedání ZO byl řádně ověřen a vyložen
k nahlédnutí ve stanoveném termínu 10 dnů na úřední
desce a na obecních informačních tabulích. Námitky
proti němu nebyly podány a zápis je k dispozici.
1. KONTROLA USNESENÍ Z POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ
Ing. Kuchař uvedl, že z posledního veřejného zasedání

12 - 0 - 0

USNESENÍ 5/2 b):
ZO bere na vědomí zprávu KV.
HLASOVÁNÍ:

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE LUŽICE ZE DNE 30. května 2007

12 - 0 - 0

12 - 0 - 0

3. NAVÝŠENÍ DOTACÍ PRO TJ BANÍK, ČZS, JUNÁK,
BRONTOSAUŘI
Starosta předal slovo místostarostce, která seznámila
s žádostmi TJ Baník, ČZS, Junák a Brontosaurus na
navýšení dotace.
Ing. Kuchař podotkl, že závlaha na stadionu TJ Baník je již
hotová a investice se neustále zvyšují.
Všem neziskovým organizacím by se měly finanční prostředky omezit, protože se v budoucnu bude splácet úvěr
na sportovní halu.
Starosta dodal, že p. Staněk informoval na jednání sportovní komise, že původní systém závlah na fotbalovém
hřišti je v havarijním stavu, v důsledku únavy materiálu.
Předložil upravený rozpočet TJ Baník Lužice, v němž
vyčlenil částku 140 000,- Kč z provozních prostředků, na
vyvolanou investici. Celkové náklady na realizaci nového
systému závlah prezentují 199 000,-Kč. Proto se TJ Baník

obrací na ZO s žádostí o navýšení dotace o 59 000,-Kč.
Nový systém závlah spotřebuje 50% vody, což prezentuje
snížení nákladů na energie a dostatek vody pro tenisové
a volejbalové kurty. Proto sportovní komise doporučuje ZO,
aby žádost byla schválena. Pokud zastupitelstvo prostředky
neschválí, bude TJ Baník muset prostředky přerozdělit tak,
aby se investice pokryla, ale finanční prostředky budou
chybět na jiné akce.
17.30 odešel Ing. Půček.
Starosta dále dodal, že je na místě šetřit s finančními
prostředky. Na druhé straně není možné šetřit tak, aby se
pozastavilo dění v obci.
Mgr. Kotlaříková dodala, aby se pokusilo vedení TJ Baník
zvýšit nabídku pro děti. Aby lužické děti, které chodí trénovat do Mikulčic, začaly trénovat v Lužicích.
P. Staněk dodal, že až budou v Lužicích stejné podmínky
jako v Mikulčicích, bude možné děti získat zpět do Lužic.
Dále dodal, že je těžké rozšiřovat nabídku pro děti, když
nejsou vedoucí, kteří by se jim věnovali.
USNESENÍ č. 5/3
ZO schvaluje navýšení dotací pro TJ Baník ve výši 59.000,Kč, pro ČZS ve výši 12.000,- Kč, pro neziskovou organizaci
Brontosauři ve výši 10.000,- Kč a pro neziskovou organizaci
Junák ve výši 10.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ:
Zdržel se:

10 - 1 - 0
Ing. Kuchař

4. KUPNÍ SMLOUVY - STAVEBNÍ MÍSTA - KRATINY
Starosta seznámil přítomné se smlouvami na stavební
místa na Kratinách.
Dále se vyjádřil k bodu č. 9 smlouvy, kde se požaduje termín
zahájení a dokončení stavby. V tomto bodě doporučuje
odstranit lhůtu na zahájení do 6 měsíců a dále následující
znění: „Kupující se zavazuje, že po nabytí vlastnického
práva k převáděné nemovitosti - pozemku předloží Obci
Lužice pravomocné kolaudační rozhodnutí ke stavbě domu
na uvedeném pozemku do 31. 12. 2010.“
Dále podotkl, že článek o předkupním právu obce by měl
být doplněn o: „Toto ustanovení má platnost do doby
kolaudace stavby“.
Ing. Hasoň konstatoval, že 6 měsíců v bodě č. 9 je proto,
aby se na pozemcích něco dělo, když lhůtu odstraníme,
budeme pouze čekat, zda začnou stavět či nikoli.
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Starosta dodal, že k podpisu smluv dojde v měsíci červnu
tohoto roku. Doba 6 měsíců pro zahájení je krátká vzhledem
k vyřízení stavebního povolení, úvěru nebo hypotéky. Na
druhé straně zahájení stavby může být čistě formální a tato
lhůta neřeší problém. Naopak lhůta pro kolaudaci do 31. 12.
2010 je dostatečná pro výstavbu a není zbytečně dlouhá
pro dokončení stavby jako celku.
Ing. Hasoň se dále dotázal, jaký bude postup, pokud někdo
nestihne včas stavbu dokončit a překročí tak dobu výstavby např. o pár měsíců. Zda bude platit pokutu.
Starosta odpověděl, že toto bude řešeno dodatkem ke
smlouvě, na základě zvážení příčin překročení lhůty
výstavby.
Smlouvy budou dále upraveny podle připomínek zastupitelů
a opraveny chyby.
USNESENÍ č. 5/4:
a) ZO schvaluje znění kupní smlouvy a smlouvy o zřízení
předkupního práva jako věcného práva na prodej pozemků
na ulici Kratiny, dle předložených návrhů, doplněných
o možnost uzavření dodatku z titulu vyšší moci, a změny
definované na tomto zasedání, tj.:
Článek IX. změnit na následující znění:
„Kupující se zavazuje, že po nabytí vlastnického práva
k převáděné nemovitosti - pozemku předloží Obci Lužice
pravomocné kolaudační rozhodnutí ke stavbě domu na
uvedeném pozemku do 31. 12. 2010.“
V Článku XI. doplnit:
„Toto ustanovení má platnost do doby kolaudace stavby.“
HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

Místostarostka seznámila přítomné s žádostí Ing. Martina
Sečkaře o postoupení přiděleného pozemku v lokalitě
Kratiny paní Jitce Smetkové.
Starosta dodal, že tuto žádost projednala rada obce
a vzhledem k tomu, že pí Smetková neprošla řízením pro
výběr nejvhodnějších uchazečů, zpochybnila by se tímto
krokem objektivnost postupu a rada obce proto nedoporučuje provedení této změny.
Ing. Kuchař se dotázal, zda bylo s pí Smetkovou jednáno.
Starosta dodal, že nikoli. Dotaz na možnost postoupení
pozemku pí Smetkové byl ústně podán při jednání
s vybranými zájemci a jejich zástupci o pozemky dne
23. 5. 2007, kde bylo navrženo, aby dotaz podal Ing. Martin
Sečkař písemně.
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b) ZO neschvaluje žádost Ing. Martina Sečkaře o postoupení přiděleného pozemku v lokalitě Kratiny pí Jitce
Smetkové.
HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

c) ZO schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení
předkupního práva jako věcného práva na prodej pozemků ve vlastnictví Obce Lužice parc. č. 2560/1 - 530 m2
zahrada, parc. č. 2564/3 - 179 m2 orná, parc. č. 2564/6
- 165 m2 zahrada, vše v k. ú. Lužice u Hodonína manželům
Úlehlovým.

vlastnictví Obce Lužice parc. č. 2561/4 - 691 m2 orná,
v k. ú. Lužice u Hodonína Ditě Zacharové a Tomáši
Kosíkovi.
HLASOVÁNÍ:

i) ZO schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva jako věcného práva na prodej pozemku ve
vlastnictví Obce Lužice parc. č. 2561/5 - 669 m2 orná,
v k. ú. Lužice u Hodonína Ing. Martinu Půčkovi a Petře
Lorencové.
HLASOVÁNÍ:

HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

e) ZO schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva jako věcného práva na prodej pozemků ve
vlastnictví Obce Lužice parc. č. 2561/1 - 796 m2 orná,
v k. ú. Lužice u Hodonína manželům Molnárovým.

j) ZO schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva jako věcného práva na prodej pozemku ve
vlastnictví Obce Lužice parc. č. 2561/6 - 686 m2 orná,
v k. ú. Lužice u Hodonína manželům Červinkovým.
HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

g) ZO schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva jako věcného práva na prodej pozemku ve
vlastnictví Obce Lužice parc. č. 2561/3 - 720 m2 orná,
v k. ú. Lužice u Hodonína Ing. Martinu Sečkářovi.
HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

11 - 0 - 0

f) ZO schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva jako věcného práva na prodej pozemku ve
vlastnictví Obce Lužice parc. č. 2561/2 - 796 m2 orná,
v k. ú. Lužice u Hodonína manželům Maršálkovým.
HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

k) ZO schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva jako věcného práva na prodej pozemků ve
vlastnictví Obce Lužice parc. č. 2651/3 - 228 m2 zahrada
a 2651/4 - 173 m2 zahrada, v k. ú. Lužice u Hodonína
manželům Mohylovým.
HLASOVÁNÍ:

HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

11 - 0 - 0

d) ZO schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva jako věcného práva na prodej pozemků ve
vlastnictví Obce Lužice parc. č. 2560/2 - 238 m2 zahrada,
parc. č. 2564/7 - 95 m2 zahrada, 2564/1 - 499 m2 orná,
vše v k.ú. Lužice u Hodonína manželům Holomčíkovým.
HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

5. KUPNÍ SMLOUVA - DŮM č. p. 894
Starosta seznámil přítomné s kupní smlouvou mezi Obcí
Lužice a pí Lenkou Motyčkovou na nemovitosti ve vlastnictví Obce Lužice - budova č. p. 894.
USNESENÍ č. 5/5:
ZO schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Lužice a Lenkou
Motyčkovou na prodej nemovitosti ve vlastnictví Obce
Lužice - budova č. p. 894 umístěná na pozemku parc.č.
5/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 195
m2 a pozemek parc. č. 5/2 – zastavěná plocha a nádvoří,
o celkové výměře 195 m2, vše v k. ú. Lužice u Hodonína
za cenu 240.000,- Kč.

11 - 0 - 0
HLASOVÁNÍ:

h) ZO schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva jako věcného práva na prodej pozemku ve

11 - 0 - 0

6. VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU
VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY
Starosta seznámil přítomné s výběrovým řízením na
výstavbu víceúčelové sportovní haly.
Výběrového řízení se zúčastnily firmy Swietelsky stavební
s. r. o., České Budějovice; POZIMOS, a. s., Zlín; Pozemní
stavitelství Zlín a. s., Zlín.
Výběrové řízení připravila a organizovala firma REALKA
RUBÍČEK s. r. o. Složení hodnotící komise bylo následující:
Ing. Jan Rubíček - pověřený zástupce zadavatele, Ing. Jaroslav Kreml - starosta obce, Ing. Stanislav Brejcha pověřený
zástupce projektanta, p. Josef Staněk - člen zastupitelstva
obce a rady obce, p. Luděk Půček - člen stavební komise
obce Lužice. Předsedou byl zvolen Ing. Jaroslav Kreml
a místopředsedou Ing. Jan Rubíček.
Základní kritéria byla následující - nabídková cena prezentovala 65%, lhůta výstavby ve dnech 20% a sankce za
nedodržení termínu a vad 15%. Hodnotící komise při hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti použila
metodu bodovací. Při přidělování bodů komise zohlednila
procentuální váhy dle vyhlášených kritérii a úspěšnost
jednotlivých nabídek podle kvantifikovatelných hodnot
- jejich porovnáním a seřazením vždy od nejvýhodnější
k nejméně výhodné. Nejvýhodnější nabídkou byla ta, která
získala nejvyšší počet bodů.
Soutěž vyhrála firma POZIMOS, a. s., ze Zlína, která nabídla
také nejnižší cenu ve výši 38.208.458,- Kč.
Výslednou nabídku a průběh výběrového řízená schválila
rada na jednání dne 14. 5. 2007 usnesením č. 14/3
a) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., O veřejných
zakázkách. Výsledky jsou předloženy také zastupitelům,
aby byly zodpovězeny dotazy a zastupitelstvo bylo informováno o tomto výběrovém řízení.
Ing. Hasoň se dotázal, zda jsou známy nějaké větší stavby
od této firmy a její reference.
Starosta dodal, že každá firma musela doložit alespoň pět
staveb obdobného rozsahu. Veškeré reference jsou uvedeny v materiálech dodaných firmami a jsou k dispozici.
Starosta seznámil přítomné s předběžným návrhem úvěru
ve výši 24 mil. Kč při tříprocentní úrokové sazbě. Návrh
byl zpracován do tří variant s délkou splácení úvěru po
dobu 10, 15 a 20 let. Doba splácení úvěru by měla být
dlouhodobějšího charakteru, aby splátky výrazně neomezily
investiční činnosti v obci. Nárůst výše úroků v návaznosti
11

na nárůst doby splácení úvěru bude kompenzován inflací.
Bankovní ústav, který úvěr poskytne, bude vybrán na
základě výběrového řízení.
Ing. Kuchař navrhl délku úvěru na dobu 15 let.
USNESENÍ č. 5/6 a):
ZO bere na vědomí výsledky výběrového řízení na výstavbu
víceúčelové sportovní haly.
HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

USNESENÍ č. 5/6 b):
ZO schvaluje úvěr na dostavbu sportovní vybavenosti ZŠ
Lužice - víceúčelová sportovní hala, ve výši 24 mil. Kč.
Splatnost bude minimálně 15 let. Bankovní ústav bude
vybrán na základě výběrového řízení.
HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

7. NÁVRH SMLOUVY O DÍLO S FIRMOU POZIMOS a. s.
NA VÝSTAVBU VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY
Starosta seznámil přítomné se smlouvou o dílo s firmou
Pozimos a. s. na výstavbu víceúčelové sportovní haly,
kterou mají všichni zastupitelé v materiálech.
Ing. Hasoň upozornil, že v textu musí být termín „zadavatel“
nahrazen termínem objednatel. Dále upozornil, že v čl.
III bod 2. odstavec a, b, jsou formulace nepřesné a tyto
odstavce jsou nadbytečné.
Pan Staněk upozornil, aby byla aktualizována data uvedená
ve smlouvě, v návaznosti na datum schválení smlouvy v ZO
a datum podpisu smlouvy.

Ing. Kuchař se dotázal, proč je ve výdajích částka 810
tis. Kč na koupi domu, když ho kupovat nebudeme a dále
v příjmech chybí částka 240 tis. Kč, kterou bychom měli
dostat za pozemek pod domem č. p. 894.
Pí Valoušková odpověděla, že tyto změny budou v úpravě
rozpočtu až po majetkoprávním vypořádání.
V souvislosti s úpravou rozpočtu starosta dále seznámil
přítomné se zrušením stavebního povolení na cyklistické
stezky a chodníky z důvodu odvolání se p. Vagundy.
V současné době je vypsáno řízení o odstranění stavby,
které proběhne v pátek 8. června 2007 v budově OÚ
Lužice. Jedná se o úsek od OÚ po ul. U Lidového domu.
Toto odvolání mimo jiné navyšuje výdaje rozpočtu obce
v důsledku zpracování dalších úprav projektu, odborných
posudků apod. Druhé odvolání p. Vagundy k rekonstrukci
vozovky v ul. Velkomoravská bylo ze strany Jihomoravského krajského úřadu definitivně zamítnuto.
Úsek od ul. Dlážděné po ul. Jabloňovou zřejmě nebude
dokončen v tomto roce.
USNESENÍ Č. 5/8:
ZO schvaluje úpravu rozpočtu č. 1 v celkové příjmové
a výdajové části ve výši 88.500,- Kč.
HLASOVÁNÍ:
Zdržel se:

10 - 1 - 0
Ing. Kuchař

9. POVODŇOVÝ PLÁN - SCHVÁLENÍ VYHLÁŠKY
Místostarostka seznámila přítomné s doplňkem povodňového plánu obce. Plán zhotovila a aktualizaci provedla
odborná firma SURGEO.

11. POVĚŘENÍ STAROSTY PRO VALNOU HROMADU VAK a. s.
Starosta seznámil přítomné s tím, že v novém volebním
období musí být znovu odsouhlaseno pověření starosty
pro valnou hromadu VaK a. s.

jednáním souvisejících se zapsáním stavby v Katastru
nemovitostí jako majetek obce Lužice.

USNESENÍ Č. 5/11:
ZO schvaluje pověření starosty obce Lužice Ing. Jaroslava
KREMLA zastupovat Obec Lužice na valné hromadě VaK
Hodonín, a. s., se sídlem 695 01 Hodonín, Purkyňova,
č. p. 2933.

b) Ing. Kuchař poukázal na nutnost dokončení cca 35 m
asfaltového povrhu mezi komunikací a podélným stáním
na ul. Břeclavská.
Starosta zajistí dokončení asfaltového povrhu.

HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

12. RŮZNÉ
a) Myslivna
Starosta informoval přítomné, že Myslivecké sdružení Velká
Morava provedlo zápis nemovitosti (budova hájenky v k. ú.
Lužice u Hodonína na pozemku obce Lužice) do Katastru
nemovitostí, kde je tato budova vyznačena jako vlastnictví
Mysliveckého sdružení Velká Morava. Tento zápis byl
proveden na základě „prohlášení vlastníka stavby“ formou
notářského zápisu ze dne 11.04.2007. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná stavba byla doposud vedena v Katastru
nemovitostí jako majetek obce Lužice, bude případ předán
k řešení právnímu zástupci obce Lužice.
USNESENÍ č. 5/12
a): Zastupitelstvo obce Lužice pověřuje starostu ke všem

HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

c) P. Staněk informoval o zájezdu do francouzské obce
Isdes, kde se účastnilo 16 dospělých a 16 dětí fotbalových
turnajů. Tato akce byla velkým přínosem hlavně pro děti,
které se seznámily s novou oblastí a kulturou.
Místostarostka poděkovala p. Staňkovi za vzornou prezentaci a za výbornou organizaci.
d) Pí Sasinková seznámila přítomné s činností sociální komise a s článkem, který bude zveřejněn ve Zpravodaji. Článek
se bude týkat dotazů veřejnosti k sociálním službám.
13. DISKUSE
K diskusi nejsou přítomni žádní občané.
14. ZÁVĚR
Starosta poděkoval přítomným za připomínky a aktivním
přístup k jednotlivým bodům.
Zapsala:

Petra Lorencová

Střípky z lužicko- francouzského partnerství
USNESENÍ č. 5/7:
ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Lužice a zhotovitelem firmou POZIMOS, a. s. Štefánkova 167, 760 01 Zlín
na zhotovení díla - stavebních prací na akci „Dostavba
sportovní vybavenosti ZŠ Lužice – víceúčelová hala“.
Smlouva bude opravena v souladu s připomínkami z dnešního jednání ZO.
HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

8. ÚPRAVA ROZPOČTU Č. 1
Starosta předal slovo paní Valouškové.
Paní Valoušková seznámila přítomné s úpravou rozpočtu č. 1
v celkové příjmové a výdajové části ve výši 88.500,- Kč.
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USNESENÍ č. 5/9:
ZO schvaluje doplněk č.1 včetně aktualizace povodňového
plánu obce Lužice k 15.5.2007.
HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

10. VYHLÁŠKA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
Místostarostka seznámila s novelou vyhlášky o místních
poplatcích, která byla konzultována s Ministerstvem vnitra
odborem kontroly.
USNESENÍ Č. 5/10:
ZO schvaluje vyhlášku č. 1/2007 o místních poplatcích.
HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

• 30. 3.- 14. 4. kostel St. Germain de Sully představil ve svých prostorách výstavu
„Česká malby XX. století“.Čestným hostem výstavy byl lužický rodák ak. malíř Jaroslav Pecka. Jeho
díla se zde setkala s velkým a upřímným zájmem návštěvníků i médií. Český velvyslanec v Paříži na
vernisáži poděkoval panu Peckovi, starostovi naší partnerské obce Isdes RNDr. Zdeňku Johanovi
DrSc. a všem obětavým přátelům, kteří se na přípravě výstavy podíleli, za skvělou prezentaci
České republiky v zahraničí.
• Lužičtí fotbalisté navštívili v květnu partnerskou obec Isdes, kde se účastnili turnaje v kopané.
Kromě fotbalu, trénovali také jazykové dovednosti a poznávali krásy tentokrát deštivé Francie.
• 3. 7.-10. 7. navštíví Lužice 12ti členná delegace z partnerské obce Isdes, tentokrát složená většinou z mladých lidí ve věku15-18 let, kteří si dopisují se žáky naší ZŠ. Ubytováni budou v rodinách
a na ubytovně obce.
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

KRÁTKÉ ZPRÁVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Mají vaši blízcí v roce 2007 významné životní jubileum?
Narodilo se Vám dítě a přejete si zúčastnit se vítání občánků?
Chtěli byste, aby SPOZ Vašim rodinným příslušníkům přišel popřát
nebo aby jejich jubileum bylo zveřejněno ve Zpravodaji?
Nezapomeňte nám to včas oznámit na obecní úřad.

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.).

Blíží se konec školního roku. Žáci se těší na
prázdniny a učitelé na zaslouženou dovolenou.
Letošní školní rok byl pro pedagogy obzvláště
náročný. Vedle běžných povinností byla před nimi
letos jedna povinnost nová – tvorba vzdělávacího
programu.
Po ověřování na pilotních školách v minulých
letech přistoupily všechny základní školy v České
republice k tvorbě vlastních školních vzdělávacích
programů. Školy si na základě rámcového učebního plánu vytvářely vlastní učební plány a vlastní
osnovy. Učivo se stalo prostředkem k naplnění
klíčových kompetencí., např. kompetence
k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence občanské.
Účelem vzdělávání žáků ZŠ bude vybavit žáka
těmito klíčovými kompetencemi. Kompetence
představují soubor znalostí, dovedností, návyků

a postojů, které jsou využitelné v různých učebních i praktických činnostech a situacích a jsou
klíčem k úspěchu v celoživotním učení, v práci,
v zájmové činnosti i osobním životě.
Doposud se na většině základních škol
učily děti v 1. – 9. ročníku podle vzdělávacího
programu Základní škola. Nový Školský zákon
č. 561/2004 Sb. ukládá školám povinnost
vytvořit si na základě stanoveného Rámcového
vzdělávacího programu vlastní školní vzdělávací
program a začít podle něj učit od 1.9.2007. Změna se ve školním roce 2007/2008 bude nejdříve
týkat žáků v 1. a 6. ročníku. V dalších letech
bude vzdělávací program postupně pokračovat
v dalších ročnících.
Mgr. M. Hunča
ředitel školy

Ta to s l u ž b a j e b e z p l a t n á !

Paní učitelka s velkým P
Když pes pokaká ves
Milí psíčkaři, pejskaři či milovníci čtyřnohých
miláčků. Bydlíme v obci a k tomu neodmyslitelně
patří mít také domácího čtyřnohého miláčka
či hlídače majetku, ať už se jedná o kočku či
pejska. Je pravdou, že kočka nepotřebuje moc
péče a nedá se nijak vycvičit, ale pes, to je
učenlivý tvor.
Každý, kdo doma pejska má, jistě první věc
kterou ho naučí, je nevykonávat své potřeby
v bytě či na malém dvorečku. Proto taky chodíme
pejsky venčit na veřejná prostranství. Jsou to
vlastně taková domácí, celosvětově zavedená
pravidla.
Ale když to tak vezmeme kolem a kolem, obec
má také svoje pravidla - uklízení „dárečků“ po
vykonané potřebě psa na obecních pozemcích.
A jelikož jsme malá obec, o to víc se musíme
snažit.
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Chceme tedy pochválit psíčkaře, kteří uklízejí
po svém pejskovi doma, ale i venku do připravených sáčků, což je ve světě zcela samozřejmé.
Češi jsou ale národem koumáků a vždycky si
nějakou tu skulinku, jak se vykroutit, najdou.
A tak se stává , že někteří pejskaři nechodí
již venčit pejsky ve dne, ale večer, až se setmí…
Tak vlastně žádnou potřebu pejska nevidí a tedy
uklízet nemusí…
My Vás prosíme, dodržujte pravidla a snažte se
je neobcházet. Neděláte to pro ostatní, ale především pro sebe. Obec může být čistá a pěkná
jenom za podpory nás všech obyvatel. Vyšli jsme
Vám již vstříc a u každého odpadkového koše
naleznete sběrné sáčky. A pokud ne, připomeňte
se na radnici a my sjednáme nápravu.
Obecní úřad Vám děkuje
A. Janulíková

„Někteří lidé vstoupí do našeho života a rychle z něj zase odejdou.
Někteří v něm nějakou dobu zůstanou a zanechají stopy v našich
srdcích. My už pak nikdy nejsme stejní.“
„ H o l k y, j á j s e m
nemohla v noci spát!!!“
řekne paní Kotlaříková
a my víme, že zase něco
nového vymyslí. Někdy
se sice netváříme, ale pak jsme všichni mile
překvapení, co nového v nás naše zástupkyně
zase objevila. Ona má zvláštní dar, objevovat
naše skrývané schopnosti a svým nadšením
a elánem nás motivuje k dalším výkonům. Tak
například vznikla naše nejúspěšnější akce Noc
s Andersenem, závod na kolečkových bruslích,
skok do výšky, závody v Hruškách a mohla bych
pokračovat. Kolikrát si říkáme, kde na to chodí,
ale když ji vidím, jak si „vleče“ plnou tašku, aby
mohla u televize číst všechny ty elaboráty, hluboce smekám…

Nedávno jsme byly s kolegyní na školení
o mediální výchově a byly jsme tam za hvězdy,
protože u nás mediální výchovu navrhla paní
Kotlaříková s ročním předstihem.Vždycky nám
říká: „Musíte si rozmyslet, jestli budete chodit do
práce nebo do zaměstnání.“ Sama je příkladem
pro nás ostatní, zásadně neusíná na vavřínech
a pořád něco vymýšlí. Tu zasadíme stromy ke
Dni Země, tu běháme Zátopkovy štafety, tu se
přetahujeme lanem, chystáme projekt ke druhé
světové válce a pořád tvoříme, sportujeme a bavíme se. Ani nejde všechno vyjmenovat, když se
tak zamyslíte, tohle zvládne jeden člověk? Rok
před důchodem by mohla odpočívat, ale to by
nebyla naše milá paní zástupkyně. Každé ráno
nás v rozhlase příjemně naladí, připraví rozhovory,
popřeje k narozeninám a naláká nás na oběd.
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A my víme, že když je něco potřeba, ona nikdy
nezklame, vždycky poradí, vyslechne, a když
něco nejde, tak s ní jde prostě všechno. Proč to
píšu? Protože letos odchází do důchodu a nám
to nějak „nedochází“, co bude dál. Říká se, že
každý je nahraditelný, ale vzpomínky na naší paní
zástupkyni nám v srdcích zaplní veliký kus a já
osobně ji budu mít spojenou s naší školou navždy,
protože ona je to srdce školy a je poznat, že to
srdíčko tam skutečně dává…

Nebudeme smutní, určitě se za námi ráda
podívá, odpočine si od starostí a stresu, zajde
s vnoučkem na procházku a přijde nám poradit…
Celý kolektiv naší školy jí touto cestou děkuje,
že nám to naše pracoviště dělala tak prima a že
nás svou pozitivní energií držela v těžkých chvílích, i když jí samotné mnohdy do smíchu nebylo.
Děkujeme!!! Přejeme pevné zdraví a pohodu.
P.S. My vás stejně zase zavoláme!
Marcela Komendová

Akce regionu Podluží – výtvarné dílny
chystány výtvarné dílny. Kluci a děvčata zkoušeli
pod vedením malérečky malovat ornamenty, jinde
drátkovali květiny nebo ryby. Na dalším stanovišti
vytvářeli z keramické hlíny ozdobné předměty,
také viděli keramiky, jak točí na hrnčířském kruhu
nádoby. Mohli namalovat krajinu nebo natírat
krásný dřevěný totem v místě, kde mladí umělci
tesali ze dřeva.
Děti byly velmi spokojené, byla to moc zdařilá
akce. V jejím rámci proběhla také výtvarná soutěž,
které se zúčastnily základní školy regionu Podluží
a obce Brodské na Slovensku. Eliška Filípková
z naší 2. třídy v ní získala velmi pěkné 3. místo.
Těšíme se na další podobnou akci.
Ve středu 23. 5. 2007 zavezl autobus 20 žáků
z naší školy, také z Dolních Bojanovic a Týnce, do
národopisného areálu v Tvrdonicích, kde byly při-

KOLEČKOVÉ BRUSLE
Všichni očima zadržují kapky vody v mracích
a přejí si, aby nezačalo pršet. A proč vlastně?
16. 5. 2007 se uskutečnil druhý ročník závodů
na kolečkových bruslích regionu Podluží. A už
podle názvu můžete zjistit, že nezávodila jenom
naše Základní škola Lužice, ale také ZŠ Hrušky, Lanžhot, Mikulčice a Moravská Nová Ves.
Z těchto škol závodilo celkem 74 „bruslařů“. Díky
píli žáků naší školy, ochotě učitelů a dobrému
tréninku skončila naše škola v obou kategoriích
na krásném prvním místě. V první kategorii se jelo
jedno kolo po předem upřesněné dráze a druhá
kategorie, aby to neměla tak jednoduché, jela
dokonce dvě. V první skupině, kde byl jen první
stupeň, na 2. místě byla ZŠ Moravská Nová
Ves, 3. místo obsadila ZŠ Mikulčice, na 4. místo
dojela ZŠ Lanžhot a 5. místo získala ZŠ Hrušky.
V druhé kategorii, která byla tvořena z druhého
stupně, dojela na 2. místo ZŠ Lanžhot a na 3.
místě skončila ZŠ Moravská Nová Ves. Atmosféru nám zpříjemňovala hudba, o kterou se staral
Matěj Motyčka a spousty fanoušků v podobě
celé naší školy. Nesměli chybět ani zástupci

Miliarda stromů pro planetu Zemi

Mgr. Marcela Zabloudilová

Hnutí Brontosaurus a Ekocentrum Dúbrava Hodonín vyhlašují každoročně soutěž
„Máme rádi přírodu“.
V letošním 13. ročníku s tématem „Společná cesta člověka a přírody“ se
žáci 3. třídy Základní školy Lužice Monika Lamáčková, Martin Horňáček,
Michal Konečný, Jessica Horáčková, Andrea Pažourková umístili se svým
modelem „Život trosečníků“ na 3. místě v celorepublikové soutěži.

Blahopřejeme!
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z obecního úřadu, pan starosta a paní místostarostka, kteří podpořili tyto závody a dodali všem
závodníkům dostatek sil a odhodlanosti podat co
nejlepší výkony.
Andrea Plešingerová
žákyně IX. třídy

Je celosvětová kampaň, jejímž koordinátorem
je Program OSN na ochranu životního prostředí.
Cílem této akce je, abychom výsadbou stromů

přispěli k posílení životaschopnosti naší planety.
Naše škola se zapojila také a u příležitosti Dne
Země žáci ZŠ vysadili stromy v areálu mateřské
školy. Práce se chopili zdatní chlapci 7. a 9. třídy,
další žáci a děti z MŠ přihlíželi. Odbornou pomoc
a výběr stromů zajistila zahradnická firma Larix.
Byly vysazeny tyto stromy: tulipánovník, jedlý kaštan, habr a zakrslý javor. Výsadbou stromů ale vše
nekončí. Žáci chodí spolu se svými učiteli stromy
pravidelně zalévat, aby podpořili jejich růst. Tato
akce se určitě stala malým, ale významným krokem v ochraně přírody.
Jana Líčeníková
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Dlouhá noc…
Zpívá Helena Vondráčková a my si zpíváme
s ní. Kdy? Když vypukne dlouho očekávaná Noc
s Andersenem. Letos nás taky neminula. My
dospělí se trochu těšíme a trochu se děsíme. Aby
všechno dobře dopadlo, aby rozvrh fungoval, aby
se nikdo moc nebál, aby se trochu báli všichni,
aby se soutěže líbily, aby se trochu spalo atd.
Letos se nocovalo z 29. 3. na 30. 3. a účast byla
opět obrovská. Zajímavé, že zájem o tuto akci
neupadá a dětí ochotných trávit večer s učitelkami
přibývá. Letos přijela i kabelová televize a dlouhá
noc začala…
Přípravy trvají velmi dlouho, musíme děti rozdělit do kolejí, přidělit jim příslušného prefekta,
což je deváťák, který za své družstvo zodpovídá.
Někdy jsou to boje, kdo s kým proti komu a někdo
chybí a někdo přebývá… Letos jsme to zvládli
skvěle. Musím prefekty pochválit, že se připravovali, nic nenechali náhodě. Potom už se rozprchli
podle rozvrhu a podle toho, do které koleje patřili.
Co jsme si pochvalovali, byla spolupráce našich
šikovných maminek.Klobouk dolů!!! Samy si
nachystaly činnosti, některé vydávaly svačiny
a byly prostě skvělé, jak už maminky bývají. Patří
jim náš dík, neboť bez nich by to letos nešlo. Po
skončení soutěží vypukla stezka odvahy. Chtěli
jsme ji trochu změnit a vedli ji kolem školy, děti
si stěžovaly, že se málo bály a někteří prvňáci se
rozhodli strašit sami. Bylo to komplikované i tím,
že jsme měli pro ně přichystaný dalekohled,
který nám přichystal (i s odborným výkladem)
náš bývalý žák Vítek Straka. Bylo to nádherné, já
jsem se dívala až v poslední várce, zcela zpocená,
protože jsem převáděla pozorovatele a sem tam
se někdo ztratil…
V konečné fázi jsme se všichni sešli ve třídách
a chtěli nocovat. Po tolika zážitcích to bylo perné.
První stupeň odešel do družiny a trochu i spal.
My zbývající jsme se spíš snažili… Večer jsme se
někteří dospěláci sešli nad hrncem horké vody,
neboť jsme chystali čaj na snídani. Probrali jsme
co u nás a co u vás a znovu jsme zkusili usnout.
Bylo bezvadné, že některé maminky zůstaly
a nocovaly!!!
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PLAVÁNÍ
Už druhým rokem naše třída jezdí na plavecký kurz do Hodonína. První den si nás p. učitelky vyzkoušely, jak daleko doplaveme a podle toho nás rozdělily do jednotlivých skupin. V těchto skupinách jsme
plavali celou dobu a učili se nové plavecké dovednosti. Každá skupina plavala podle svých možností.
Když jsme jeli poprvé, tak jsem ještě plavat neuměla. A tak jsem se dostala do nejhorší skupiny. Díky
trpělivé paní učitelce a mému snažení jsem se po roce dostala až do nejlepšího družstva. Naučila
jsem se plavat, potápět i skákat do vody. Na poslední lekci jsme se všichni zúčastnili plaveckých
závodů, včetně mě. Plavání mě moc baví a jsem ráda, že to umím.
Monika Nováková

PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ
PŘÍSPĚVEK

SBĚR PAPÍRU

P.S. A příští rok zase!!!!!
Zúčastnilo se 144 dětí, 11 učitelů, p. uklizečka
M. Vavrysová, rodiče (p. Blažková, Filípková,
Klvačová, Kramárová, Laubová, Lorencová,
Nováková, Sýkorová, Štorková, Vavrysová),
dále naši bývalí žáci (T. Ištvánková, M. Smutná,
M. Kotásková, V. Straka, J. Staněk, M. Gožďál,
F. Fukalík, B. Tomanová). P. Kuchařky nám
nachystaly občerstvení - děkujeme. Po zahájení
děti pracovaly ve skupinách na stanovištích
a plnily úkoly, které si pro ně dospělí připravili.
Poté proběhla stezka odvahy, a na hřišti Vítek
Straka zasvětil přítomné do tajů noční oblohy.
Po skončení tohoto programu se děti rozdělily do
tříd, aby přenocovaly ve škole. I některé odvážné
maminky s námi nocovaly také (M. Klvačová,
D. Lorencová, Svobodníková). Všem děkujeme
za ochotu a pomoc.

V minulém čísle Lužického zpravodaje předsedkyně školního senátu Andrea Plešingerová
jménem žáků naší školy oslovila všechny, kteří
by chtěli přispět na zakoupení školní aparatury. Peníze se nashromáždily a aparatura je již
koupena. Budeme ji využívat při všech školních
akcích tak, aby úroveň pořádaných akcí (např.
den dětí, karaoke, sportovní soutěže, karneval
apod.) byla co nejvyšší. Finanční příspěvek
poskytli rodiče (4660 Kč), firma Some (5000
Kč), Hudební nástroje Jedlička (1000 Kč)
a zbývající peníze si žáci vydělali sběrem pomerančové kůry (759 Kč) a sběrem starého papíru
(5100 Kč). Chtěli bychom touto cestou poděkovat
rodičům těchto žáků: 1. tř. - Červinek, Lorenc,
Nezval, Hasil, Menzel, 2. tř. – Štorková, Chládková, Vala, Balášová, Neugebauer, Černý J. a M.,
Filípková, Poláček, Poláčková, 3. tř. – Konečný,
Kapitánová, Dorda, Kučera, Hunčová, Turzíková,
Nováková, Pažourková, Helešic, Lamáčková,
4. tř. – Makuderová, Šimánek, Jungwirthová,
Šošovičková, 5. tř. - Kozumplík, Líčeník, 6. tř.
– Kummerová, Lekavá, Foldynová, Klvačová,
7. tř. – Doležalová, Černá, Lekavá, Miroš,
Crlík, 8. tř. – Sušovská, 9. tř. – Bravencová P.,
dále firmě Some , panu Jedličkovi a všem, kteří
se podíleli na sběru pomerančové kůry a sběru
starého papíru.
DĚKUJEME!

Marcela Komendová

ZŠ Lužice

Ráno se pomačkané děti pomalu rozešly
s krajícem pomazánky od tety Milky k domovu.
My si oddechli, že to zase „klaplo“ a těšíme se
na příští rok.
Touto cestou děkujeme učitelům, rodičům,
kuchařkám a všem nadšencům (i bývalým žákům)
za to, že nedali přednost gauči v obýváku a televizi, ale věnovali svůj čas našim dětem…

Druhý sběr papíru v letošním školním roce se
konal o měsíc dříve - 12. dubna 2007. Přesto žáci
dokázali vrcholně zaplnit 2 velké kontejnery. Do
sběru se zapojili žáci často pomocí svých babiček
a dědečků. Všem moc děkujeme.
Za sběr jsme získali více než 5.000,- Kč. Využili
jsme je k nákupu zvukové aparatury.

1. 3. třída
2. 4. třída
3. 1. třída
4. 6. třída
5. 5. třída
6. 2. třída
7. 7. třída
8. 9. třída
9. 8. třída
CELKEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1 880 kg
1728 kg
1 481 kg
1 167 kg
994 kg
755 kg
749,5 kg
445 kg
257 kg
9 456,5 kg

Horňáček Martin
Jungwirthová Lucie
Lamáčková Monika
Horňáčková Adéla
Sýkorová Hana
Šimánek David
Kopřiva Zdeněk
Kokeš Miroslav
Úlehlová Eva
Kornfeilová Karolína

Průměr/žák
117,5 kg
86,4 kg
70,5 kg
53 kg
45 kg
36 kg
29 kg
16 kg
11 kg

3. tř.
4. tř.
3. tř.
1. tř.
3. tř.
4. tř.
1. tř.
6. tř.
5. tř.
4. tř.

615 kg
575 kg
489 kg
466 kg
401 kg
301 kg
273 kg
259 kg
221 kg
205 kg
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Občanské aktivity

SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY
Již několik let suší celé rodiny v Lužicích pomerančovou kůru. Letos 21 žáků, převážně z prvního
stupně, nasbíralo tři papírové pytle této voňavé suroviny. Nejlepší sběrači byli v 5. třídě, deset dětí
nasušilo polovinu z celkového množství 48 kg – z toho Kristýna Vagundová nejvíc na celé škole
10,40 kg.
Žáci 2. třídy obsadili 2. místo s 13,70 kg a 3. místo třeťáci s 4,30 kg. Výtěžek sběru 759 Kč děti
věnovaly na novou školní aparaturu. Všichni soutěžící mohli jet do Zoo v Hodoníně.
Děkujeme všem, kteří suší kůru a vyzýváme je na pokračování ve sběru i v příštím školním roce.
Mgr. Marcela Zabloudilová

MÍSTNÍ VÝSTAVU KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A HOLUBŮ
Výstava se uskuteční v areálu Lidového domu
v sobotu 1. září od 13.00 do 19.00 hod.
v neděli 2. září 2007 od 8.00 do 17.00 hod.
Přijďte zhodnotit celoroční práci chovatelů nejen z okresu Hodonín.
www.csch-luziceuhodonina.blog.cz

Výlet na Šumárník
Ve škole v přírodě jsme šli na kopec Šumárník. Zjistili jsme si, že je velký 396 metrů. Putovali
jsme po Stezce Marušky Kudeříkové. Šli jsme po červené značce. Na cestě jsme objevili vzácného
pruhovaného slimáka. Dala jsem ho na trávu, aby ho někdo nezašlápnul. Na Šumárníku jsme odpočívali a pletli věnečky. Ze Šumárníku byl krásný výhled na Bílé Karpaty. Po cestě zpátky jsme viděli
spoustu akátů, které vytlačují původní stromy. Chvíli pršelo, ale pak zase vysvitlo sluníčko. Výlet se
mi moc líbil.
Hanka Sýkorová, 3. třída

Zprávy ze Starého kvartýru - Získání grantu od Jihomoravského kraje
Oznamujeme všem příznivcům Starého kvartýru, že jsme získali další grant, v pořadí již druhý, na
částku 60-ti tisíc korun od Jihomoravského kraje na dokončení toalet a opravu elektrických rozvodů
na Kvartýře. Všichni kvartýrnici jsou touto zprávou nadšeni a vzkazují, že se budou i nadále snažit
o další granty a ještě více finančně zabezpečit následné opravy budovy.

Včelařský kroužek Lužice

Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V neděli 15. 4. 2007 jsme se zúčastnili se skupinkou dětí naší MŠ soutěže folklórních souborů
regionu Podluží.
Již několik měsíců před samotnou soutěží jsme ve školce vybrali z nejstarších dětí, ty nejvíce
pohybově a rytmicky nadané a začali jsme s nacvičováním. Pásmo s názvem „U potoka“ jsme sestavili
z dětských her, říkadel a tanečků. Požádali jsme také o spolupráci dětskou cimbálovou muziku pod
vedením pana Přemka Líčeníka. Byli jsme moc rádi, že cimbálka naši spolupráci přijala, protože děti
při muzice tančily a zpívaly ještě s větším elánem a nadšením. Odměnou jim byl velký potlesk diváků
ve Starém Poddvorově. Důkazem toho, že jsme se líbili, bylo také pozvání na národopisné slavnosti
do Tvrdonic, kde naše děti vystoupily v sobotu 3. června.
I začátkem měsíce května jsme měli opět v naší školičce plno práce. Nacvičovali jsme pásmo ke
Dni matek, na jehož přípravě se tentokrát podílely už všechny děti ze školky, včetně těch nejmenších. Děti si pro maminky připravily perníková srdce a přáníčka a každá třída malou „kytičku“ básniček, písniček a tanečků. To vše děti věnovaly nejen svým maminkám, ale celé veřejnosti, v neděli
13. května, v sále Sokolovny. Snad jsme všechny, hlavně maminky, aspoň trošku potěšili.
L. Hanzlíčková, učitelka MŠ
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Základní organizace Český svaz chovatelů v Lužicích vás srdečně zve na

Začíná včelařské jaro a na včelnici v Lužicích je to
opět jako v úle.
Díky pomoci ochotných včelařů z Lužic a Mikulčic a díky
pomoci obecního úřadu se dokončuje stavba malého skladu
včelařských pomůcek, probíhají kontroly včel, dodělávají
se nezbytné práce na včelnici a jejím okolí.
Ale ani včelařský kroužek nezahálí! Ze školních lavic se
přesunul na „domeček“, kde se děti teoreticky i prakticky
dále vzdělávají, aby mohly se zdarem začít samy včelařit.
Jejich úsilí se neustále zdokonalovat může potvrdit nemalý
úspěch na soutěži mladých včelařů, která se letos konala
v Mikulovicích nedaleko Znojma. I když se soutěže zúčastnili pouze 2 členové kroužku, můžeme být pyšni na výsledky
dětí. V kategorii starších žáků se na 6. místě umístil Jakub
Lorenc, který navštěvuje kroužek teprve 8 měsíců, a na 2.
místě v kategorii mladších žáků se umístila Kamila Šošovičková. Je ovšem veliká škoda, že se soutěže ze zdravotních
důvodů nemohl zúčastnit Matěj Ištvánek, který vloni obhájil
2. místo v kategorii starších žáků. Pevně však věřím, že
se mu to podaří příští rok.

Díky kvalitním organizačním schopnostem tamní školy
a obecního úřadu jsme se podívali do Národního parku
Podyjí a do města Znojma, především pak na radnici
a podzemí.
Tímto článkem bych chtěla poděkovat manželům
Šošovičkovým, kteří si kvůli nám vyhradili celou volnou
sobotu, aby nás mohli dopravit do místa konání soutěže.
Dále snad pomůže vymýtit některé spekulace místních
obyvatel, že obec investuje příliš mnoho finančních prostředků do včelařství. Bez těchto peněz bychom ale nebyli
provozuschopni, neboť jen praxí se člověk naučí, což u včel
platí dvojnásobně! Velký dík patří tudíž i panu starostovi
a zastupitelům obce.
Pokud vás ale článek přece jen nepřesvědčil, můžete se
přijít podívat na provoz včelnice osobně, a to každou sobotu
od 9:30 do cca 11:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni!

Zuzana Kazíková
vedoucí včelařského kroužku v Lužicích
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Brontosauři - AKCE PRO DĚTI

Bicykliáda
Dne 12. května 2007 v sobotu se konala bicykliáda na plácku u kopce. Akce začala v 9:30 hodin.
Byla celkem velká účast hlavně v mladší kategorii, kde mladší děti poctivě soutěžily a chtěly získat
i tu nějakou cenu. Ve starší kategorii se zúčastnilo méně dětí, ale i tak bylo vidět, že se snaží. Pro
děti byly nachytané různé disciplíny, jako je test, šnečí závod, gepardí závod a spousty jiných.
Po splnění všech stanovišť jsme čekali na vyhodnocení celé soutěže a každý netrpělivě očekával, jestli uspěl na nějakém tom místě. Ale ještě než se rozdaly diplomy a ceny, tak se hodnotilo, kdo má vybavené kolo kompletně, nebo vůbec ne. V každé kategorii se ohodnotilo nejlepší
a nejhorší kolo a k tomu dostali i nějakou tu cenu. A teď došla ta chvíle, konečně konečné výsledky
celé soutěže. Pak jsme se rozloučili, udělali hromadné foto a šli domů…;-)
Mladší kategorie:
Starší kategorie:
1. Lukáš Kopřiva „Bobr“
1. Adam Koštuřík „Batman“
2. Dita Špačková „Štír“
2. Radek Pavka „Brouk“
3. Petr Bartoň
3. Karel Švehla „Blecha“
Nikola „Pikolík“ Doležalová

Svojsíkův závod v Mikulčicích
V sobotu 5.5.2007 se konal další ročník okresního Svojsíkova závodu, který se koná jednou za dva roky a pokaždé
ho pořádá jiné středisko. Letos to vyšlo na středisko Mikulčice. Do Mikulčic kromě našeho oddílu Medvědi přijely také
oddíly z Hodonína a Veselí n. Moravou. Byli jsme rozděleni do skupinek složených nejméně ze čtyř členů a naším úkolem
bylo co nejlépe splnit všechna stanoviště, která byla rozmístěna po Mikulčicích. Řídili jsme se podle mapy nachystané
vedoucími. Naše skupinka měla nejdřívě rozdělat oheň, což se nám celkem podařilo. Dále jsme poznávali mapové značky,
třídili odpad a zkoušeli zdravovědu. Taky jsme měli zorientovat mapu a napsat diktát. Za všechny úkoly jsme dostávali
body, které jsme si nakonec u klubovny mohli ještě vylepšit například loupáním cibule nebo jedením ovocných knedlíků.
Potom se konalo vyhlašování výsledků. My „Medvědi“ jsme sice skončili na 4. místě, ale o to víc se budeme snažit zase
příště. Mně osobně se to líbilo a doufám, že příště nás pojede víc.
Za Junáky Monika „Pinky“ Ingrová
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Nejdrsnější hra tohoto roku proběhla 8.5. na „Supí skále“ u Čejče. V nepřehledném terénu malé
divočiny této lokality (na mapě uváděné jako Kobylská skála) se udála akce, která sáhne každému
na pokraj sil. Jde o Boj o totem.
Ve spřízněném duchu organizací Hnutí Brontosaurus Mikulčice, Lužice, Čejkovice a Junáku Mikulčice se sjelo na 30 účastníků dokázat si svou připravenost v lítém boji Indiánů a Kovbojů. Vítězem se
stal každý, kdo sebral odvahu a přijel na měření sil.
Organizátoři děkují všem za účast na této akci.

DEN ZEMĚ NA VALECH
Tradiční akce pořádaná Hnutím Brontosaurus
uvítala přes 100 účastníků za slunného počasí
v areálu NKP Valy Mikulčice. Pro všechny návštěvníky bylo připraveno množství zajímavých
aktivit. Celý program byl precizně připraven a byl
sestaven pro všechny skupiny veřejnosti. Avšak
hlavní trasu stezek tvořila, jako každý rok, stezka
přírodovědná vedoucí skrz krásy lužního lesa, kde
soutěžící si mohli vyzkoušet své znalosti o přírodě.
Dalšími doprovodnými stezkami byly: sportovní,
filmová, kulturní, zeměpisná, historická, debru-

jářská a dále také výtvarná dílnička v podobě
malování na kolíčky.
Vítězové jednotlivých klání, včetně těch nejšikovnějších, jimž byl udělen titul BRĎák roku,
byli vyhlášeni na večerním táboráku. Jsou jimi
za mladší Alena Bulvová (z BRĎO Gingo Tišnov)
a za starší Barbora Dvořáková (BRĎO Gingo
Tišnov).
Vítězové přírodovědné stezky byli v kategorii
starších Amálie Rosíková, Kristina Hrubá, Jana
Sochorová z oddílu Scarabeus Strážnice, za
23

mladší pak Leona Helešicová, Klára Vaňková,
Alice Filková (oddíl Sněženky z BRĎO Vlkani).
Klasickou a nedílnou součástí Dne Země se
staly exkurze do elektrárny Hodonín, úpravny
vody v Moravské Nové Vsi, na rybníky na Písečném, archelogický výzkum, šutrovnu v Moravské
Nové Vsi a přírodovědné vycházky do rezervace
Skařiny.
V neděli pak vystoupil v rámci programu Vojta
Vrtek se svým rozesmátým představením „Kabinet
létajících úžasností“ a žonglérskou dílnou.
Poděkování za tuto velmi vydařenou akci patří
organizátorům z řad Hnutí Brontosaurus, pomocníkům z řad Junáku, p. Zimkové, Františkovi
Novotnému.

Jak vypadá taková letní obloha?
Když vyjdeme v hezký letní večer ven a zakloníme hlavu k obloze, na jižním obzorem spatříme známou dvojici letních souhvězdí Pastýř
a Herkules. V Pastýři se nachází velmi nápadná
naoranžovělá hvězda Arcturus. Je to rudý veleobr
(hvězda na konci svého života). Odpovídá to jeho
velikosti, je zhruba 23x větší než Slunce (hvězda
se na konci života podstatně zvětší, co bude dál,
záleží na její hustotě) a je od nás „pouhých“ 32
sv. let. V Herkulovi sice žádné nápadné stálice
nenajdeme, ale zato je v něm nádherná kulová
hvězdokupa M13, odhalí ji už triedr jako mlhavou
skvrnku, ve větším dalekohledu jsou rozeznatelné
jednotlivé hvězdy na okrajích a střed připomíná
hrst zlatého prachu. Na severu tohoto souhvězdí
stojí ještě za zmínku další kulová hvězdokupa
M92, ta je ale podstatně menší než M13.
Pokud obrátíme zrak z jihu na východ, spatříme
tzv. letní trojúhelník. Není to ale žádné souhvězdí.
Tvoří ho 3 jasné stálice. Vega ze souhvězdí Lyry
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(Vega je od nás jen 25 sv. let), Deneb z Labutě
a Altair z Orla. Tyto 3 souhvězdí, ve kterých
se nachází ony 3 hvězdy letního trojúhelníku,
stojí také za zmínku. V souhvězdí Lyry najdeme
nápadnou planetární mlhovinu M57. Jde o konec
života méně hmotné hvězdy, který následuje po
rozepnutí se do veleobra. Hvězda už je příliš slabá
na to, aby udržela své vnější vrstvy, vypustí je do
prostoru a osvětluje. Souhvězdím Labutě zase
prochází Mléčná dráha a takových objektů tady
najdeme spoustu, například řasovou mlhovinu
Cyrrus, pozůstatek po výbuchu supernovy. Za
zmínku tady stojí ještě dvojhvězda Albireo, každá
její složka má jinou barvu. V Orlu bohužel žádné
zajímavé objekty nejsou.
Nad jihovýchodním obzorem se nacházejí
souhvězdí Štír, Hadonoš a Střelec. Střelcem
prochází střed Mléčné dráhy a tak tady najdeme
velké množství zajímavých objektů. Hvězdokupa
v planetární mlhovině tady není ničím neobvyklým.

Ve Štíru to stejné, navíc je zde nápadný veleobr
Antares. Bohužel obě dvě souhvězdí jsou viditelné
jen nízko nad jihem. Souhvězdím Hadonoše se
zase pohybuje planeta Jupiter, velmi nápadný
a jasný objekt. Nejlépe byla vidět začátkem
června. Ve druhé polovině noci můžeme vidět
Mars. 26. června vstupuje do souhvězdí Berana,
28. července do Býka a 29. září do Blíženců.
Nejlépe bude ale vidět o Vánocích. Mars na
obloze ale určitě nepřehlédneme už teď, je jasný
a načervenalý.
Pokud se podíváme zpátky na letní trojúhelník
a půjdeme od něho ještě níže na východ, spatříme souhvězdí Vodnář (v něm je Uran) a Kozoroh
(v něm zase Neptun). Uran i Neptun jsou ale od

nás už hodně daleko, a tak na obloze již nejsou
vidět okem, k jejich nalezení je potřeba dalekohled a co nejpřesnější mapa. Uran se letos natočil
svým rovníkem k Zemi a většími dalekohledy jsou
viditelné dva rovníkové oblačné pásy planety.
Pokud se za letního večera podíváme na západ,
spatříme nejjasnější zahlédnutelný objekt hned
po Měsíci, planetu Venuši. Její viditelnost na
večerní obloze už ale pomalu končí, Venuše je
čím dál níž, už ji uvidíme jen asi do druhé poloviny
července. Ale už koncem srpna se objeví na
ranní obloze.

KONTAKT

Poděkování

Region Podluží
Náměstí 177, 691 51 Lanžhot
IČ:
69650284
BÚ: 1387297359/0800
Česká spořitelna a.s.
e-mail: info@podluzi.cz
www.podluzi.cz

Region Podluží a jednotlivé obce regionu
i letošním roce pořádají kulturní, sportovní
a společenské akce, na které zvou své partnery
ze sousedních obcí. Jsme rádi, že se do těchto
aktivit se zapojují pravidelně i naši občané, žáci
a učitelé ZŠ, MŠ a občanská sdružení naší obce.
Za všechny jmenujme alespoň:
• III. regionální přehlídka dětských folklorních
souborů (dětská cimbálová muzika, Lužičánek, MŠ)
• Setkání mužských sborů regionu Podluží
(pěvecký sbor „Mužáků“ )
Otvírání vinařské stezky Podluží (Muzejní spolek)
• Tvrdonské slavnosti (MŠ, Slovácký krúžek)
• Regionální štafetový závod na kolečkových
bruslích (ZŠ, TJ Sokol)
• Projekt výtvarná dílna „ Na dolním toku Moravy“
(ZŠ)
• Olympiáda žáků ZŠ v lehké atletice (ZŠ)
• Florbalový turnaj žáků ZŠ (ZŠ)
Rada obce děkuje všem organizacím, účinkujícím, soutěžícím a jejich vedoucím za vzornou
reprezentaci naší obce.

Vedení svazku obcí:
Předseda:
Místopředseda:
Manažer svazku obcí:
Asistentka manažera:
Projektový manažer:

Ing. Jaroslav Kreml
František Hrnčíř
Ing. Josef Smetana
Martina Kaufová, DiS.
Ondřej Gibala

Členské obce regionu Podluží:
Dolní Bojanovice, Hrušky, Josefov, Kostice,
Lanžhot, Lužice, Moravská Nová Ves, Moravský
Žižkov, Nový Poddvorov, Prušánky, Starý Poddvorov, Tvrdonice, Týnec

Vít Straka
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KULTURNÍ OKÉNKO
Obec Lužice
a lužičtí Mužáci Vás zvou na

předhodové zpívání

„Hrajte ně, husličky“
SOBOTA 7. ČERVENCE 2007
V 19.00 HODIN
Hraje cimbálová muzika Jožky Severina
s primášem Janem Blažkem
Účinkují:
taneční soubor „Oldrzychowice“,
mužské sbory z Poštorné a Lužic,
dětská cimbálová muzika z Lužic, pod vedením Přemysla
Líčeníka, dětský národopisný soubor Lužičánek

Předhodové zpívání
„Hrajte ně, husličky“

Sólisté:
Lidka Hanzlíčková, Jana Janošková, Lenka Králová,
Růžena Šupová, Jiří Ambrož, Vít Hubačka, Milan Mráz
slovem provází Dr. Otto Prát

Cyrilometodějské hody
Lužice
Výstava na Starém kvartýru

KDYŽ SI NÁŠ DĚDEČEK S BABIČKOU HRÁL
Dovolujeme si Vás pozvat do Starého kvartýru na výstavu, která se uskuteční
v rámci Cyrilometodějských hodů s nejkrásnějším tématem: DĚTI.
V Ý S T A V A:
30. 6. - 1. 7. 2007 od 10.00 - 12.00 hod. a od 14.00 - 18.00 hod.
7. 7. - 8. 7. 2007 od 10.00 - 12.00 hod. a od 14.00 - 18.00 hod.
Výstava bude na požádání otevřena až do září 2007
na telefonních číslech uvedených ve vitríně na Starém kvartýru.
Srdečně zvou členové spolku.
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Sympozium 2007
Vážení občané,
ve dnech 13. 7. - 27. 7. 2007 se uskuteční
sochařské sympozium „Lužice 2007“, které
bude v pořadí již druhé. Opět se koná pod
záštitou pana starosty obce Lužice a partnerské
francouzské obce Isdes. Sympozia se v letošním
roce zúčastní 11 mladých sochařů. Dva studenti
přijedou z Umělecké školy v Českém Krumlově,
Jan Prokúšek a Roman Conner, ze Strážnice pan
Vít Vavřiník, z Milovic pan Petr Horák, z Prahy pan
Martin Guth, Lukáš Brotánek, Miroslav Žán, Viktor
Svatoš, Hynek Poul, Matouš Vepřek a z Lužic
Mgr. Jan Buchta. Páni M. Guth a V. Svatoš jsou
studenti vysoké školy - Akademie výtvarných
umění v Praze. Páni L. Brotánek a M. Žán budou
od září studovat druhou uměleckou školu, a to
kamenosochařskou v Hořicích v Čechách.
Materiálem bude v letošním roce zelený
pískovec z lomu Řeka a žula z lomu Pavlov na
Vysočině. Kámen jsme z obou lomů dostali
sponzorsky. Hlavním sponzorem sochařského
sympózia se stal Jihomoravský kraj. Na základě
toho, že jsme uspěli v grantovém řízení, bylo na
tuto akci přiděleno z rozpočtu JMK 60 000,- Kč.
Dalšími sponzory sympozia jsou firmy Tipsport,
Framal, Jirsa Color, Vrša Sport, Kamenosochařství Dušan Šurýn, Slezský kámen, a. s., Granit
Lipnice a. s., Restaurace Lužák a Tiskárna Lelka.
Mediálními partnery Televize Slovácko a Týdeník
Naše Slovácko. Téma pro letošní rok je „FAUNA,
FLORA“.
Věřím, že v Lužicích opět vzniknou díla, která
obohatí lužické prostředí a podpoří jedinečnost
a krásu obce. Znovu se dá příležitost mladým
tvůrcům. Vzpomínám, a vzpomínají i ti, kteří zde
byli v minulém roce, na neuvěřitelnou starostlivost
některých lužických paní, které chystaly svačiny
a občerstvení pro účastníky zcela ze svých prostředků. Vzpomínají na fantastickou péči, které
se jim dostalo. Nezapomenutelné zážitky mají
také ze sklepa u paní místostarostky a u Půčků.
Budu se těšit, že ani letos na ně nezapomenete
a přibudou i další hostitelé. Jistě jste poznali,

že sochařina je fyzicky náročné řemeslo a tak
rozptýlení a relaxace večer obnoví chuť a sílu
pro další den. Tentokrát bych chtěla požádat
i chasu, aby se s nimi více sblížili a poznali se.
Ti, kteří zde byli v minulém roce, se těší na návrat
a cítí, že již k Lužicím patří. Dělá jim radost, že
jejich díla se vám líbí a oceníte práci, kterou zde
zanechávají.
Budu potěšena, když sympozium zařadíte mezi
lužické kulturní dění a budete se na něm se mnou
i obecním úřadem podílet.

Všechny vás zvu.
Ludmila Pecková
Ak. sochařka

LUéICE 2007
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D ON A HA OHLAS Y
Na začátku května pořádala kulturní komise
při obci zájezd na muzikál Donaha v Uherském
Hradišti. Muzikál se povedl, všichni zúčastnění
si ho pochvalovali, na záchody nebyla zase až
tak velká fronta (to proto, že muzikál trval přes
3 hodiny) a jenom občerstvení v divadelním bufetu
mohlo být trochu lepší. Krásné písničky, mužní
představitelé hlavních rolí a moderní kulisy určitě
zaujali každého diváka, který na muzikál přijel.

Z HISTORIE

Osudy českých vystěhovalců v SSSR

Na počátku dvacátých let dvacátého století
požádal Sovětský svaz prostřednictvím III. Internacionály o peněžní a materiální pomoc. Lidé
z mnoha zemí světa, vesměs komunisté, reagovali na tuto výzvu nejen výše zmíněnou pomocí,
ale také organizováním vystěhovaleckých akcí
do SSSR. V Československu se v letech 1923
až 1932 vytvořilo několik skupin, zemědělsko výrobních družstev – např. Pragomašina, Čechocentr, Kladenská komuna, Reflektor, Slovácká
komuna a nejznámější Interhelpo (zde pobýval
téměř 13 let se svými rodiči i Alexander Dubček),
které se postupně vystěhovaly do různých míst
a států SSSR. Každý zájemce o členství v určitém
družstvu a tím pádem i o přesídlení musel složit
členský příspěvek, zápisné a určitý pěněžní
obnos jako cestovné. Vidina lepšího života, vlastnictví půdy a hlavně odhodlání pomoci státu, který
měli tito lidé jako svůj vzor, vedla tisíce nadšenců
k tomu, že prodali veškerý svůj majetek a mnohdy se i zadlužili, aby uskutečnili své rozhodnutí.
Za členské příspěvky byly nakoupeny potřebné
stroje a zařízení, nebylo výjimkou, že se převážely
i traktory a nákladní auta, a zvláštními vlaky se pak
odjíždělo přes Polsko do SSSR.
První přistěhovalci přijížděli na místa, která jim
přidělila sovětská vláda, kde nebylo většinou nic
než holá půda či step. Tito lidé, kteří žili bez pitné
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A název muzikálu Donaha splnili muzikáloví herci
do puntíku. Pro ty z Vás, kteří si nyní říkáte, že by
to snad mohlo být nevhodné či až vulgární, nebojte. Díky osvětlovačům, dýmu a dalším trikům,
nemohl ani divák v první řadě nic nepatřičného
zhlédnout. Jistě brzy kulturní komise nabídne
další ze zájezdů na jiná představení a my budeme
rádi, když tentokrát pojedete s námi i vy.
Za kulturní komisi Andrea Janulíková

vody a elektřiny, v sobě museli najít obrovskou
sílu, aby vybudovali během několika měsíců
domy a zemědělské a průmyslové zázemí. Často
byly jejich stavby vůbec první, které byly v kraji
postaveny ne ze dřeva, ale z nepálených cihel.
Zakládala se zemědělská družstva, různé řemeslné dílny, mlýny, koželužny, v Interhelpu, které
bylo více zaměřeno na průmysl, vznikly i textilní
a nábytkářská továrna a strojírna. Sovětské vládě
odváděli členové komun samozřejmě pravidelné
dávky a také prodej vlastní produkce byl kontrolován sovětskými úřady.
Přistěhovalci si zřizovali školy, ale starší děti
posílali již do škol ruských, mládež vstupovala do
Komsomolu. Svá jména si mnozí začali „porušťovat“ a mezi své křestní jméno a příjmení vkládali
jméno po otci (tzv. otčestvo).
U některých přesídlenců prvotní nadšení
časem opadlo. Změna a odlišný způsob života
je přiměly postupně k návratu do Československa i přes komplikace s úřady, které s tím byly
většinou spojeny. Smutný osud potkal slibně se
rozvíjející družstva v druhé polovině třicátých let.
Podniky ve vlastnictví družstev byly znárodněny
a mnozí jejich členové byli jako cizinci podezíráni
z nepřátelství proti sovětskému státu, následně
došlo k jejich zatýkání či vystěhování neznámo
kam. Za druhé světové války se někteří z vystě-

Rodina Pořízkova a Staňkova před cestou do Ruska v roce 1929
Ludmila Pořízková – Kučí je děvčátko první zleva, manželé Pořízkovi vlevo.
Stojící: bratři Pořízkovi, kteří se přišli před odjezdem rozloučit s rodinou.

hovalců dostali do Československa jako členové
Svobodovy či Rudé armády. V dalších letech byl
návrat téměř nemožný, až v roce 1958 v rámci
výměny občanů s dvojím občanstvím se mohla
další část vystěhovalců vrátit do Československa.
Přesto na území bývalého Sovětského svazu
zůstalo mnoho Čechů a Slováků a jejich potomci
tam žijí dodnes.
V červnu letošního roku oslavila osmdesáté
páté narozeniny paní Ludmila Kučí. Již šedesát
let žije v domě na kraji Lužic, kde s manželem
vychovala dva syny. Pochází však z nedalekých
Brumovic. Narodila se jako jediné dítě Antonii
a Karlu Pořízkovým.Tatínek paní Ludmily, přestože
byl vyučený zahradník, pracoval jako chemik
v továrně v Praze – Vysočanech a domů do Brumovic jezdil většinou jednou za měsíc. Vždy pak
vyprávěl rodině a přátelům všechny novinky ze
světa. Tak také jednou přijel se zprávou a návrhem odjet, respektive vystěhovat se do tehdejšího
Sovětského svazu.

V Praze se na konci dvacátých let organizoval
již tzv. třetí transport členů zemědělsko – výrobního družstva Reflektor, které sídlilo v Povolží.
Do družstva Reflektor se přihlásil i Karel Pořízek
s manželkou a malou dcerou a s nimi i další dvě
rodiny z Brumovic, rodina Morova a Staňkova,
obě rodiny s malými dětmi. Na jaře 1929 spolu
s dalšími, většinou dělníky z Prahy, odjeli do
Saratovské oblasti, blízko vesnice Mavorinka na
hranicích s Kazachstánem. Cesta trvala několik
týdnů vlakem, od ruských hranic jeli ve vlacích
označených jako těplušky, což byly nákladní vlaky
upravené pro přepravu osob s jedním vagonem
určeným pro kuchyň. Dojeli do stanice Saratov,
odkud přepluli na lodi přes zamrzlou Volhu a na
místo docestovali na vozech. Přijeli již do relativně
zaběhnutého družstva, které obdělávalo více než
2 000 děsjatin (zhruba 2 000 ha) úrodné půdy.
Karel Pořízek pracoval jako zahradník, jeho
manželka byla schopna jako jedna z mála postarat se o dobytek a do práce zaučovala ostatní,
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většinou tovární dělnice. Malá Ludmila chodila
s ostatními dětmi do místní české školy. Zhruba
po roce a půl se rodina Morova odhodlala odjet
zpátky do Československa kvůli špatnému zdraví
otce (asi po čtyřech letech od návratu zemřel).
Rodina Staňkova, která si na pobyt v komuně
nezvykla, se rozhodla vrátit také. Antonie Pořízková s dcerou se k nim přidala, v Brumovicích
hodlala navštívit svoji maminku, a pak se chtěla
vydat zpátky do Ruska. Po příjezdu domů se však
rozhodla zůstat v Československu a do Ruska se
už nevrátit. Karel Pořízek manželčino rozhodnutí
přijal, přesto však ještě zůstal v Sovětském svazu
a cestoval. Kromě pobytu u Černého moře na
Krymu absolvoval i dlouhou cestu do Kyrgystánu,
do města Frunze (dnešní hlavní město Bišpek),
kde bylo centrum družstva Interhelpo. Domů do
Brumovic se vrátil až za rok.
Paní Ludmila Kučí prožila rok svého dětství
zcela odlišně od většiny svých vrstevníků v tehdejším mladém Československu. Přesto nebyla
jediná a kromě zmiňovaných dalších dvou rodin
přesídlily do zemí bývalého Sovětského svazu

PRAPOR SOKOLA LUŽICE
Sokolské jednoty měly ve stanovách zakotvené
právo vlastnit a při veřejném vystupování používat
vlastní prapory. První prapor v dějinách Sokola
vlastnila jednota Pražská již v roce 1862, v roce
založení Sokola. Není bez zajímavosti, že jej maloval významný český malíř Josef Mánes a kmotrou
praporu při jeho slavnostním rozvinutí byla česká
spisovatelka Karolina Světlá.
Sokolská jednota v Lužicích neměla do
roku 1930 vlastní prapor. Návrh na vytvoření
praporu byl podán až na oslavách 20. výročí
lužické jednoty v roce 1928. Ideový záměr praporu vypracoval Jaroslav Dobrovolský a výtvarné
řešení praporu navrhl člen jednoty František
Kaňa. Vedením všech prací souvisejících s jeho
tvorbou byla pověřena Lidmila Kotásková.
Finanční náklady spojené s tvorbou praporu
hradila sokolská jednota hlavně z provozu kina,
které bylo od roku 1926 promítáno ve spolkové
místnosti u Hromků.
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desítky rodin z našeho regionu. Například jen
z Lužic vycestovalo do Ruska 11 rodin (později
se vrátilo pravděpodobně 6 rodin). Byly členy
zemědělsko-výrobního družstva Slovácká komuna, které se usídlilo ve Volgogradské oblasti ve
vesnici Arčada.
Hana Sýkorová

Prameny a literatura:
Huňa, F: Interhelpo. Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy v Gottwaldově. Gottwaldov,
1967.
Krba, J: Vystěhovalecké družstvo Interhelpo
a jižní Morava. XX. MS Kulturně historické styky
jižní Moravy. Mikulov, 1990.
Vlach, T: Fučíkovy děti. Reflex 23/2006. Praha,
2006.
Fond D Masarykova muzea v Hodoníně.
Vzpomínky Ludmily Kučí, Lužice.
Osud Slovácké komuny najdete v Lužickém
zpravodaji 4/2007.
(Ze stoleté tradice Sokola v Lužicích)
Vyšití praporu si vyžádalo celkem 1 708
hodin trpělivé práce. V tvořivé atmosféře
u Kotásků, kde se prapor po večerech vyšíval, se
vystřídalo celkem 18 vyšívaček - členek Sokola.
Poděkování za tento krásný čin patří především
L. Kotáskové a dále M. Příkazské, M. Kuběnové,
F. Štylárkové, M. Lackové, H. Komosné, M. Prokopové, L. Příkazské, M. Janečkové, Š. Topenčíkové, R. Unzeitigové, B. Bortlíkové, M. Vavrysové,
L. Lackové a Š. Štylárkové. V dubnu 1930 bylo
toto umělecké dílo dokončeno.
Prapor má jednu stranu z látky bílé a uprostřed
je nápis „Sokol Lužice“. Okolo nápisu jsou vyšity
slovácké ornamenty. Druhá strana praporu je
z látky červené s ptákem sokolem, sokolským
heslem „Tužme se“ a letopočtem 1930. V pozadí
je sokolský monogram zdobený lipovým věncem,
v rozích praporu je slovácká výšivka.
Dokončený prapor předaly ženy do rukou
starosty Sokola Josefa Marady a pak zvoleného

Vyšívačky sokolského praporu v roce 1930

praporečníka Martina Kotáska na slavnosti
„rozvinutí praporu“ dne 11. května 1930. Tuto
v historii jednoty mimořádnou událost zaznamenal tehdejší jednatel Sokola Pavel Prokop slovy:
“Slavnost byla zahájena koncertem hudby
R.Kosa před hostincem p. J. Hromka, kde bylo
sídlo jednoty. Pak se dal do pohybu průvod
směřující ke stanovišti budoucí Sokolovny.
V průvodu kráčelo v sokolských krojích
35 žákyň, 43 žáků, 20 dorostenek, 6 dorostenců, 8 žen a 24 mužů, ve slováckých krojích
šli 3 muži a 14 sester a 46 mužů a 43 žen šlo
v občanském obleku. Součástí průvodu byl
i alegorický vůz se slováckým žůdrem a stolem,
u kterého seděly vyšívačky praporu. Alegorický
vůz navrhl J. Dobrovolský, který na slavnosti
promluvil i o umělecké hodnotě praporu. Na
stanovišti budoucí Sokolovny se konala slavnost. Starosta poděkoval ženám za vykonanou
práci a po státní hymně se průvod s rozvinutým
praporem, který nesl Pavel Kučera, vracel zpět
ke spolkové místnosti. Po ukončení průvodu byl
v sále hostince koncert a večer taneční zábava.
Slavnost se zdařila nad očekávaní“, konstatuje
na závěr zápisu Pavel Prokop.

Je málo sokolských jednot v republice, které
vlastní prapor s tak vysokou uměleckou hodnotou
a dnes i nevyčíslitelnou hodnotou historickou,
jako má Sokol Lužice. Od roku 1930 byl prapor
jednoty ozdobou každé sokolské slavnosti, všech
veřejných cvičení. U praporu skládali tradičně slib
noví členové jednoty a celkem třikrát krášlil i průvody Sokolů na všesokolských sletech v Praze.
Osud praporu je spjat s dramatickými osudy
sokolské jednoty v Lužicích. Druhou světovou
válku „přežil“ prapor v pečlivé úschově v domku
u Kotásků. Po roce 1948, když už činnost Sokola
byla zakázána, se o prapor staral poslední praporečník jednoty František Mikulica a opět rodina
Kotáskova. Později jej lužická veřejnost mohla
spatřit ještě dvakrát, a to při událostech velmi
smutných, při pohřbech Lidmily (1967) a Martina
(1982) Kotáskových. Potom byl sokolský prapor
rozhodnutím vedení obce Lužice uložen v Okresním muzeu v Hodoníně. Dnes je historickému
praporu Sokola Lužice 77 let a je dočasně v péči
sokolské jednoty.
PhDr. Miroslava Rošková, CSc.
Příště o stavbě Sokolovny.
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Motto: „Zdárné dítě - nejdražší klenot …“ (výrok z kroniky)

Hodové starosti našich předků …
(Z nejstarší školní kroniky 1878 - 1926) pro zamyšlení, porovnání opsala současná obecní kronikářka
M. Kopřivová.)
r. 1913
Po ukončení slavnosti (65. výročí j. Veličenstva - nastoupení na trůn) přednesl správce školy statistický
přehled útraty žáků školy zdejší o hodech a žádal přítomné rodiče důtklivě, aby dítky své již v mládí
šetrnosti zvykali a na nepotřebné věci jim peněz nedávali.
(Správce školy - Antonín Komárek, zapsal do školní kroniky Jan Jeřábek)
Poet
žák

Tída
I.
II.
III.
IV. A
IV. B
V. chl.
V. dív.
VII. t.

65
63
56
66
56
49
49
404

Útrata všech žák ve
tíd
K

h

3
9
9
15
25
20
11
94

04
26
53
24
61
62
30

Neutratili
nic
19 žák
5 žák
2 žáci
1 žák
2 žáci
-

Nejvtší útrata ve
tíd
K

h

Nejmenší
útrata ve
tíd

0
1
1
1
2
1

24
86
96
40

2h
2h
2h
3h
4h
10 h
4h

Prmr
na 1
žáka
4h
14 h
17 h
22 h
45 h
42 h
23 h

Poznámka

Žáci utratili
udatné obnosy
hlavn na
kolotoi a
amer.
houpace a za
cukrové

r. 1914
Jako roku loňského sestavil správce školy statistický přehled o útratě žáků školy zdejší o hodech.
Z přehledu vidmo, že práce v této příčině od učitelstva konaná nebyla marná, neboť oproti loňsku
utratilo se o 49 K 46 h méně. Vše utraceno za cukrové, ani kolotoč ani houpačky v obci nebyly.
Tomuto mlsání jsou většinou vinni rodiče, an dětem i v obyčejnou neděli a svátek peníze na cukroví
dávají a tak je nehospodárnosti a mlsání učejí.

Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1906
Při postupné úpravě centrálního středu obce
nelze opomenout ani sochu sv. Jana Nepomuckého z pískovce, která byla vytvořena asi na
úplném začátku 20. stol. a na současné místo
osazena r. 1906. Původní myšlenka byla pouze
sochu očistit a nakonzervovat, upravit a zrekonstruovat plůtek a zeleň okolo plastiky, aby
mohla vyniknout svou krásou šatů, která ji dotváří.
Nestarám se jen o nové plastiky, ale vážím si i těch
starých, které zaslouží naši úctu a lásku. Při práci
na takové soše odkrýváte historii její, ale i času
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a lidí, kteří se na ní podepsali. Na tomto Janovi se
historie hodně podepsala, především vandalstvím
lidí, kteří jí rozbili a pak neodbornými opravami
a nátěry zase porušili kámen, který se sype jako
písek v hodinách.
Zápis z farního úřadu v Lužicích cituje:
Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1906 poškozena r. 1921 - opravena r. 1928 - znovu
poškozena r. 1946. Nyní budu provádět opravu
- zrestaurování, vyčištění sochy a napuštění kamene zpevňovacím roztokem a konzervační látkou.

Plastiku zachovám v původním stavu se všemi
opravami a nátěry, které ještě drží krásou původního kamene. Vše se ukázalo náročnější, než se
původně očekávalo. Tak už to u historických věcí
často bývá. Podívat se do historie a odkrývat její
tajemství. Je krásné, dobrodružné, složité a musí
se to dělat s láskou a zaujetím. Těším se, že až
pojedu po silnici, nebo půjdu dědinou, pohled
na sochu sv. Jana Nepomuckého mne uklidní, že
je zase v pořádku zachován pro další generace
a umístěn v upraveném prostředí parku. Je to také
velká zásluha pochopení ke kultuře od vedení
radnice a obce, starosty a místostarostky. Važme
si historie a společně chraňme díla našich předků
pro další generace, aby mohly dále zkrášlovat
obec i okolí. Je třeba si uvědomit, kolik korunek
muselo být našetřeno, aby mohl být koupen
a postaven kříž, nebo socha svatého. Důvodem
bylo poděkování, nebo prosba a víra v dobrý
lidský čin. Važme si všech, kteří své poděkování
byli schopni takto realizovat a zachovat pro
budoucnost. Poděkování na závěr za spolupráci
panu Krejčiříkovi, panu Muchovi a za sponzorský
dar napouštědel pražské firmy „Framal“, panu
Františku Škovránkovi.

Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela

Ludmila Pecková, Ak. sochařka

Postřehy z lužických kronik
Rok 1920
Pan president čestným občanem
Obecní zastupitelstvo jmenovalo ve své zvláštní schůzi konané dne 6. března pana presidenta republiky
čsl. T. G. Masaryka čestným občanem zdejší obce.
Bouře a krupobití
Dne 13. července zuřila zde veliká bouře s krupobitím, které poškodilo pozemky „U jalové cesty,
Kratiny, Přední padělky, Trhaniska a Záhumenice“.
Odevzdání diplomu p. presidentovi
Dne 11. listopadu 1920 zvolená deputace (starosta M. Novák a říd. uč. Vl. Materna) odevzdala ve
vyžádaném slyšení panu presidentovi republiky diplom čestného občanství zdejší obce.
Diplom maloval Klučovský Bedřich, zdejší malíř pokojů.
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SPORT
Návštěva ve francouzské partnerské obci Isdes
Naši francouzští přátelé pozvali členy našeho
fotbalového oddílu na jejich tradiční sportovní
týden. Po poměrně dlouhých přípravách, ve
kterých byli zapojeni členové TJ Baník – p. Staněk, zástupce obce Mgr. Ambrožová a zástupce
základní školy Mgr. Líčeníková, jsme mohli v úterý
15.5.2007 v 17 hod. vyrazit. U obecního úřadu se
do připraveného autobusu usadili hráči mužstev
starších a mladších žáků, hráči mužstva veteránů a doprovod složený z vedoucího zájezdu,
dvou zdravotníků, dvou překladatelů. V deštivém
počasí se s námi rozloučili rodiče a zástupci
obce a vyrazili jsme směr Brno, Praha, hraniční
přechod Rozvadov a dále přes Německo do
Francie.
Při noční jízdě přes území Německa jsme toho
mnoho nenaspali, ale někteří ani nezaregistrovali,
kdy jsme vstoupili na území Francie. Naše první
zastávka, když nepočítám zastávky během cesty
na protažení, byla v 7 hodin ráno ve francouzském
městě Nancy. Tady jsme si prohlédli historickou
část města a náš průvodce p. Didier Jordens nás
seznámil s jeho historií.
Po prohlídce historických památek jsme v půl
desáté vyrazili na další cestu směrem do Isdes.
Po několika malých přestávkách jsme přesně
v 16 hodin dorazili do cíle naší cesty. U místního kostelíku nás čekali členové organizačního
výboru, se kterými jsme se přesunuli do místního
kulturního zařízení. Tady proběhlo, po srdečném
oficiálním přivítání manželkou pana starosty paní
Johanovou a hlavní organizátorkou paní Arlette
Fromont, občerstvení a rozdělení jednotlivých
členů naší delegace do rodin našich „domácích“.
Část dospělých byla ubytována v obecní ubytovně
– „domečku“. Po únavné cestě jsme byli všichni
rádi, že si můžeme odpočinout.
Ve čtvrtek jsme se probudili do deštivého
a studeného rána. Dokonce se mezi námi objevily
obavy, že bude turnaj zrušen. Ale jak se u nás říká:
„ … devátá rozhodne“. Po příchodu na stadion
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souvislý déšť částečně ustal, ale i pak celodenní
program provázely dešťové přeháňky.
Na stadionu už bylo organizátory všechno
připraveno na zahájení turnaje starších žáků.
Po prvotních informacích, které jsme dostali
od pořadatelů jsme zjistili, že naši soupeři jsou
věkově v průměru o dva roky starší než naši kluci.
Ale ani tato skutečnost neměla vliv na bojovné
odhodlání našich kluků. Všechna mužstva byla
rozdělena do dvou skupin a turnaj, se kterým
současně probíhal i turnaj přípravek, mohl začít.
V jednotlivých utkáních našeho mužstva se projevil věkový rozdíl mezi našimi a soupeřovými hráči,
ale i přesto naši kluci nezklamali a podali bojovné
a odhodlaném výkony.
VÝSLEDKY TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ.
Utkání ve skupině:
ISDES 1 - LUŽICE 2 : 2
BOUZY
- LUŽICE 5 : 0
ISDES
- LUŽICE 2 : 2
POILLY
- LUŽICE 4 : 1

Batrla, Baláž
Bortlík, Batrla
Schreiber

Utkání o umístění:
LUŽICE - LORRIS 0 : 7
Konečná tabulka:
1. BOUZY
1
2. BOUZY
2
3. POULLY
1
4. POULY
2
5. ISDES
1

6.
7.
8.
9.
10.

ISDES
LORRIS
LUŽICE
ISDES
ISDES

Mužstvo starších žáků po turnaji

kterých se nacházely dopravní vodní kanály nad
úrovní toku této francouzské řeky. Délka kanálu je
662 m, šířka 11,5 m, hloubka 2,2 m a umožňuje
plavbu lodím s ponorem do 1,8 m a ještě v roce
1980 se po něm přeplavilo 800 nákladních lodí.
V současné době kanálový most slouží pouze pro
soukromé a výletní lodě. Naše další cesta vedla
na výstavbu hradu Guédelon. Výstavba tohoto
hradu, která byla zahájena v roce 1997, probíhá
v prostoru jednoho z kamenolomů a jeho předpokládaná doba stavby je 25 let. Hrad je stavěn ve
stylu krále Filipa Augusta. Skupina 35 řemeslníků
(kameníci, lesní dělníci, tesaři, zedníci, kováři,
vozatajové, dělníci v kamenolomu, výrobci lan
a keramiky) v dobových krojích zde provádí výstavbu hradu metodami z 12. a 13 století.

2

4
3

Na pátek dopoledne pro nás naši hostitelé
zorganizovali výlet po okolí. Jako první jsme
navštívili městečko Briare, kde jsme si prohlédli
Pont-canal (kanálový most) nad řekou Loire. Tento
kanál byl postaven v letech 1890 - 1896 známým
stavitelem Gustavem Aiffelem. Jeho smyslem bylo
spojení území po obou stranách řeky Loire, na

Po prohlídce stavby jsme se vrátili přes městečko Sully, kde jsme navštívili místní supermarket
a prodejnu se sportovním vybavením zpět do
Isdes. Po krátkém odpočinku jsme se přesunuli
opět na fotbalový stadion, kde byl organizátory
připraven turnaj fotbalových veteránů. Tady jsme
opět zjistili věkový rozdíl mezi našimi hráči a hráči
ostatních mužstev. Ale s tím rozdílem, že většina
hráčů soupeře byla věkově mladší než naši
hráči. Stejně jako u našich starších žáků nám
to neubralo na odhodlání podat co nejkvalitnější
sportovní výkony. Mužstva byla rozdělena do dvou
pětičlenných skupin. Ve skupině A bylo i naše
mužstvo Lužice 1 a ve skupině B bylo mužstvo
Lužice 2. Po utkáních v jednotlivých skupinách
se pak odehrála utkání o umístění. Zajímavostí
bylo utkání o celkové sedmé místo mezi mužstvy
Lužice 1 a Lužice 2, které bylo sledováno většinou přítomných diváků. V normální hrací době
skončilo utkání nerozhodným výsledkem 3 : 3
a proto musely rozhodovat pokutové kopy, na
které zvítězilo mužstvo Lužice 2 v poměru 5 : 4.
VÝSLEDKY TURNAJE VETERÁNŮ.
Utkání ve skupině A:
LORRIS 1 - LUŽICE 1
ANTARTIE - LUŽICE 1
ISDES 1 - LUŽICE 1
ENTENTE - LUŽICE 1

0:0
1:1
1:0
1:0

Utkání ve skupině B:
LORRIS 2 - LUŽICE 2
ST. BEONIT - LUŽICE 2
ISDES 2 - LUŽICE 2
BOUZY
- LUŽICE 2

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

Utkání o umístění:
LUŽICE 1 - LUŽICE 2

Opracování kamenných kvádrů

Konečná tabulka:
1. ANTARTIE
2. LORRIS 2
3. ISDES 2
4. ISDES 1
5. ST. BEONIT

3 : 3,

6.
7.
8.
9.
10.

pokutové kopy 4 : 5

ENTENTE
LUŽICE 2
LUŽICE 1
LORRIS 1
BOUZY
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V sobotu nad ránem nás opět probudil déšť
a zase jsme měli obavy, jestli se turnaj uskuteční.
Počasí se umoudřilo a v deset hodin byl zahájen
turnaj mladších žáků. Účastnická družstva byla
rozdělena do dvou skupin po šesti. Naši kluci
podali velmi bojovné výkony a po třech vítězstvích,
jednom nerozhodném výsledku a jedné prohře
skončili ve skupině „A“ na druhém místě. Před
utkáním o postup do finále byla v celé výpravě
a hlavně v mužstvu velmi bojovná nálada, kterou ještě utvrdil trenér p. Pazdera „ …… když
postoupíme do finále, tak se nechám ostříhat
do hola.“ V utkání o postup do finále nastoupili
naši kluci proti stejně starým hráčům mužstva
Chatillon - vítězi skupiny „B“. Začátek utkání byl
pro nás velmi příznivý, když Martin Bravenec dal
vedoucí branku. V průběhu utkání však soupeř
skóre otočil a ujal se vedení 2 : 1. Naši kluci,
povzbuzovaní všemi členy české výpravy a větší
částí francouzských fanoušků, dokázali v některých případech až neuvěřitelným nasazením
v závěru utkání vyrovnat na 2 : 2, když druhou
branku vstřelil v předposlední minutě opět Martin
Bravenec. Utkání však muselo mít vítěze a proto
se kopaly pokutové kopy. Hned v první sérii náš
soupeř neproměnil a až do poslední série jsme
vedli. Pak se ale nepodařilo proměnit pokutový
kop do té doby úspěšnému střelci Martinovi
Bravencovi a bylo to vyrovnané. Drama, které
sledovali všichni hráči a fanoušci zúčastněných
mužstev, muselo pokračovat. Trenéři měli problémy s výběrem dalších hráčů na střílení pokutových
kopů. Někteří kluci si nevěřili, ale v tom okamžiku
se projevila soudržnost a obětavost celého
mužstva. Kluci se navzájem povzbuzovali a když
ve třetí nadstavené sérii náš soupeř neproměnil,
byli jsme ve finále a stadiónem se ozvalo „Pazdero
máš to spočítané.“
Po krátkém odpočinku už dospělí členové naší
skupiny přivádějí opět naše kluky na hrací plochu, kde bude odehráno finálové utkání. Našim
soupeřem je mužstvo FCO 1, kterému jsme už
na tomto turnaji podlehli v utkání ve skupině.
I když se naši kluci velmi snažili, byl soupeř nad
jejich síly a po porážce 4 : 0 jsme celkově obsadili krásné druhé místo. I přes porážku v tomto
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A nakonec „ Jedině Báník, jedině Báník, jedině Baník
Lužice, hej, hej“.

A jsme ve finále

utkání panovala v celé výpravě vítězná nálada,
hráči mužstva veteránů vynesli naše kluky z hřiště
na ramenou. Po společné finálové fotografii se
všichni shromáždili na předávání cen, kde mohl
kapitán mužstva Lukáš Líčeník převzít ceny za
druhé místo.
VÝSLEDKY TURNAJE MLADŠÍCH ŽÁKŮ.
Utkání ve skupině:
LUŽICE - ISDES 1 1 : 1
LUŽICE - CLERY
2:0
LUŽICE - JARGEAU 1 : 0
LUŽICE - AUTRY
3:1
LUŽICE - FCO 1
0:6

Baláž Pavel,
Šimánek David 2x
Baláž Pavel
Bortlík Mar. 2x, Baláž P.

Utkání o postup do finále:
LUŽICE - CHATILLON 2 : 2 Bravenec Martin 2x
Na pokutové kopy
7:6
Finále:
LUŽICE - FCO 1

Společná fotografie

0:4

Večer po turnaji nás naši hostitelé pozvali na
společnou večeři. V místním kulturním zařízení
proběhlo slavnostní ukončení naší návštěvy.
Poděkovali jsme svým hostitelům a předali jim
upomínkové předměty a Pamětní listy.
V neděli jsme se opět za deštivého počasí
s našimi přáteli rozloučili a vydali se na cestu
domů.
Cestou jsme se před opuštěním území Francie
ještě zastavili v pohraničním městě Strasburgu. Tady nás náš průvodce p. Didier Jordens
provedl historickou částí města. Velmi zajímavá
byla stavba katedrály postavené v letech 1015

– 1439, která byla svou výškou 142 m do konce
19. století nejvyšší stavbou v celé katolické
oblasti. Krátkou procházkou kolem vodních
kanálů jsme se rozloučili s Francií a zamířili přes
Německo na hraniční přechod Rozvadov a domů
do České republiky, do Lužic.
V pondělí 21.5.2007 v dopoledních hodinách
některý z členů výpravy najednou řekl: „Hen sú
hodonínské komíny.“ A byli jsme doma.
Před obecním úřadem už nás čekali rodiče
a rodinní příslušníci svolaní obecním rozhlasem.
Přišli nás přivítat i zástupci obce v čele se starostou Ing. Kremlem a zástupce základní školy Mgr.
Líčeníková. Vždyť jsme se měli čím pochlubit.
Pane starosto, bylo to bezvadné!
JS

Děkujeme všem účastníkům zájezdu za vzornou reprezentaci obce, panu Didieru Jordens
za nezištnou průvodcovskou a překladatelskou
činnost, Petře Dostálové za pomoc při dorozumívání a panu Josefu Staňkovi za vzornou přípravu
a vedení zájezdu. Děkujeme našim francouzským
přátelům v čele s paní Johanovou za přátelské
přijetí a vzornou péči, kterou našim cestovatelům
věnovali!
J. Ambrožová

Sokol Lužice - Zápasnický oddíl

Setkání obcí Lužice

Mladí zápasníci z TJ Sokol Lužice s trenérem Eduardem
Oláhem si vyjeli zasoutěžit na mezinárodní turnaj, který
se konal 26. 5. 2007 v Kladně. Zúčastnilo se ho 200
závodníků ze 6 států: ČR, Slovensko, Slovinsko, Polsko,
Finsko, Norsko.

TJ Baník Lužice pořádá 21. července 2007
v 9.00 hodin

TURNAJ V KOPANÉ
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY LUŽIC
(hřiště TJ Baník)

Naši zápasníci vybojovali následující umístění:
1. místo - Kotásková Věra
2. místo - Blažek Roman
5. místo - Kotásek Jakub, Bortlíková Pavlína
7. místo - Sochr Martin, Skoupil Jan, Rampáček Lukáš

v 19.00 hod. taneční zábava
hraje country kapela TORNÁDO
z Veselí n. Moravou

Za tyto hezké výsledky a za reprezentaci TJ Sokol Lužice
jim moc děkujeme.
N. Plevová, TJ Sokol Lužice

Zvou pořadatelé

(Stodola Lidový dům)
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Zpráva o činnosti oddílu Stolního tenisu Sokola Lužice k datu 31. 5. 2007
K ukončenému soutěžnímu ročníku 2006 – 2007 okresních soutěží stolního tenisu
okresu Hodonín jednotlivá družstva oddílu Sokola Lužice se umístila následovně:
„A mužstvo“ jako účastník Okresní ligy tuto
vyhrál a v následující kvalifikaci o postup do
Krajské soutěže - uspěl a tím se stal jejím účastníkem. Blahopřejeme. O úspěch se zasloužili
tito hráči základní sestavy - Eduard Oláh, ing.
Milan Salajka, Štefan Vašek, Rostislav Nešpor,
jako náhradníci - Josef Česal, Pavel Zelinka
a Miloslav Komosný. Nastávající soutěžní ročník
pro mužstvo jako nováčka Krajské soutěže bude
velmi náročný. Věříme,že svou bojovností a vůlí
zvládnou nástrahy této soutěže. Je třeba zde
vyzvednout, že poprvé v historii Sokola Lužice
se zde bude hrát „Krajský přebor“.
Tímto zveme zájemce z řad našich občanů,
sportovní příznivců ke zhlédnutí mistrovských
utkání na domácí půdě v Sokolovně Lužice.
Začátky utkání budou oznámeny místním rozhlasem a ve veřejných vývěskách.

„B mužstvo“ se umístilo na třetím a tím bohužel
na nepostupovém místě v soutěži okresního přeboru. Základní sestava mužstva tvořili tito hráči:
Miloslav Komosný, František Ráb, Pavel Zelinka,
Josef Česal, náhradníci Luděk Pelčák a Miroslav
Hřebíček. Stanovený cíl pro nastávající ročníkvybojovat postup do Okresní ligy.
Mužstva „C a D“ budou v nastávajícím ročníku
hrát Okresní soutěž. „C mužstvo“ jde s úkolem
vybojovat zpět Okresní přebor, u „D mužstva“
je zaměření tak jako v předcházejícím období
- výchova mládeže.
Na závěr patří poděkování všem hráčům za
dosažené úspěchy. Poděkování patří i vedení
obce Lužice za finanční podporu při rozvoji
tohoto sportu v naší obci, ale i vedení Sokola
Lužice za poskytnuté hrací prostory v tělocvičně
Sokolovny.
Zapsal: M. Hřebíček

V plavání
2 x 1. místo
1 x 3. místo

- Živná Kateřina
- Nikol Mesochoridisová
- Bravencová Terezie

Ve všech soutěžích byly žačky odměněny
diplomy a malou sladkou odměnou.
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Soutěž všestrannosti žactva ve sportovní gymnastice a šplhu proběhla v Hodoníně 21. dubna.
Soutěže se však zúčastnila jediná žačka Lucinka.
Ostatní žačky nemohly, byly nemocné a hlavně se
mnoha nechtělo. Ale Lucka Jungwirthová dobře
reprezentovala, ve své kategorii cvičení prostných
na koberci, sestavě na lavičce, hrazdě a přeskoku
koně získala druhé místo, rovněž ve šplhu byla
na druhém místě.
Župního přeboru sokolské všestrannosti
v atletickém víceboji a plavání v Hodonín
26. května se zúčastnily 4 žačky.
Soutěžily v běhu, skoku dalekém a hodu
kriketovým míčkem s umístěním:
2 x 3. místo
- Svobodníková Hana
- Živná Kateřina

L. Bílíková

společenská kro ni ka
BLAHOPŘEJEME
Starosta obce Ing. Jaroslav Kreml
přijal nejlepší žáky ZŠ a žáky 9. třídy
při příležitosti konce
školního roku 2006/2007.
9. třída
Andrea Plešingerová
Lukáš Bartla
Matěj Motyčka
Kristýna Bravencová

Úspěchy žaček Sokola Lužice v župních závodech
Žačky znovu závodily pod vedením a nácvikem
sestry Rutarové a Šabartové.
Soutěže žactva ve švihadlovém víceboji a šplhu
se zúčastnilo 7 žaček. Soutěžilo se ve slalomu,
sestavě skoků a maratonu, ve 4 věkových kategoriích.
Naše žačky soutěžily ve 3 kategoriích
a získaly:
3 x 2. místo
- Svobodníková Hana
- Kotásková Věra
- Svobodíková Marta
2 x 3. místo
- Živná Kateřina
- Pecůchová Jitka
Ve šplhu:
1 x 1. místo
- Kotásková Věra
1 x 2. místo
- Jungwirthová Lucie
1 x 3. místo
- Živná Kateřina

1. 5. 2007 se konal VIII. ročník běhu bílovickým
vinohradem, kterého se zúčastnili 2 žáci a dvě
žačky: Jančálek Vít, Miroš Jakub, Černá Eliška
a Doležalová Nikola. Rovněž v tomto běhu obsadili
přední místa.

8. třída
Vlasta Konvičná
7. třída
Jana Macigová
Nejstarší občanka obce paní Marie Krejčí
(97 let) se svojí sestrou paní Věrou
Jachanovou.

6. třída
Miroslav Kokeš
5. třída
Pavel Baláž

Přejeme paní Krejčí k jejímu
vzácnému jubileu
hodně zdraví, spokojenosti,
pohody a dobré nálady.
Rada obce

3. třída
Michal Konečný
Všem blahopřejeme a žákům 9. třídy
přejeme hodně úspěchů v dalším
studiu.
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Předsednictvo
Slovenské akademie
věd v Bratislavě
jmenovalo
dne 24. 5. 2007
našeho bývalého
spoluobčana
PhDr. Róberta Roška, CSc.
„Významnou osobností roku 2007“
- in memoriam za celoživotní přínos k rozvoji
československé sociologie.

Jubilanti – leden až květen 2007

Lubomíra Kubičková - 80 let
Božena Vykydalová - 85 let
Oldřich Slížek - 91 let
Blahopřejeme!

Na snímku přebírá ředitel vítězné školy PaedDr. Ivo
Kurz symbolický šek na 100.000,- Kč z rukou generálního ředitele Sazka, a.s. JUDr. Aleše Hušáka.

Úspěch v celostátní
grafické soutěži
Velkého úspěchu v VIII. ročníku celostátní soutěže o nejlepší grafický návrh stíracího losu, který
již tradičně vyhlašuje podnik Sazka, a.s., dosáhla
Denisa Chovančíková z Lužic, studentka 4. ročníku oboru Propagační výtvarnictví – propagační
grafika ze Střední školy průmyslové a umělecké
a Vyšší odborné školy v Hodoníně.
Této soutěže se zúčastnilo 202 studentů
z 17 umělecko-průmyslových škol z celé ČR.
K hodnocení předložili porotě v čele s akademickou malířkou Marinou Richterovou celkem 413
grafických návrhů. Jednotlivé návrhy byly posuzovány jak individuálně každým z porotců, tak
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i kolektivně, a to v několika na sebe navazujících
fázích. Jako nejlepší porota vyhodnotila návrh
losu právě Denisy Chovančíkové z Lužic nazvaný
Úsměv. Odborná komise ocenila rozsah a kvalitu
provedení a grafickou čistotu návrhu
Vítězka soutěže získala nejen osobní finanční
ocenění ve výši 20.000,- Kč a 100.000,- Kč pro
SŠPU a VOŠ Hodonín, ale navíc ještě desetidenní
stáž v tiskárně Oberthur Gaming technologies sa,
výrobce stíracích losů, v kanadském Montrealu.
PaedDr. Ivo Kurz, ředitel školy
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