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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2019 se rychle naplňuje a za několik dnů vstoupíme do roku nového,
roku 2020, roku, v němž si připomeneme 770 let od první písemné zmínky
o naší obci, 75. výročí jejího osvobození i 125 let od narození Jaroslava
Dobrovolského. Všechna tato výročí v průběhu nového roku vzpomeneme.
Ohlédněme se však za právě končícím rokem 2019, který byl zároveň
prvním rokem fungování nových orgánů obce po volbách v roce 2018.
Do práce jsme nastupovali s několika základními záměry. Předně to bylo
řádné předání a převzetí úřadu, seznámení se s jeho chodem a fungováním,
zaměstnanci, organizačními záležitostmi atd. Stejně tak bylo nutné dokončit akce, které přecházely z roku na rok, přičemž se jednalo především
o administrativní záležitosti – vypořádání dotací, předložení závěrečných
zpráv atd. Myslím, že všechny tyto záležitosti se podařilo zvládnout bez
zásadních problémů a komplikací.
Jsem rád, že se podařilo uskutečnit několik záměrů ve školních budovách
– šatny ve škole, sociální zařízení v mateřské školce a dílny pro žáky školy,
což byl záměr připravovaný v předchozím období, my jsme jej přejali a zrealizovali, přičemž se na něj podařilo získat i více než dvoumilionovou dotaci.
Taktéž mě těší, že se podařila dlouho odkládaná rekonstrukce komunikace
u hřbitova mezi ulicemi Záhumenní a Šeříková.
Některé další záležitosti jsme začali po diskuzi v orgánech obce koncepčně připravovat.
Předně jsme rozhodli o dokončení a dopracování kompletní projektové
dokumentace na rekonstrukci Sokolovny, na což se nám podařilo získat
i dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 500 tisíc korun. Následovala žádost
o vydání stavebního povolení rekonstrukce, jež bylo příslušným stavebním
úřadem vydáno a počátkem srpna nabylo právní moci. Administrativní
práce byly završeny zpracováním žádosti o dotaci a jejím podáním. Blíže
samostatný článek. Předpokládám, že rekonstrukce Sokolovny bude stěžejní
akcí příštího roku.
Dalším vážným rozhodnutím byl nákup nemovitostí bývalého Montpetrolu na ulici Velkomoravská. I tento záměr se podařilo realizovat s pomocí
úvěru na nákup, a to v celkové výši 7 mil. Kč. Do tohoto prostoru by mělo
být situováno nové zdravotní středisko, o jehož výstavbě rozhodlo zastupitelstvo na jaře tohoto roku. V současné době probíhá zpracování variantních
architektonických studií, v únoru 2020 dojde k vyhodnocení a s autorem
vítězné varianty bude uzavřena smlouva na zpracování kompletní projektové dokumentace. Cílem pro příští rok je zajištění pravomocného stavebního
povolení pro tento záměr, z čehož logicky vyplývá, že byl ukončen projekt
rekonstrukce stávajícího zdravotního střediska v sousedství MND.
Z hovorů s občany jsem nabyl silného dojmu, že plánovaná výstavba
zdravotního střediska v areálu Montpetrolu byla široce přijata a vnímána
jako správné rozhodnutí. V této věci jsme v kontaktu s lékaři, kteří byli
s celým záměrem seznámeni, předali nám své požadavky a potřeby, jež se
staly součástí zadání architektonické studie.
Na podzim zastupitelstvo obce přijalo koncepci rozvoje a rekonstrukce
školních budov. Ta obsahuje oproti dnešnímu stavu několik zásadních změn.
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Aktuálně z radnice
Předně počítá s jedinou centrální
školní kuchyní v mateřské školce,
jež bude zajišťovat stravování pro
školu, školku i veřejnost. Z toho pramení zrušení školní kuchyně v areálu
družiny. Zde dojde k rekonstrukci
budovy a jejímu využití pro provoz
školní družiny, knihovny, komunitního centra, základní umělecké
školy a skladu krojů. Do prostor
školy bude přesunuta školní jídelna,
v půdních prostorách budou zřízeny
nové učebny atd. Součástí záměru
je i řešení nezbytných technických
otázek s budovami souvisejících
– zateplení, stav podlah, vlhkost
ve staré budově školy, kotelna
ve školní družině, stav otopných
soustav a mnohé další. Jde o velice
provázaný a komplexní balík, který
čeká na řešení. Prvním krokem je
zpracování projektové dokumentace
rekonstrukce jednotlivých budov
a následná logická etapizace samotných prací. I zde postupujeme ve
vzájemné koordinaci se zainteresovanými a kompetentními pracovníky
školy – jejím vedením, pedagogy,
kuchařkami i dalšími zaměstnanci.

Aktuálně z radnice
Vzájemná informovanost a důvěra
jsou v této záležitosti nezbytné. Je
téměř jisté, že realizace všech záměrů bude probíhat v dílčích krocích
a to s ohledem na finanční náročnost
celého záměru. Pro jeho financování
bychom rádi využili vhodné dotační
tituly i výnosy z podílu obce v solární
elektrárně.
Ohlédnutí za právě končícím
rokem by nebylo úplné, kdybych
nepoděkoval všem těm, kteří se
angažují v obci v různých spolcích
a komisích, které spoluvytvářejí
život a atmosféru naší lužické pospolitosti. Těchto lidí není málo,
jsou to v mnoha ohledech nadšenci
a srdcaři a jejich práce si opravdovu
a upřímně vážím. Činí tak na úkor
svého času, klidu, starostí, mnohdy
i financí. Možná nejsou tolik vidět
či slyšet, ale bez nich by byl život
v obci méně bohatý, méně košatý,
šedivý. Velký dík. A je úplně jedno,
jestli se jedná o lidi, kteří se věnují
dětem, včelám, chovají drobné zvířectvo, podporují a udržují tradice,
folklor, lidovou píseň, připomínají

historii nebo se věnují sportu. Vše
má svůj smysl a význam.
Podpora obce těmto aktivitám
byla a je samozřejmostí.
Poděkování za odvedenou práci
patří samozřejmě i členům zastupitelstva a rady obce, členům komisí,
zaměstnancům obecního úřadu
i firmě Lutes, s.r.o.
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám popřál za sebe
i orgány obce pěkné a pokojné
prožití vánočních svátků spojených
s nadějí, jež nám narození Krista
přináší, v novém roce pak pevné
zdraví, dobrou mysl, co nejvíce
důvodů k radosti a veselí, dobrou
vůli, schopnost vzájemně si naslouchat a pozitivně vnímat své bližní
v rodině, ulici i celé obci. I té přeji
úspěšný rok 2020.
V úctě
Mgr. Tomáš Klásek
starosta

Aktuálně z radnice
PÁR SLOV O SOKOLOVNĚ
Po záříjovém jednání Zastupitelstva obce Lužice se vyrojilo na
veřejnosti několik spekulací, co se
děje se Sokolovnou a proč o dotaci
žádá T. J. Sokol Lužice, dokonce
jsem zaznamenal hlas, že obec
vrací celý objekt zpátky lužickému
Sokolu.
Samozřejmě, že to není pravda.
Ta je mnohem prostší.
Sokolovna je a zůstává ve vlastnictví obce. Ani vteřinu se neuvažo2

valo o jejím navrácení. To, co zadalo příčiny k uvedeným spekulacím,
souvisí s dotacemi na rekonstrukci
objektu. Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy vyhlásilo
dotační titul, v němž mohly žádat
o dotaci pouze sportovní oddíly,
tělocvičné a tělovýchovné jednoty,
které sportovní zařízení využívají,
a to bez ohledu na vlastnictví takových zařízení. Nemyslím si, že je to
správné rozhodnutí, jelikož většinu

sportovní infrastruktury vlastní
obce, nicméně podmínky dotační
výzvy jsou takové, jaké jsou, řadě
obcí tedy nezbývalo než se těmto
podmínkám přizpůsobit. To byl
i případ Lužic. Žadatelem o dotaci,
při trvajícím vlastnictví Sokolovny
obcí, je T. J. Sokol Lužice, na který
byly pro potřeby dotace převedeny
smluvně povinnosti i práva vyplývající z pravomocného stavebního
povolení. Výbor T. J. Sokol Lužice

i zastupitelstvo obce tento postup
odsouhlasily, přičemž postupujeme v této věci v úzké koordinaci
a spolupráci. Rozhodnutí o dotaci
by mělo padnout do poloviny ledna 2020. Bude-li žádost o dotaci
vyhodnocena kladně, zreální to
zcela zásadně celou rekonstrukci
budovy. Ta by v takovém případě
byla zahájena na jaře 2020 (nejdříve
březen) a dokončena do konce roku

2020, což je podmínka dotační výzvy. Samozřejmě jsme připraveni
i na opačný scénář, totiž na to, že
žádost lužického Sokola nebude
akceptována. V takovém případě
se musíme do rekonstrukce lužické Sokolovny pustit bez uvedené
dotace pod hlavičkou obce. Práce
bychom zahajovali v červenci
2020 po lužických hodech. Náklady
na kompletní rekonstrukci odhadu-

jeme na cca 31 mil. Kč, což vychází
z rozpočtu projektantů.
Rád bych vás v příštím vydání
zpravodaje informoval o pozitivních skutečnostech a o březnovém
zahájení rekonstrukčních prací.
Byla by to pro naši obec velmi důležitá a zásadní skutečnost.
Mgr. Tomáš Klásek
starosta

PARKOVÁNÍ, PARKOVÁNÍ A JEŠTĚ JEDNOU PARKOVÁNÍ
Tento článek nemusí dále číst ti
z vás, kteří se svými auty, motorkami či dodávkami parkují ve své
garáži, v průjezdu domu či jinak, ale
na svém pozemku, za svými vraty.
Je vás hodně a děkuji vám za to,
že svůj soukromý majetek (auto)
parkujete na svém soukromém
pozemku. Považuji to za logické,
správné, očekávatelné a srozumitelné. Obracím se ke druhé skupině
vlastníků motorových dopravních
prostředků, kteří nechávají svá
vozidla (jako svůj soukromý majetek) odstavená a zaparkovaná
na veřejných prostranstvích, na
chodnících, zpevněných plochách či
komunikacích, a to přesto, že mají
u domu garáže, vlastní zpevněné
plochy, příjezdy atd.
Obec disponuje určitým počtem
parkovacích stání – v centru u budovy úřadu, před sportovní halou,
u mateřské školky, u hřbitova, podél
ulice Velkomoravská, u Lužáku
atd., nicméně není její povinností
budovat za veřejné prostředky parkovací stání pro soukromá vozidla
před soukromými domy. Tím více,
když má vlastník vozidla možnost
zaparkovat své soukromé vozidlo
na svém soukromém pozemku.
A mnohdy se hloupě rozčiluje a cítí
se dotčen, že obec mu nezajistí parkování, pokud možno přímo u jeho

vrat. Je trochu paradoxní, dožaduje-li se na obci, aby za veřejné
prostředky zajistila jeho komfort
– v tomto případě parkování pro
soukromé vozidlo, o jehož pořízení si logicky rozhodl sám občan
na základě vlastního uvážení bez
souhlasu a informování obce. Té
do privátního rozhodování každého
z nás nic není.
Projeďte se někdy po Lužicích
a uvidíte, jak hloupě, nezodpovědně
a mnohdy v rozporu s dopravními
předpisy řada majitelů vozidel parkuje. Zbytečně a zcela bezohledně.
A už vůbec nehovořím o těch majitelích „vozidel“ - nepojízdných
vraků, kteří je nechávají opět před
svými vraty na veřejných prostranstvích na odiv okolí a sousedům.
Jejich účelové výmluvy jsou trapné
a nedůstojné dospělých a myslících
bytostí. Vozidla zaparkovaná různě
před domy brání úklidu a údržbě
chodníků a komunikací, znesnadňují průjezd daným územím, vytvářejí
překážky silničního provozu, ztěžují průjezd pro záchranné složky,
některé vraky zabírají místa na
veřejných parkovištích. Těmto
negativním věcem začne být věnovaná ze strany obce, úřadu i obecní
policie zvýšená pozornost. Zkusme
drobným přičiněním - parkováním
vlastních vozidel na svých pozem-

cích - přispět k lepším, pěknějším
a bezpečnějším Lužicím. Nic nás
to nebude stát a můžeme mít dobrý
pocit.
A ještě na jednu skutečnost chci
upozornit. V Lužicích nemáme
na veřejných parkovištích žádné
vyhrazené parkovací místo (s výjimkou míst u stávajícího zdravotního střediska pro lékaře a dále pro
osoby zdravotně postižené). Bude-li
vám tedy kdokoliv tvrdit, že toto
parkovací místo je jeho, je pro něj
vyhrazeno a nikdo mu tam parkovat
nebude, pak lže a vymýšlí si. Platí to
pro celou obec včetně parkovacích
míst v okolí lužické pekárny.
Zkusme o parkování našeho auta
na chodníku před naším domem
přemýšlet a nalézat vhodnější
řešení.
Děkuji.
Mgr. Tomáš Klásek
starosta
P. S. Jen pro informaci - v Lužicích je vybudováno cca 450 parkovacích míst. Myslím, že to není pro
obec naší velikosti málo.
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INFORMACE O PRODEJI KABELOVÉ TELEVIZE
A je to tady. Po 4 měsících od zveřejnění záměru na
prodej kabelové televize máme výsledek. Po podání
nabídek jednotlivých uchazečů, jejich prostudování, osobním jednání a dalších přípravách rozhodlo
Zastupitelstvo obce Lužice na svém zasedání dne
21. 11. 2019 usnesením č. 6/5 o prodeji veškerých
rozvodů kabelové televize a internetu společnosti itself
s.r.o., Brno. Není to společnost neznámá. Ti lépe si
pamatující jistě vzpomenou, že je to společnost, která
tady naši kabelovku v roce 1997-1998 vybudovala
a následně, tuším do roku 2006, provozovala. V současné době je to jedna z největších společností v tomto
oboru v ČR. Mimo jiné její služby využívá i společnost

AVAST ČR, což již o něčem svědčí. A jaký bude další
postup? Pro vás, diváky, se v současné době nic nemění. Od 1. 12. 2019 začíná běžet roční výpovědní lhůta
stávajícímu provozovateli a také lhůta, během které
musíme připravit jak fyzické převzetí, tak i případné
technické úpravy. Nový majitel by měl vše přebrat prozatím k 1. 12. 2020. V průběhu tohoto ročního přebírání
budou svolány schůzky, na nichž budete informováni
o postupu změn. Musí dojít ke změně smluv. Ti, kteří
využívají dekódovací karty, je budou muset přeregistrovat. Bude to ještě několik kroků, o kterých budete jistě
včas informováni. Pro tuto chvíli ale platí již řečené:
teď se nic nemění.
Petr Slatínský
místostarosta

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 26. 9. 2019
USNESENÍ č. 5/3a:
ZO Lužice bere na vědomí informaci starosty o stavu
příprav rekonstrukce Sokolovny - č.p. 450, Lužice, na
pozemku p. č. 1379 v k. ú. Lužice u Hodonína, zastavěná plocha a nádvoří.
Hlasování:
PRO – 14, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
USNESENÍ č. 5/4a:
ZO Lužice schvaluje zadání zpracování projektové
dokumentace pro areál základní školy, areál mateřské
školy a areál školní družiny v intencích důvodové
zprávy předložené jednání ZO Lužice dne 26.09. 2019.
Hlasování:
PRO – 14, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
USNESENÍ č. 5/4b:
ZO Lužice schvaluje sled kroků, jež jsou rovněž
uvedeny v důvodové zprávě, a zároveň si vyhrazuje
právo rozhodnout o nabídce na zpracování těchto prací
při listopadovém jednání.
Hlasování:
PRO – 14, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
USNESENÍ č. 5/5a:
ZO Lužice v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm.
b) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
4

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje Zprávu o uplatňování Územního
plánu Lužice v období 6/2015 – 6/2019 včetně pokynů
pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu
Lužice v předloženém znění. Změna č. 1 Územního
plánu Lužice bude pořízena zkráceným postupem podle
§ 55a stavebního zákona.
Hlasování:
PRO - 13, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0, VYLOUČIL
SE - 1 (Ing. Bc. Prygl)
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
USNESENÍ č. 5/6a
ZO Lužice schvaluje Pasport místních komunikací obce Lužice, zpracovaný společností MDP GEO
v červnu 2019.
Hlasování:
PRO - 12, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 1 (Ing. Buchta)
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
USNESENÍ č. 5/6b:
ZO Lužice schvaluje zařazení pozemních komunikací
do sítě místních komunikací dle Pasportu místních
komunikací obce Lužice, zpracovaného společností
MDP GEO v červnu 2019.
Hlasování:
PRO - 12, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 1 (Ing. Buchta),
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

USNESENÍ č. 5/7a
ZO Lužice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice ze dne
27. 2. 2019 mezi Obcí Lužice a Tělocvičnou jednotou Sokol Lužice, Česká 450/2, 696 18 Lužice, IČ:
644 79 200, příjemcem dotace.
Hlasování:
PRO - 13, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 1 (p. Kadala)
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
USNESENÍ č. 5/7b:
ZO Lužice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice ze dne
27. 2. 2019 mezi Obcí Lužice a Muzejním spolkem
v Lužicích, z.s., Pekařská 116/23, 696 18 Lužice, IČ:
266 41 534, příjemcem dotace.
Hlasování:
PRO – 14, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
USNESENÍ č. 5/9.:
ZO Lužice schvaluje Rozpočtové opatření
č. 4/2019 v příjmové i výdajové části ve výši
2.243.400 Kč. Po provedeném rozpočtovém opatření
činí příjmy 45 960 600 Kč a výdaje 56.226.600 Kč.
Rozdíl ve výši 10.266.000 Kč bude po splátkách
úvěrů ve výši 2 024 000 Kč vyrovnán úvěrem ve výši
7 000 000 Kč a zůstatkem na účtech z předešlých období
ve výši 5 290 000,00 Kč.
Hlasování:
PRO – 14, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

USNESENÍ č. 5/10a:
ZO Lužice schvaluje žádost o změnu projektu
následného využití plochy po demolici objektu č.p.
254 na pozemku parc. č. 1604 k. ú. Lužice u Hodonína
z parkoviště na veřejnou zeleň
Tuto žádost ihned odeslat na MMR ČR jako poskytovateli dotace.
Hlasování:
PRO – 14, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
USNESENÍ č. 5/10b:
ZO Lužice schvaluje podání žádosti o dotaci na SFŽP,
OPŽP, prioritní osa 5, energetické úspory – snížení
energetické náročnosti veřejných budov: zateplení
obvodového pláště budovy, výměna oken a dveří, nová
kotelna, týká se akce: Sokolovna – stavební úpravy,
přístavba, nástavba, Lužice č.p. 450, Česká 2.
Hlasování:
PRO – 14, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
USNESENÍ č. 5/10c:
ZO Lužice schvaluje podání žádosti o dotaci na SFŽP,
OPŽP, prioritní osa č.1, zlepšení kvality vody a snižování rizika povodní – hospodaření se srážkovými vodami
v intravilánu a jejich další využití, retenční zařízení.
Hlasování:
PRO – 14, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 21. 11. 2019
USNESENÍ č. 6/3:
1. ZO Lužice bere na vědomí informace starosty obce
o přípravě kompletní rekonstrukce budovy Sokolovny.
2. ZO Lužice schvaluje text zadání veřejné zakázky
na tuto akci, bude-li vyhlašovatelem a investorem celé
akce obec Lužice jako vlastník budovy.
3. ZO Lužice souhlasí s tím, že bude-li kladně vyřízena žádost o dotaci pro T. J. Sokol Lužice, uvedená
organizace vypíše veřejnou zakázku sama a svým
jménem, v úzké koordinaci a se souhlasem obce Lužice.
4. ZO Lužice pověřuje Radu obce Lužice koordinací
jednotlivých kroků.
5. ZO Lužice je připraveno spolufinancovat v roce
2020 a 2021 výdaje projektu ,,Sokolovna – stavební

úpravy, přístavba, nástavba, Lužice č. p. 450, Česká 2“,
na něž nebude poskytnuta podpora z OPŽP. Tyto nezbytné finanční prostředky budou zařazeny a schváleny
v rozpočtu Obce Lužice na rok 2020 a 2021.
Hlasování:
PRO - 13, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0,
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
USNESENÍ č. 6/5:
1. ZO Lužice schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu
televizního kabelového rozvodu a internetu pro veřejnou potřebu ze dne 20. 12. 2012 mezi Obcí Lužice, Česká 592/1, Lužice, IČ 44164343, jako vlastníkem a spol.
LUTES s.r.o., Česká 592/1, Lužice, IČ 26956641, jako
5
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USNESENÍ č. 6/8.2:
ZO Lužice schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice 2019 ze dne
27. 2. 2019 mezi poskytovatelem Obcí Lužice a příjemcem Muzejním spolkem v Lužicích, z. s., Pekařská
116/23, Lužice, IČ 26641534.
Hlasování:
PRO - 14, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

nájemcem, a to dohodou obou smluvních stran ke dni
30. 11. 2020.
2. ZO Lužice schvaluje výpověď Smlouvy o přístupu
k síti Internet v TKR Lužice ze dne 20. 12. 2012 mezi
Obcí Lužice, Česká 592/1, Lužice, IČ 44164343, jako
majitelem TKR, dále společností LUTES s.r.o., Česká
592/1, Lužice, IČ 26956641, jako nájemcem TKR
a společností NOEL, s. r. o., Na Pískách 3, Hodonín,
IČ 48908991, jako provozovatelem TKR s výpovědní
lhůtou 12 měsíců, tzn. od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020
(smluvní vztah končí 30.11.2020), pokud se nedohodnou jinak. Termín odeslání výpovědi nejpozději 26.
11. 2019.
3. ZO Lužice schvaluje výpověď Smlouvy
o provozování televizního kabelového rozvodu ze dne
20. 12. 2012 mezi Obcí Lužice, Česká 592/1, Lužice,
IČ 44164343, jako majitelem TKR, dále společností
LUTES s.r.o., Česká 592/1, Lužice, IČ 26956641, jako
nájemcem TKR a společností NOEL, s.r.o., Na Pískách
3, Hodonín, IČ 48908991, jako provozovatelem TKR
s výpovědní lhůtou 12 měsíců, tzn. od 1. 12. 2019 do
30. 11. 2020 (smluvní vztah končí 30. 11. 2020), pokud se nedohodnou jinak. Termín odeslání výpovědi
nejpozději 26. 11. 2019.
4. ZO Lužice bere na vědomí výsledek výběrového
řízení, schvaluje kupní smlouvu o koupi kabelových
rozvodů obce Lužice mezi Obcí Lužice, Česká 592/1,
Lužice, IČ 44164343, jako prodávající a společností
Itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, Brno - Židenice,
IČ 18826016, jako kupující a pověřuje starostu obce
Lužice podpisem této kupní smlouvy. Celková kupní
cena je 6,1 mil. Kč a bude uhrazena ve dvou splátkách.
Převod vlastnictví rozvodů nastane po doplacení celé
kupní ceny.
5. ZO Lužice schvaluje alokaci utržených finančních
prostředků z prodeje TKR na připravované projekty
rekonstrukce Sokolovny nebo stavby zdravotního
střediska.
Hlasování:
PRO - 14, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

USNESENÍ č. 6/11:
ZO Lužice schvaluje Rozpočtové opatření
č. 5/2019 v příjmové i výdajové části ve výši
2 892 100 Kč. Po provedeném rozpočtovém opatření
činí příjmy 48 852 700 Kč a výdaje 59 118 700 Kč.
Rozdíl ve výši 10 266 000 Kč bude po splátkách
úvěrů ve výši 2 024 000 Kč vyrovnán úvěrem ve výši
7 000 000 Kč a zůstatkem na účtech z předešlých období
ve výši 5 290 000 Kč.
Hlasování:
PRO - 14, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

USNESENÍ č. 6/8.1:
ZO Lužice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice 2019 ze dne
27. 2. 2019 mezi poskytovatelem Obcí Lužice a příjemcem TJ Baník Lužice, z. s., U Stadionu 141/16,
Lužice, IČ 46936700.
Hlasování:
PRO - 14, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

USNESENÍ č. 6/12:
ZO Lužice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice 2019 ze dne
27. 2. 2019 mezi poskytovatelem Obcí Lužice a příjemcem Junák - český skaut, středisko Mikulčice, z. s.,
Mikulčice 126, IČ 61742970.
Hlasování:
PRO - 14, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
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USNESENÍ č. 6/8.3:
ZO Lužice schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice 2019 ze dne
5. 2. 2019 mezi poskytovatelem Obcí Lužice a příjemcem Římskokatolickou farností Lužice, IČ 65744161.
Hlasování:
PRO - 13, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
USNESENÍ č. 6/10:
Zastupitelstvo obce Lužice bere na vědomí Plán
kulturních, sportovních a společenských akcí v obci
Lužice na rok 2020. Zároveň v rozpočtu obce na rok
2020 budou na tyto akce a oslavy významných výročí
vyčleněny potřebné finanční prostředky.
Hlasování:
PRO - 14, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE LUŽICE
RO bere na vědomí:
• Informaci Ministerstva pro místní
rozvoj o registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
„Stavební úpravy školní dílny ZŠ
Lužice“.
• Informaci o vystěhování a uvolnění nemovitostí společnosti Montpetrol, které byly předmětem
prodeje s termínem do 27. 9. 2019
a s následným protokolárním
předáním do 4. 10. 2019.
• Změnu č. 2 Řádu veřejného
pohřebiště obce Lužice, kterou
je upraven provoz veřejného
pohřebiště v obci na pozemcích
parc. č. 392 a 393 včetně márnice
na pozemku parc. č. 39, vše k. ú.
Lužice u Hodonína.
• Cenovou nabídku společnosti HG
partner s. r. o., Úvaly, na zpracování projektové dokumentace
revitalizace rybníku Lužák ze dne
12. 9. 2019. Je nutno předložit ze
strany uvedené společnosti návrh
smlouvy o dílo.
• Nabídku společnosti Atregia s.
r. o., Brno, na dendrologický
posudek pro cca 175 ks stromů
na území obce Lužice. Zajišťuje
a organizuje místostarosta obce.
• Nabídku společnosti Larix Lusatia, Lužice, na dodání a výsadbu
vánočních stromů v místech před
OÚ Lužice a v areálu mateřské
školy. Organizuje místostarosta
obce.
• Informaci starosty obce o jednání
s majitelem pozemků v ulici Jabloňová ve věci výstavby chodníku.
• Informaci starosty obce o jednání

s výborem T. J. Sokol Lužice ve
věci dotace na rekonstrukci Sokolovny dle výzvy V5 vyhlášené
MŠMT. Akce bude úzce koordinována mezi obcí jako vlastníkem
objektu a T. J. Sokol Lužice jako
uživatelem objektu. Odpovídá:
starosta.
• Sdělení, kterým MěÚ Hodonín, Obecný stavební úřad, dne
30. 9. 2019 schvaluje rozhodnutí
o dělení a scelování pozemků
v Lužicích parc. č. 124/1, 125,
390/1, 404/2, 405/1, 517 a 535,
vše k. ú. Lužice u Hodonína,
dle GP č. 2643-273/2019 ze dne
31. 7. 2019. Odpovídá: místostarosta.
• Zakoupení 2 ks fotopastí a jejich
instalaci na problematických místech v obci. Zajistí místostarosta
obce.
• Text zadání a podmínky na akci
„Architektonická studie Zdravotního střediska Lužice“ – dle
pokynu Zastupitelstva obce Lužice. Budou obesláni tři vybraní
zájemci.
• Informaci tajemníka o novele
zákona č. 565/2000 Sb., o místních poplatcích, a z ní pramenící
úpravě Vyhlášky o místních poplatcích obce Lužice. Bude předloženo na jednání Zastupitelstva
obce Lužice dne 21. 11. 2019.
• Informaci starosty a místostarosty o jednáních se zástupci
společností, které projevily zájem
o odkoupení kabelových rozvodů
TV v obci Lužice. Celá záležitost
bude předložena na jednání zastupitelstva dne 21. 11. 2019.

• Smlouvu o převodu práv a povinností z vydaného stavebního
povolení mezi Obcí Lužice a T. J.
Sokol Lužice na akci „Sokolovna
– stavební úpravy, přístavba a nástavba, Lužice č. p. 450, Česká 2“
v souvislosti s podáním žádosti
o dotace v této věci. Starosta je
pověřen podpisem smlouvy.
• Pověření místostarosty obce
zajištěním akce „Silvestrovské
plavání a rozloučení s rokem
2019“ dne 31. 12. 2019 v areálu
Cihelna.
• Pověření starosty spolu s kulturní
komisí zajištěním plesu obce
u příležitosti 770. výročí obce
v roce 2020.
• Kontrolu ze strany Moravského
zemského archivu (Státní okresní
archiv Hodonín), která proběhla
dne 19. 11. 2019 ve věci spisové
služby v e-podatelně. Kontrolu
zajišťuje tajemník OÚ s určenými
zaměstnanci.
• Připravovanou novou výzvu
MMR na dotace ve věci regenerace brownfieldů pro rok 2020.
Dle konkrétních podmínek výzvy
nastane rozhodnutí o dalším postupu obce.
• Dopis – odpověď připravenou
místostarostou na dotaz ze dne
30. 9. 2019 k dopravnímu značení
v ul. Velkomoravská u autobusových zastávek mezi ulicemi
Ploštiny a Bojanovická.
• Organizační zajištění akce Posezení s písničkou pro seniory,
která se koná 16. 11. 2019 od
15 hodin v Sokolovně, a náklady
s ní spojené.
7
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MUZEJNÍ A LETOPISECKÁ KOMISE OBCE LUŽICE
Na podzim tohoto roku byla v Lužicích se souhlasem obecní rady obnovena muzejní a letopisecká komise. Její význam nemusí být na první pohled zřejmý. Ani skutečnost, že se prakticky jedná o nejstarší
fungující komisi v obci, nemusí být samozřejmě vážným důvodem její existence.
Dne 11. března 1920 zastupitelstvo obce před sto lety dle zákona
č. 80 o pamětních knihách ze dne
30. 1. 1920 zřídilo nejen obecní
kroniku a ustanovilo i jejího prvního
kronikáře, zdejšího řídícího učitele
Vladimíra Maternu, ale jmenovalo
i letopiseckou komisi. Že její funkcí
nebyla jen pomoc při zpracovávání
retrospektivních zápisů a třídění archiválií pro obecní kroniku, je zřejmé i z toho, že se brzy přejmenovala
na muzejní a letopiseckou komisi
a kromě zpracovávání písemných
pramenů se i významně zapojila do
shromažďování sbírkových předmětů a do podpory právě vznikajícího
Masarykova muzea v Hodoníně.
V její již téměř stoleté historii se
druhým nejvýznamnějším obdobím
stala příprava velké výstavy k výročí obce v roce 2000. Především členové muzejní a letopisecké komise
totiž měli největší zásluhu na vzniku
velmi hodnotných muzejních sbírek
obce, sbírek historických dokumentů i rozsáhlého fotoarchivu naší
obce. Podíleli se také významnou
měrou na tvorbě monografie obce
a na dalších významných historických publikacích vydaných naší
obcí. V dalších letech také obecní

muzejní sbírky díky členům komise
nabývaly na bohatosti a pestrosti.
Toto nevšední bohatství shromážděné od roku 2000, tedy během 20 let činnosti komise i členů
Muzejního spolku (často se jednalo
o tytéž osoby), se nyní stalo mimo
jiné i předmětem zájmu komise.
Muzejní a letopisecká komise
si za cíl své činnosti však neurčila
jen zájem o archivní památky obce
v podobě archiválií, písemných
dokumentů, kronik či přebohatého
archivu fotografií a sbírkových
předmětů. Díky svému zaměření
tak může být nápomocna při tvorbě
výstupů ze studia těchto pramenů,
tvorbě příspěvků do Lužického
zpravodaje či jiných periodik,
tvorbě odbornějších historických
a etnografických textů vztahujících
se k historii a tradicím naší obce či
přípravě podkladů pro nejrůznější
tiskoviny a informační tabule.
Muzejní a letopisecká komise
by měla pojmout také co nejširší
okruh témat a členové by měli být
přínosem právě tím, že by dle svých
dalších zájmů měli být schopni
shromažďovat další historické
památky vhodné k archivaci nebo
zpracování.

Zaměření muzejní a letopisecké
komise je tedy ve své podstatě
odlišné od jiných komisí. Například na rozdíl o komise kulturní,
která iniciuje především podporu
a vznik kulturních akcí a aktivit
směřovaných do budoucnosti, letopisecká komise svým zaměřením
dává podněty a podklady především
na základě znalostí historických
souvislostí. Míra zapojení a aktivit
muzejní a letopisecké komise je
samozřejmě přímo závislá na požadavcích ze strany obecního úřadu
a dalších podnětech od občanů obce
Lužice, Muzejního spolku apod.
Svým zaměřením však není muzejní
a letopisecká komise obce konkurencí Muzejnímu spolku, ale spíše
jeho nadstavbou a snahou o odborněji zaměřenou činnost, která bude
nápomocna při zpracování historie
a tradic Lužic.
Proto je členství v této komisi otevřené a vítáni jsou všichni s hlubším
zájmem o historii, tradice či jiné
otázky týkající se naší obce, jejího
okolí a kraje.
Miroslav Havlík

OZNÁMENÍ O CENĚ STOČNÉHO
Společnost Lutes s. r. o. oznamuje,
že rozhodnutím valné hromady dne 18. 11. 2019
byla schválena od 1. 1. 2020 cena stočného ve výši 39,90 Kč/ m3.
Uvedená cena stočného je bez DPH.
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Přejeme všem občanům
klidné a spokojené Vánoce a mnoho úspěchů v novém roce.
Pracovníci Obecního úřadu Lužice

JEŠTĚ VÁM TEČE VODA Z VODOVODU?
Doufám, že ano, a vězte, že to není úplně běžná věc. Asi hodně z vás ví, jak moc je právě náš zdroj pitné vody
ohrožen a kolik úsilí mnoha lidí stojí jeho ochrana před zničením těžbou štěrkopísků v jeho blízkosti. Otočíte-li
doma kohoutkem, voda teče. Ale víte odkud? Kde se nachází zdroje pitné vody pro občany okresu Hodonín?
Nejstarším zdrojem je nádrž
povrchové vody Koryčany. U ní je
vybudovaná úpravna vody s kapacitou 50 litrů/sec. Dalším zdrojem,
a to podzemní vody, je prameniště
v obci Moravská Nová Ves, kde
máme úpravnu vody s kapacitou
100 litrů/sec. Naším největším
zdrojem jsou prameniště podzemní
vody na území Moravského Písku
a Bzence. U nich je vybudována
úpravna vody s kapacitou 400 litrů/
sec. Z těchto tří úpraven vody se
cestou mnoha vodojemů, přes vodovodní síť v délce 1 130 km a přes
více než 40 000 přípojek dostává
pitná voda až k vám – 150 000 občanům.
Právě prameniště v Moravském
Písku je ohroženo záměrem těžby
štěrkopísků jedné soukromé firmy.
Pokud dojde ke znehodnocení nebo
znečištění tohoto zdroje, je úplně

nenapijeme! Děkuji moc za aktivity
starostů a spolku Za vodu pro lidi.
Připomínám, že stále lze podepsat
petici za ústavní ochranu vody online na: http://vodanadzlato.kdu.cz/.
Vážení spoluobčané, všem vám
ze srdce přeji krásné prožití svátků
vánočních, hodně zdraví a dostatek
vody celý příští rok!
„VODA NAD ZLATO“
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko

jasné, že ani voda z Koryčan a Moravské Nové Vsi nám nebude stačit!
Velmi si vážím všech, kteří jste
se zapojili do akcí na ochranu naší
vody. Vždyť štěrku se skutečně
9
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MÍSTNÍ KNIHOVNA LUŽICE

Z DENÍKU OBECNÍ POLICIE

Vážení čtenáři a návštěvníci místní knihovny,
v posledních letech došlo nejen v naší knihovně k úbytku čtenářů. Není to lužické specifikum, jde o širší
problém, a proto knihovny rozšiřují své aktivity nad rámce půjčování knih. Tomuto trendu se musí přizpůsobit i lužická knihovna.

V tomto předvánočním vydání
Lužického zpravodaje bychom vás
chtěli informovat o činnosti obecní
policie v roce 2019.
Činnost obecní policie v Lužicích, jak je všeobecně známo,
zajišťují dva strážníci, kteří se
v rámci osmihodinové pracovní
doby snaží pokrýt, pokud možno,
co největší časový úsek v rámci
dne. Jedná se převážně o dobu od
ranních do hodin večerních tj. 07.00
až do 22.30. Dále je zajišťována
přítomnost strážníků při různých
akcích pořádaných během víkendů
nebo dnech pracovního volna. Zde
bych chtěl uvést, že Obecní policie
Lužice nemá nepřetržitou pracovní
dobu, tedy čtyřiadvacetihodinový
provoz. Je samozřejmostí, že pokud
je strážník telefonicky požádán
o pomoc mimo pracovní dobu,
snaží se pomoci. Bohužel, pokud
jsou strážníci mimo dosah, tedy
nemůžou přímo zasáhnout, stane
se, že věc řeší předáním Policii ČR.
Činnost Policie ČR však nemůžeme
nijak ovlivnit.
Samotná práce obecní policie by
se dala rozdělit do několika oblastí:
- Každodenní dozor u základní
školy a mateřské školky.
- Odchyt psů, koček a dalšího zvířectva v obci. Ke dni 20. 11. 2019
bylo odchyceno celkem 12 psů,
čtyřikrát byl proveden odchyt
koček a jedenkrát krkavce. Ně-

Téma knihovny se stalo předmětem několika jednání Rady obce
Lužice, z nichž vyplynula nutnost
rozšíření nabídky služeb knihovny
a koncipování prostoru knihovny
jako místa setkávání a různých
činností lidí všech věkových kategorií. Proto začnou s novým rokem
probíhat v knihovně různé dílny pro
malé i velké, čtenářský kroužek,
workshopy a jiné podobné aktivity.
Co tedy pro zájemce připravuje:
KROUŽEK TVOŘÍME PRO
DĚTI S DĚTMI
Pravidelný dopolední kroužek
pro dospělé s nejmenšími dětmi,
který bude otevřen veřejnosti,
nebude nutné se na něj předem
přihlašovat a bude zdarma. Těšit se
můžete na tvoření z různých materiálů. V knihovně je dětský koutek
a možnost malého občerstvení
(káva, čaj, voda).
DÍLNY PRO DOSPĚLÉ
Pro dospělé budou probíhat dílny,
které budou zaměřeny nejen na košíkářství z papíru jako v minulosti,
ale po domluvě i na další techniky,
o které budete mít zájem. Tyto dílny
budou také otevřeny veřejnosti bez
nutnosti předchozího přihlášení.
ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK
Pro děti prvního stupně bude
otevřen čtenářský kroužek, který
nebude zaměřen jen na čtení knih,
ale i na hraní deskových her, tvoření
a další aktivity.
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BESEDY PRO DĚTI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
V průběhu roku budou knihovnu
navštěvovat děti z mateřské a základní školy. Besedy jsou po domluvě s učiteli zaměřené na určité
téma nebo knihu.
VEČERY S POHÁDKOU
Večery s pohádkou se budou
konat zejména v zimních měsících
a těšit se můžete na program pro děti
k vybraným pohádkám. Součástí
programu bude promítání, čtení,
tvoření, hry a aktivity vztahující se
k tématu.

DEJME KNIHÁM DALŠÍ ŠANCI
I nadále probíhá akce Dejme
knihám další šanci. Do knihovny nebo na obecní úřad můžete
přinést knihy, o které již nemáte
zájem. Knihy jsou roztříděny a dle
uvážení zařazeny do fondu nebo
nabízeny dalším zájemcům přímo
v knihovně a na vybraných akcích
pořádaných obcí. Knihy nezařazené
do fondu jsou označeny nálepkou.
Upřednostňujeme knihy pro děti,
knihy vydané v posledních 30 letech
a knihy, které jsou povinné k maturitní četbě.

PRÁZDNINOVÉ A SVÁTEČNÍ
DÍLNY
Na letní prázdniny, Velikonoce,
Vánoce a další sváteční dny připravíme dílny pro děti i dospělé.
Dílny jsou z velké části zaměřeny
na výtvarné a rukodělné techniky.

Informace o akcích v knihovně
Jednotlivé akce jsou zveřejňovány na webových stránkách obce,
knihovny, v místním rozhlase a na
infokanále.
O konání jednotlivých akcí budete vždy včas informováni.

CELOSTÁTNÍ AKCE
Rádi bychom se zapojili také do
celostátních akcí, jako je např. Týden knihoven, Noc s Andersenem
(chceme se držet celostátního tématu), pasování prvňáčků na čtenáře
nebo důležitá výročí vztahující se
ke knihovnám.

Všechny uvedené akce mají
v knihovně svůj nemalý význam,
protože se díky nim lidé dostanou
do prostoru mezi knihy, ty si zde
můžou prohlédnout, prolistovat, číst
nebo zapůjčit, což zejména u dětí
vede také k rozvíjení čtenářské
gramotnosti.
Budeme se snažit prostory naší
knihovny zpříjemnit a více otevřít
veřejnosti všech věkových kategorií.
Přesný režim, otevírací doba
a další praktické záležitosti budou
stanoveny počátkem ledna 2020.

PŘEDNÁŠKY A BESEDY
V průběhu roku plánujeme pro
veřejnost zařadit i několik přednášek či besed s osobnostmi žijícími
nejen v Lužicích.

kteří z odchycených psíků byli
předáni zpět majitelům, ostatní
byli předáni do psího útulku
v Hodoníně. Kočky byly ve všech
případech předány pracovnicím
SOS kočky Hodonín. Krkavce
převzal pracovník záchranné
stanice pro volně žijící zvířata
V Buchlovicích.
Zajišťování a poté i předávání nalezených věcí – jízdní kola, klíče,
peněženky a mobilní telefony.
V průběhu roku byly zajišťovány
kulturní, společenské a sportovní
akce – plesy, koncerty, pohřby,
hody, Prkačcup, Lužická míle,
Na kole dětem, vinobraní apod.
V rámci prevence kriminality
byla činnost zaměřena na kontrolu objektů restaurací Lužák,
Lidový dům, Hospoda na hřišti,
Durango bar, nádraží ČD, zahrádek v lokalitách za tratí, Na strání,
Kratiny, jakož i polních lokalit
v katastru obce.
Při zajišťování veřejného pořádku či občanského soužití bylo
spolupracováno jednak s komisí
pro projednání přestupků zřízenou v obci Lužice, jednak také
s Policií ČR. S tím také souvisí
zjišťování neoprávněného záboru
veřejného prostranství zejména
umístěním kontejnerů, dřeva,
stavební suti a materiálu a dále
pak zjišťování černých skládek.
Při řešení dopravních situací

v obci bylo celkem 11 případů
spáchaných přestupků předáno do
komise dopravních a správních
agend Městského úřadu Hodonín,
zbylé přestupky byly projednány
s přestupci na místě. Zde se jedná
zejména o parkování, se kterým
jsou v obci nemalé problémy.
- Podstatnou část činností tvoří
spolupráce s Policií ČR Hodonín
a Brno, zejména při vytěžování kamerového systému obce,
kdy je obecní policie požádána
o zajištění záznamů v souvislosti
s pátráním po pachatelích trestné
činnosti spáchané v obci a spadající do kompetence PČR.
- Další z činností je také doručování obsílek občanům, orgánům
a organizacím veřejné správy
a samosprávy (okresní, krajský
soud, Policie ČR, komise pro
projednání přestupků Hodonín,
Lužice apod.).
V závěru roku zaměříme svou
pozornost na dodržování veřejného
pořádku v souvislosti s konáním
různých akcí u příležitosti vánočních a novoročních svátků včetně
silvestra.

Lužických zpravodajů. V první části
se zmíním o tom, k čemu je vlastně dobré exekuční řízení, z čeho
„exekuce“ vzniká, kdo ji provádí,
řekneme si něco o účastnících exe-

kučního řízení. Později probereme
samotný průběh exekuce.
Základním právním předpisem
pro tuto oblast je rozhodně občanský soudní řád (zákon č. 99/1963),

-

-

-

-

Kontakt na strážníky:
obecnipolicie@luziceuhodonina.cz
Miroslav Bartyzal
Hynek Bartyzal

720261717
720261617

NAŠE PRÁVNÍ OKÉNKO
Exekuce
Dobrý den, milí čtenáři, dnes
si dovolím otevřít tzv. Pandořinu
skříňku, tj. téma exekucí. Vzhledem
k tomu, že je velmi obsáhlé a právně
náročné, bude rozděleno do dvou
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exekuční řád (zákon č. 120/2001),
vyhláška č. 330/2001 o odměně
a náhradách soudního exekutora,
vyhláška č. 418/2001 o postupech
při výkonu exekuční a další činnosti, samozřejmě vždy v platném
znění. S dalšími právními předpisy
již nebudu zatěžovat.
Na exekuční činnost - činnost
exekutorů - jsou zákonitě dva úhly
pohledů. První pohled má logicky
věřitel (oprávněný), pro kterého
soudní exekutor vymáhá pohledávku. Já si dovolím tvrdit, že exekuce
je poslední zoufalý pokus věřitele,
jak se domoci svých finančních
prostředků, které mu dlužník dluží
i přesto, že byl odsouzen k jejich
úhradě. Čili „hodný exekutor“
některým ze zákonných způsobů
(zmíním se později) vymůže za
dlužníkem dluh.
Druhý pohled má samozřejmě
dlužník (případně rodina dlužníka,
děti, manželka, rodiče, nezaujatý
tisk…), kdy naopak „zlý exekutor“
vniká do jejich nemovitostí, provádí
soupisy majetku, oblepuje takto
sepsaný movitý majetek či už přímo takto sepsaný majetek odváží.
Dále může třeba postihovat mzdu,
důchod, účty a prodávat movitý
i nemovitý (!) majetek.
A záleží jen na nás, který pohled
bude náš. Já si však myslím, že nebýt účasten žádného tohoto pohledu
 je nejlepší varianta. Nepůjčit,
nedlužit! Přece se říká: Chceš-li ztratit přítele nebo rozhádat
rodinu, půjč mu peníze.
Co je na počátku exekuce? Není
to bohužel světlo (!), ale dluh vůči
někomu, tedy nesplní-li povinný
dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný
podat návrh na „exekuci“ (soudní
výkon rozhodnutí či soudní exekutor). Tento dluh už má podobu
pravomocného rozhodnutí soudu
(rozsudek, platební rozkaz…). Ukážeme si jednoduchý příklad. Dobrák
12

č. 1 půjčí jinému dobrákovi č. 2 pe- On postihuje zjištěný majetek, a nutí
níze (100.000 Kč) nebo za něj ručí tak dlužníka (dobráka č. 2) k úhradě
u banky (věřím, že v rodinách ta- dluhu, za který byl pravomocně
kováto situace nenastává), případně odsouzen. Taktéž může provádět
může jít i o jízdu na černo, neplacení exekuci příslušný okresní soud (nadaní, poplatků (i obci), dlužné vý- řízený výkon rozhodnutí), možná
živné... Dobrák č. 2 nevrací, neplatí, tato cesta může být teoreticky levbydlí si v domě, jezdí v hezkém autě nější, ale není tak pružná a účinná
a létá na dovolené, proč by také jako u exekutora (jedná se však jen
ne, vždyť peníze má. Peníze sice o pouhý názor Zbyňka Hromka).
nejsou jeho (ale teď vlastně ano), A dobrák č. 2 (povinný) lká, jak ho
ale život dělají tááák příjemným. ten zlý exekutor „drží pod krkem“
 Nereaguje ani na ústní a písemné a berou mu „jeho peníze a jeho
výzvy, ani na výzvu pověřeného majetek“ a ještě musí platit náklady
právního zástupce (a napsání do- drahého exekutora, to je ale drzost.
pisu u právníka už něco stojí, ale Za vše přece může dobrák č. 1, který
tyto náklady lze v rámci exekuce mohl ještě nějakou dobu počkat
také vymáhat). Mám takovouto nebo půjčku odpustit. Nejlepší je
pracovní zkušenost: Nikdy ne- poslat na zlého exekutora televizi.
věř svému dlužníkovi. Pokud Podotýkám, že nikdo povinného
není nadále vše hrazeno, dobrák (dlužníka - dobráka č. 2) nenutil
č. 1 podává prostřednictvím právní- chovat se v rozporu s dobrými
ho zástupce žalobu k soudu na dob- mravy a dlužit peníze svému okolí,
ráka č. 2. Musí však nejdříve zapla- zdravotní pojišťovně, svým dětem
tit svého právníka za úkon i soudní na výživném... Jde o volbu každého
poplatek za podanou žalobu, ten z nás. Každý by měl přece utrácet
odpovídá částce 5 % ze žalované tolik peněz, kolik vydělá. Když
částky. A nepotěším vás, dobrák č. na dovolenou nemám, tak si na ni
2 stále neplatí, stále neplatí... Soud nepůjčím a nepojedu nikam, popř.
vydá rozsudek (rozhodnutí) a v něm pojedu tam, kde na to mám. Nebo
zaváže žalovaného k úhradě dluhu, když nemám na drahý vánoční dápřípadně úroku a nákladů soudního rek, koupím levnější, ale říkejme to
řízení, které se skládají ze soudního lidem… 
poplatku a nákladů právního zastouExekutor má z vymožené částky
pení. Dobrák č. 2 ale stále neplatí , odměnu, v našem případě třeba
takže dnes už dluží cca 100.000 Kč 15 % + DPH (mění se dle výše
+ úrok z této částky či dohodnutou vymáhané částky), a dále má nárok
smluvní pokutu, 5.000 Kč soudní na úhradu vynaložených nákladů,
poplatek a zastoupení právníkem ty může požadovat ve formě zálohy
ve výši cca 5.100 Kč + DPH. Zou- po oprávněném, než je vymůže po
falý dobrák č. 1 je nucen podat na dlužníkovi. Pokud si vezmeme,
příslušný okresní soud (dle bydliště že exekutor zaměstnává určité
dobráka č. 2) návrh na nařízení zaměstnance (např. vykonavatele,
exekuce prostřednictvím vybraného exekutorské úředníky, koncipienty,
soudního exekutora. Tento soudní exekutorské kandidáty….), platí
exekutor je posléze pověřen a činí nájem, má nějaký vozový park,
úkony k vydobytí pohledávky sa- nejedná se o odměnu zrovna velkou,
mostatně, zjišťuje majetek dlužníka i když i tato odměna bývá často
(movitý a nemovitý), účty, spoření, terčem kritiky některých televizních
mzdu... Je to exekutor, který rozho- kanálů či populárních politiků.
duje o způsobu provedení exekuce.
Aby tedy mohla být zahájena

exekuce, musí předcházet návrh
a k němu musí být přiložen tzv.
exekuční titul, kterým je například
vykonatelné rozhodnutí soudu nebo
exekutora, vykonatelný rozhodčí
nález, notářský zápis se svolením
k vykonatelnosti (zde se jedná
o listinu sepsanou jen notářem, kde
je uvedena doložka vykonatelnosti
se sankcí za nesplnění dohodnutého
závazku, to znamená, že nemusí
tento nesplněný závazek procházet
zdlouhavým soudním řízením), vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné

správy včetně platebních výměrů,
vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského
pojištění a sociálního zabezpečení
či jiná vykonatelná rozhodnutí
a schválené smíry a listiny, jejichž
výkon připouští zákon. Vydaná
a neuhrazená faktura či neuhrazená
smlouva o půjčce není exekuční
titul, musí se nejdříve zažalovat, aby
exekuční titul vůbec vznikl.
Vím, že je pro laika těžké do
tématu exekucí proniknout, ač se
snažím o co nejjednodušší výklad

a ne o odbornou stať.  Příště vás
seznámím s tím, jak takové exekuce probíhají a končí, a popíšu
něco k pravomocím exekutorů,
respektive jejich zaměstnanců (vykonavatelů).
Přeji vám hezké vánoční svátky,
krásné dárky pod stromečkem
(bez dluhů) a hodně zdraví, štěstí
a radosti do roku 2020!
Zbyněk Hromek, zastupitel

PŘEDSTAVUJEME SE
Ing. Jiří Domanský, člen Rady obce Lužice
Vážení občané,
dovolte mi, abych se vám i já
krátce představil.
Občanem Lužic jsem od svého
narození v roce 1962. Mí rodiče
Miroslav a Anežka v té době pracovali v národním podniku IGLA.
Spolu s bratrem Mirkem jsme v roce
1968 s nevolí sledovali příjezd
tanků okupačních vojsk Varšavské
smlouvy. Po absolvování základní
školy jsem byl přijat ke studiu na
Střední průmyslové škole Hodonín, obor Pozemní stavitelství. Ten
jsem v roce 1981 ukončil maturitní
zkouškou a nastoupil ke studiu
na Vysokém učení technickém
v Brně v oboru Pozemní stavby. Po
ukončení studia státní zkouškou
jsem absolvoval roční základní
vojenskou službu v posádce Most
v severozápadních Čechách.
Na podzim roku 1986 jsem nastoupil na pozici referenta odboru
výstavby tehdejšího Okresního
národního výboru Hodonín. Zde
jsem v roce 1989 s úlevou a radostí přivítal změny ve společnosti
odstartované sametovou revolucí.
Z úřadu jsem z pozice vedoucí-

ho odboru regionálního rozvoje
v roce 1994 odešel do stavební
společnosti BaS Hodonín. Zde
jsem pracoval 16 let jako vedoucí
obchodního oddělení. Po prodeji
společnosti novému majiteli jsem
pochopil, že je stavební firma vedena k útlumu, a odešel jsem ke
stavební společnosti do Brna, kde
jsem vykonával stejnou pozici jako
v BaS. Vzhledem k tomu, že jsem
dostal zajímavou pracovní nabídku
od Stavební firmy Plus z Hodonína,
v roce 2013 jsem se vrátil zpět do
regionu a v této rodinné společnosti
pracuji dodnes.
V roce 1987 jsem se oženil
s manželkou Pavlínou, máme spolu
dva syny - Jirku a Michala. Mezi
mé záliby patří turistika, práce ve
vinohradě a zahradničení.
V minulých letech jsem již za starostů Rutara i Ing. Kremla působil
několik volebních období v obecním zastupitelstvu. V minulém
volebním období 2014-2018 jsem
byl zvolen za hnutí ANO. V roce
2018 jsem kandidoval za sdružení
Občané pro Lužice. Po volbách
jsem byl zvolen členem obecní

rady a současně předsedou stavební komise. S prací v komunální
sféře mám tedy bohaté zkušenosti
a chtěl bych je při svém působení
v zastupitelstvu co nejvíce zúročit.
Věřím tomu, že spolu s ostatními
kolegy zastupiteli (bez ohledu na
to, kdo byl zvolen za jakou stranu
či sdružení) budeme obec Lužice
dále rozvíjet tak, abychom vytvořili
ideální podmínky ke spokojenému
životu lužických občanů.
Ing. Jiří Domanský
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PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2020

Sociální služby

Spolek zdravotně postižených občanů Hodonín –
organizace č. I, Palackého l4, Hodonín
(podrobné informace členům z Lužic sdělí paní
Wernerová)

SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OBČANŮ
SPOLKOVÝ VÝBOR HODONÍN INFORMUJE
Jedním z hlavních úkolů SZPO je pomáhat zdravotně postiženým občanům a seniorům překonávat
následky jejich postižení. K udržení, případně zlepšení, zdravotního stavu pomáhají v nemalé míře rekondiční ozdravné pobyty, které spolek pravidelně organizuje, a to v příznivějších cenových relacích,
než by byly při pobytech soukromých. Dále zajišťuje kulturní a společenské akce a poznávací zájezdy.
Na rok 2020 připravuje Spolkový výbor SZPO
následující rekondiční a ozdravné pobyty, a to nejen
v tuzemsku, ale i v zahraničí:
24. 5. – 29. 5. Západní Tatry – Roháče
Jedná se pobytovou rekondici. 6x ubytování ve wellness hotelu Julianin dvor Habovka ve dvoulůžkových
pokojích, polopenze, vstup do hotelového bazénu, doprovodný a wellness program, zajímavé výlety do okolí.
7. 6. – 12. 6. Trenčianské Teplice, hotel Flóra
Lázeňský pobyt, ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím (koupelna, WC, TV), 5 procedur,
volný vstup do bazénu. Polopenze – snídaně formou
bufetu, večeře – výběr ze 3 jídel.

Pasohlávky – Aqualand Moravia –
celodenní pobyt v zábavním vodním
centru s výhledem na Pálavu

11. 5. 2020

Pasohlávky – Aqualand Moravia

8. 6. 2020

Pasohlávky - Aqualand Moravia

18. 6. 2020

Kroměříž

27. 8. 2020

dosud neurčeno

12. 10. 2020

JEDNODENNÍ VÝLETY:
8. 5. 2020
Vizovice, Luhačovice – exkurze, zámek, otvírání
pramenů
Mor. Krumlov – Slovanská epopej A. Muchy

Pasohlávky - Aqualand Moravia

REKONDIČNÍ POBYTY:
14. - 18. 4. 2020 Luhačovice - hotel Vltava;
polopenze
SZPO Chorvatsko

Kancelář výboru je otevřena vždy ve středu od
9,00 do 12,00 hod.
Každý čtvrtek od 16,00 do 17,00 hodin si mohou naši
členové zlepšovat tělesnou kondici plaváním v městském krytém plaveckém bazénu. Vstup po předložení
členské legitimace s fotografií zdarma.

25. - 30. 5. 2020 Pardubice - hotel Arnošt;
poznávací výlety do okolí, polopenze
11. - 17. 9. 2020 Nové Hutě - horský hotel Kodrea;
poznávací výlety do okolí, polopenze
SPORTOVNÍ AKCE:
2x bowling
KULTURNÍ AKCE:

Přihlášky na výše uvedené rekondiční pobyty, bližší
informace, rady apod. je možné získat osobně každou
středu v době od 9,00 do 12,00 hodin na Palackého
ulici č. 14 v Hodoníně nebo telefonicky ve stejnou
dobu na čísle 518 352 544, 727 860 475, popř. email
SVSZPO@seznam.cz. Přihlášky budou přijímány
od 8. ledna 2020 (do vyčerpání kapacity) pouze písemně a se zálohou 2000 Kč (u leteckého zájezdu
3 000 Kč).

12. 7. – 18. 7. Bojnice, hotel Regia
Lázeňský pobyt, plná penze, 3 procedury, dvoulůžkové pokoje mají vlastní sprchu, WC, televizor, WiFi,
doprava autobusem.
27. 7. – 2. 8. Dudince, hotel Flóra
Jedná se o pobytovou rekondici. Plná penze, výlety
po okolí. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s koupelnou, WC a lednicí. K dispozici bazén s letní terasou.
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30. 3. 2020

2. 9. – 9. 9. Bulharsko
Hotel Kamenec Kiten - letecky. V ceně zahrnuta
doprava z Hodonína na letiště a zpět, cestovní pojištění,
stravování ALL INCLUSIVE. Standardně vybavené
dvoulůžkové pokoje, venkovní bazény, široká písečná
pláž.

19. 6. – 25.6. Sezimovo Ústí, hotel MAS
Lázeňský pobyt, ubytování ve dvoulůžkových
pokojích, plná penze, 10 procedur, neomezeně vstup
do bazénu, půldenní výlet do Tábora, doprovodný
program, doprava autobusem.

30. 8. – 6. 9. Luhačovice, hotel Litovel
Lázeňský pobyt, ubytování ve dvoulůžkových pokojích se samostatným sociálním zařízením, v hotelu
výtah, polopenze (cenově výhodné polední menu),
doprava autobusem.

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY

20. 3. 2020

Josefovský večírek
Restaurace Marína, tombola, tanec

27. 11. 2020

Kateřinský večírek
Restaurace Marína, tombola, tanec
Libuše Mokrušová
předsedkyně

Do roku 2020 Spolkový výbor SZPO přeje všem
našim členům hodně zdraví a osobních úspěchů.

SZPO Bojnice

Ing. Petr Kokeš – předseda SV SZPO
Marie Černá - pokladní
15

My všichni školou povinní

My všichni školou povinní

Žáci 1. stupně si procvičili práci
se slovníkem, naučili se spoustu
nových slovíček na dané téma,
vyhotovili obrázkový slovníček
a fotoalbum, poznávali vlajky
zemí. Žáci 2. stupně překládali texty z anglických časopisů
o různých zemích, památkách
a přírodních úkazech, pracovali
s mapou světa, vyhotovili knížku
o zemi, kterou by rádi navštívili.
Výsledky svých prací prezentují
na nástěnce v jazykové učebně.
(Jitka Tvarogová)

My všichni školou povinní
Vážení občané, milí rodiče,
sotva se rozjel nový školní rok, tak už nás čekají Vánoce. První čtvrtletí už žáci lužické školy mají za
sebou a prakticky za měsíc je čeká pololetní vysvědčení. A brzy poté ples školy, který se letos uskuteční
v sobotu 29. února. Ale nepředbíhejme.
Po letních prázdninách každý
žák dostal klíč od své skříňky
v nově zrekonstruovaných šatnách
základní školy. No, pro některé to
ale začalo představovat problém
– klíče někdy zapomínali doma,
občas je i ztratili, aby je zase po
pár dnech našli… Školník se ráno
při příchodu dětí do školy s náhradními klíči docela naběhá. Pro lepší
motivaci jsem vyhlásil i soutěž tříd
v nezapomínání klíčů – třída s nejnižším průměrem zapomenutí získá
nejvíce bodů do celoroční soutěže
tříd v různých akcích. A ejhle – najednou už jsou i dny, kdy téměř není
potřeba nikomu skříňku otvírat. 
Jinak ale mám pocit, že žáci jsou se
skříňkami spokojeni, což byl jeden
ze záměrů letní rekonstrukce.
Nové dílny na školním dvoře
jsou již také kompletně vybaveny
a využívány žáky při výuce pracovní výchovy. Pozitivní taky je, že
odpadlo zdlouhavé přecházení do
starých dílen. Co ještě ale spolu se
zřizovatelem chceme do budoucna
řešit, je průchod do nových dílen ze
školy suchou nohou – vchod do nich
je prozatím situován přímo z areálu
dvora. Na řešení se už pracuje.

A spokojenost panuje i mezi dětmi v mateřské školce, které mají ve
dvou třídách nově rekonstruované
sociální zařízení. Hned je jim na
záchodě a v koupelně veseleji. 
Vyměněno bylo i obložení v interiéru přední části MŠ.
Před začátkem školního roku
došlo k aktualizaci našeho Školního vzdělávacího programu Prima
škola. Asi nejdůležitější změna se
týká výuky anglického jazyka – pro
děti bude povinně jedna vyučovací
hodina tohoto předmětu již ve druhé
třídě, od třetí třídy zůstává původní
stav – tři hodiny týdně až do třídy deváté. V první třídě je anglický jazyk
zajišťován pomocí kroužku, který
děti mohou navštěvovat, stejně je
tomu v současnosti i v mateřské školce. Aby toho nebylo málo, aktuálně
pracujeme na tom, aby zájemci z řad
žáků 8. a 9. třídy měli možnost zajet
si na pár dnů do Anglie, kde by mohli
procvičit své znalosti angličtiny.
Obě první třídy se účastní v rámci
tělesné výchovy projektu „Školka
v pohybu“, který znají děti již z MŠ.
Po zkušenostech z loňského roku
přijíždějí trenéři do sportovní haly
vždy jednou za 14 dní.

Ve škole proběhla taktéž řada
dalších akcí, o nich si můžete přečíst v jiné části tohoto zpravodaje.
Rozjela se i spousta kroužků, mezi
nimi nově např. kroužek plastikového modelářství, který míval
v Lužicích před mnoha lety velmi
dobrou úroveň, dále včelařský
kroužek či Folklorek, kde mohou
děti navazovat na své zkušenosti
z folklorního kroužku v MŠ. V souvislosti s folklorem musím zmínit
i úžasné focení letošních deváťáků
v krojích do lužického kalendáře
pro rok 2020. Vypadají v nich
skvěle a kalendář určitě bude stát
za koupi. Kéž by co nejvíc z nich
šlo v kroji i na hody.
Závěrem bych chtěl popřát vám
všem klidné a příjemné prožití
Vánoc a do nového roku pevné
zdraví, štěstí a spokojenost, žákům co nejvíce získaných znalostí
a dovedností, rodičům dostatek
trpělivosti s jejich ratolestmi a všem
pedagogům a zaměstnancům školy
spokojené žáky.
Mgr. Vít Hubačka
ředitel ZŠ a MŠ Lužice

STŘÍPKY Z PRIMA ŠKOLY
• 4. ročník Memoriálu Štěpána
Kurky jsme uspořádali pro žáky
naší školy a také hosty z kroměřížského gymnázia v pátek
13. září. Žáci si vyzkoušeli svoji
zdatnost v běhu, při zdolávání
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překážek, střelbě ze vzduchovky,
v hodu granátem i ve znalostech
o Štěpánu Kurkovi - rodáku z Lužic, prvním padlém československém letci druhé světové války.
Na stanovištích pomáhali žáci

deváté třídy, vyučující a Mgr. Evžen Petřík - člen Československé
obce legionářské. Soutěžilo se ve
dvojicích v několika kategoriích.
• 8. ročníku přespolního běhu Ak-

Memoriál Štěpána Kurky

foto: ZŠ Lužice

Den jazyků
Akropolis cross

ropolis cross, který se konal v Mikulčicích na Slovanském hradišti,
se zúčastnilo 33 závodníků z naší
školy ze 2.-9. třídy. Nejlépe se
umístili a medaile získali: 1. místo Alena Fukalíková (běh 500 m),
Ondřej Kalužík (běh 500 m),
3. místo Nikol Petrásková (běh
1000 m).
• V pátek 27. 9. 2019 se na naší
škole konal Evropský den jazyků. Pro letošní rok bylo zvoleno
téma „Travelling-Cestování“.
Zúčastnili se žáci 3.-9. třídy.

foto: ZŠ Lužice

foto: ZŠ Lužice

• V úterý 8. 10. navštívila 7. třída
Starý kvartýr, kde se konala
výstava Lužická tvrz, její páni
a poddaní. V hodinách dějepisu
probíráme středověk, jak lidé žili,
co jedli, kde bydleli, pro žáky
bylo tedy zajímavé si některé věci
prohlédnout, dozvěděli se různé
informace z historie naší vesnice.
Poděkování patří členkám Muzejního spolku Lužice, které se
žákům velmi ochotně věnovaly.
(Mgr. Lenka Ryšánková)
• Štafetového běhu Boba Zháňala
se zúčastnila štafeta žáků naší
školy ve složení: 2. tř.: Buchtová
17
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Natálie Veselková, 5. tř. - 308 kg,
5. místo Viktorie Tomanová, 2. tř.
– 279 kg, 6. místo Štěpán Mífek,
4. tř. – 267 kg, 7. místo Miroslav
Mífek, 1. A – 266 kg, 8. místo
Lucie Holešinská, 7. tř. - 222 kg,
9. místo Tereza Lukovská, 1. A 192 kg, 10. místo Lucie Skutecká,
7. tř. - 183 kg.

Den jazyků

foto: ZŠ Lužice

velkomoravském táboře. Největší
atrakcí však pro žáky bylo zřejmě
střílení z luku, které si všichni
několikrát vyzkoušeli. Na závěr
přišlo seznámení s prací archeologa - každý měl možnost vykopat
nějaký nález a vyzkoušet si třeba
přípravu mouky pomocí kamenů
či ručního mlýnku. I přes vytrvalé
mrholení jsme si exkurzi užili.
(Mgr. Vít Hubačka)

• Žáci 6. třídy se v pátek 18. října
vydali na mikulčické vykopávky,
kde byl pro ně nachystán bohatý
program. Po úvodu v přednáškovém sále jsme se vydali na
zkrácenou prohlídku expozice.
Následovala ukázka bojů dobových válečníků a života ve

• Žáci 9. třídy v rámci vyučovacího předmětu mediální výchova
připravují zprávy ze života naší
školy. Zhlédnout je můžete na
webových stránkách školy.
• Ziggy Horváth přijel do Lužic se
dvěma programy pro žáky naší
školy. Pro žáky 1. stupně to byl
program dopravní gramotnosti
Spolu hravě o dopravě. A pro
žáky 2. stupně hudebně diskusní
pořad s názvem Třicet let svobody, který poutavou a srozumitelnou formou přináší mladé generaci informace v souvislostech
umožňujících pochopit důvody
zásadních společenských změn
a jejich význam.

Nela, Kleinová Viktorie, Střechová Simona, Balášová Sára, Janeček Stanislav; 3. tř.: Urc Michal,
Vereš Lukáš, Lamač Matěj, Podloucký Matyáš, Káčerek Jaroslav;
4. tř.: Kucharičová Nela, Holík
David, Claessen Daniel, Kolaříková Anna, Hurbanová Sofia;
5. tř.: Kotlařík Jan, Matuškovič
Michal, Kore Aylin, Večeřová
Dominika, Hajduchová Vanessa.
• U příležitosti Mezinárodního dne
seniorů jsme pozvali k nám do
školy babičky, dědečky a další
seniory, kteří se v jednotlivých
třídách účastnili programu Babi,
dědo, vyprávěj. Zavzpomínali
si a povyprávěli našim žákům
o svých školních zážitcích. Jako
poděkování za účast a blahopřání
k tomuto svátku jim naši žáci
předali růži.
• V pondělí 14. 10. proběhl sběr
papíru. Celkově jsme nasbírali
8 739 kg. Všem, kteří školní
sběr podpořili, moc děkujeme.
Nejvíce nasbírali: 1. místo Julie Skočíková, 9. tř. – 488 kg,
2. místo Helena Hubačková,
2. tř. – 328 kg, 3. místo Ema
Průdková, 4. tř. - 321 kg, 4. místo
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Sběr papíru

foto: ZŠ Lužice

• Děvčata z osmé třídy vybírají
sušenou pomerančovou kůru
každou středu o velké přestávce.
• Žáci 9. tř. se zúčastnili soutěže
Přírodovědný klokan, kterou
pořádá Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou
fakultou Univerzity Palackého
v Olomouci. Cílem soutěže je
vzbudit zájem žáků o technické
a přírodovědné obory. Ve školním
kole si nejlépe vedli: Karolína
Maršálková, Marek Kotlařík,
Adriana Jelínková a Nikol Petrásková.

Mezinárodní den seniorů

foto: ZŠ Lužice

Mikulčické vykopávky

foto: ZŠ Lužice

• Ve čtvrtek 31. října jsme slavili
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My všichni školou povinní
Posezení s písničkou pro seniory
se představil folklorní kroužek,
který vede p. uč. Koutná a těší se
velkému počtu dětí. Zhlédnout jsme
tedy mohli hned dvě vystoupení –
přípravku a starší tanečníky.

ve škole Halloween. Proběhla
halloweenská promenáda po
škole se zastávkou u ředitelny,
kde jednotlivé třídy předvedly
halloweenské koledování. Všichni se snažili a byli moc šikovní.
S deváťáky si mohli také všichni
zatančit halloweenskou zumbu.

Výstava dýní s následným opékáním špekáčků

foto: MŠ Lužice

Brigáda s rodiči na zahradě mateřské školy

foto: MŠ Lužice

• V úterý 12. listopadu přijeli žáci
ZUŠ z Hodonína. Pod vedením
paní Jindry Schönové předvedli
dětem z mateřské školy a žákům
prvního stupně naší školy baletní
představení Šípková Růženka.
Mgr. Jana Líčeníková

Halloween

foto: ZŠ Lužice

Pohádkový vánoční čas, pevné
zdraví a štěstí v novém roce za
kolektiv mateřské školy přeje

PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Nový školní rok tentokrát začal
2. září. Někteří se po prázdninách
vrátili a vyhlíželi nové zážitky, zkušenosti i kamarády, jiní přicházeli
s ostychem, ale také se zvědavostí.
Mohli jsme sledovat úžasnou spolupráci starších při adaptaci těch
nejmladších. Nastoupilo 77 dětí.
Během prvních tří měsíců jsme
toho stihli opravdu hodně. V září
proběhla informativní schůzka pro
rodiče. Na výstavě dýní s ochutnávkou dobrot z podzimních plodů
se podíleli také rodiče. Přinesli
velké množství lahůdek. Kdo nebyl
20

Halloween se konal i v prostorách
zahrady
foto: MŠ Lužice

A co nás čeká do konce roku?
Adventní čas! Těšíme se na tradiční rozsvícení vánočního stromu
u obecního úřadu. Předškolní děti
si připravují pásmo básní a písní,
s nimiž pomohou rozsvítit stromeček. V tomto období přilákáme
rodiče na společnou akci s názvem
„Mámo, táto, pojď si hrát“. A také
na vánoční jarmark, který proběhne
11. 12. Tento den nás navštíví i divadlo Sluníčko. Výtěžek z jarmarku
využijeme na úhradu vstupenek do
lanového centra Hájenka v Břeclavi (tento výlet plánujeme na
Mezinárodní den dětí). Těsně před
vánočními prázdninami přivítáme
rodiče u vánočního stromečku.
Budeme pouštět po vodě skořápky,
házet střevícem nebo rozkrajovat
jablíčko? To už nechám na paní
učitelce… Přeji všem dětem mnoho
hezkých chvil s rodiči. A rodičům?
Přeci jiskru v dětských očích. Nejen
o Vánocích.

tak odvážný a neopékal špekáček
i v mírném dešti, mohl se schovat
a ochutnávat. Divadlo Květinka
přijelo do školky s pohádkou o třídění odpadu. V listopadu se konal
Halloween. Všichni se moc těšili
a také si to náležitě užili. Další akcí
byla brigáda, jejímž cílem bylo
uklidit školní zahradu. Hrabalo se
listí a zametal písek. Účast převážné většiny rodičů předčila naše
očekávání. Velké DÍKY patří nejen
jim, ale také kuchařkám, které nám
připravily občerstvení. To se nám to
hned lépe pracovalo! Na tradičním

Monika Štylárková

Vystoupení dětí z folklorního kroužku

foto: Petra Lorencová
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VÁNOČNÍ SVÁTKY O STOLETÍ ZPÁTKY
V pátek 29. 11. 2019 slavnostně zahájil dětský pěvecký sbor pod vedením paní Marie Havránkové
vernisáž poslední letošní výstavy na Starém kvartýru „Vánoční svátky o století zpátky“, která pomyslně
zahájila letošní adventní dobu v Lužicích. Na této výstavě se podílelo mnoho lidí, ale největší zásluhy patří
především Tatianě Hromkové, která je hlavní autorkou a organizátorkou této výstavy.
I přes deštivé počasí se výstavy
zúčastnilo mnoho návštěvníků, kteří
si nejprve vyslechli úvodní slovo od
autorky výstavy, naladili se krásnými koledami od dětí, které vedla
p. učitelka Havránková, a poté se
přesunuli prohlédnout si samotnou
výstavu. Tato vernisáž byla zvláštní
tím, že si návštěvníci ji mohli nejen
prohlédnout, ale i ochutnat, co se
před dávnými lety na Štědrý den
skutečně jedlo. Někteří ochutnávali
poprvé, někteří zavzpomínali na
svoje mládí, a tak se podávaly např.
oplatky s medem a ořechy, sušené
i vařené ovoce, bramborové pečivo,
pro mnohé neznámé pukance a také
čočková polévka.
Autorky výstavy chtějí ukázat,
jak slavili lidé před mnoha lety
advent a Vánoce. Významnými dny
adventu jsou v liturgickém kalendáři
mimo neděli svátky sv. Barbory, sv.
Lucie a svátek sv. Mikuláše. Každý
z nich byl spojen s určitými zvyky,
z nichž některé se dodržují dodnes.
Barbora, Lucie a Mikuláš jsou postavy skutečné a výstava vám nabízí
možnost dovědět se něco o jejich
životě, ale i poznat zvyky, které se
k jejich svátku váží.
Návštěvníci mají možnost seznámit se s typickými vánočními zvyky
– mezi ně patří vánoční stromeček,
dárky, betlémy, jmelí a vánočky.
Jednou z nejdůležitějších událostí
vánočních svátků je štědrovečerní
večeře. V hlavní výstavní místnosti
je připravena večeře typická pro
tuto oblast – oplatek s medem a oříš22

ky, polévka, pukance, bramborové
buchty, zázvorníky, ovoce a ořechy.
Návštěvníci si mohou vyzkoušet
štědrovečerní zvyky – házení pantoflem, louskání ořechů, krájení jablek
nebo pouštění skořápek se svíčkou.
Tradičním symbolem adventu je
adventní věnec. Lidé se mohou se-

známit s jeho historií a významem.
V dnešní době SMS a emailů
se zapomíná na tradiční vánoční
pohlednice. I o nich výstava informuje.
Místnosti, které jsou připravovány ve venkovském stylu, doplňuje
vánoční pokoj v městském stylu.

V minigalerii představuje svoje
fotografie pan Josef Petrica.
Výstava na Starém kvartýru bude
otevřena každou neděli od 14 do
17 hodin až do konce ledna.
Muzejní spolek

ADVENTNÍ NEDĚLE

Vernisáž výstavy na Starém kvartýru Vánoční svátky o století zpátky
foto: Muzejní spolek

„Stromečku, prosím, rozsviť
se!!“ - tak i tento rok první adventní neděli zazněla z úst dětí tato již
tradiční věta. Děti i dospělí se v neděli 1. 12. sešli na prostranství před
obecním úřadem, kde na ně čekal
krásně nazdobený vánoční stromeček, který se po vyslovení kouzelné
věty po roce opět rozsvítil. Nadšení
dětí bylo jako vždy velké. Celým
podvečerem nás provázela paní
učitelka Tatiana Hromková a na
pódiu se vystřídalo několik účinkujících - svým vystoupením nás
potěšili jak předškoláci z mateřské
školy, tak i žáci ze základní školy.
V jednom ze dvou stánků se dospělí
mohli zahřát svařákem a pro děti
byl samozřejmě uvařený sladký čaj.
Kdo ucítil vůni vánočního cukroví,
ten mohl zavítat do druhého stánku,
kde ho za dobrovolný příspěvek
nabízely dámy z lužického Klubu
seniorů, které ho zároveň i napekly.
Myslím, že si všichni přišli na své
a moc si pochutnali.
Zároveň celé odpoledne probíhal
v Sokolovně vánoční jarmark, kde
ihned po příchodu na vás vůní jehličí a medu dýchlo kouzlo Vánoc.
Jarmark nabízel mnoho výrobků
od místních i přespolních - vánoční
ozdoby z různých materiálů, výrobky z jehličí, keramiky, perníku...,
svůj stánek zde měl i Starý kvartýr
a skauti. Předem se omlouvám tomu,
na koho jsem zapomněla, ale v tom
množství výrobků až oči přecházely.

Rozsvícení první svíce na adventním věnci

Letos tuto akci ozvláštnily dvě
novinky - tou první byl do země
zasazený vánoční stromek, který
tak po celý rok bude zdobit prostranství před obecním úřadem.
Sice byl menší, než na jaký jsme
byli zvyklí v předchozích letech,
ale právě na něm budeme moci
pozorovat, jak roste a jak zároveň
s ním povyrostou i všechny zúčast-

foto: Petra Lorencová

něné děti. Druhým překvapením byl
krásně nazdobený adventní věnec,
na kterém paní Repíková z Klubu
seniorů zapálila první svíčku. Každou další adventní neděli jsme se
scházeli při příležitosti zapálení
další svíčky. 2. adventní neděli
program zpříjemnilo vystoupení lužické scholy, 3. adventní neděli vystoupili členové místního školního
23
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a školkového folklorního kroužku
poslední adventní neděli budeme
mít možnost si odnést betlémské
světlo, které nám přinesou lužičtí
vodní skauti, ti také zde strávený čas
zpříjemní svým programem.
Co ještě dodat??? Velký dík
samozřejmě patří všem, kteří se na
přípravě celé akce podíleli, od těch
nejmenších až po největší, všem
účinkujícím a také všem zúčastněným, bez kterých by zde nebyla
tak perfektní vánoční atmosféra.
Díky vám rok od roku roste počet
návštěvníků, což můžou potvrdit
i prodejci na jarmarku.
Teď už vám chci jen popřát
krásné a požehnané svátky vánoční, pak prožijte v míru a pokoji
v kruhu svých blízkých a do nového
roku hlavně hodně zdraví.
Vánoční jarmark

foto: Petra Lorencová

Eva Grufíková

PLÁN AKCÍ NA ROK 2020
5. 1. 2020 Novoroční běh
11. 1. 2020 Krojový ples
22. 2. 2020 Fašaňková obchůzka pro děti i dospělé

4. 7. 2020 Tenisový turnaj veteránů
4. 7. 2020 Předhodový večer
5.-7. 7. 2020 Cyrilské hody

22. 2. 2020 Fašaňková zábava

29. 8. 2020 Prkačcup - LUŽICE SOBĚ

29. 2. 2020 Ples ZŠ

12. 9. 2020 Vinobraní

7. 3. 2020 Ples obce

19. 9. 2020 Výstava králíků, drůbeže a holubů

12. 4. 2020 Velikonoční košt vína

19. 9. 2020 Den kopce

15. 4. 2020 Pietní akt k osvobození obce

19. 9. 2020 Burčák Open

30. 4. 2020 Pálení čarodějnic

14. 11. 2020 Posezení s písničkou pro seniory

10. 5. 2020 Den matek

29. 11. 2020 Rozsvícení vánočního stromu

16. 5. 2020 Setkání mužáckých sborů Podluží

29. 11. 2020 Vánoční jarmark

17. 5. 2020 Den pro rodinu

18. 12. 2020 Vánoční koncert

30. 5. 2020 Dětský den na hřišti TJ Baník

31. 12. 2020 Ukončení plavecké sezony
a rozloučení se starým rokem u Cihelny

13. 6. 2020 WINE RACE
20. 6. 2020 Lužická míle
24
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PLESOVÁ
SEZONA

CIMBÁLOVÁ MUZIKA LUŽICE

11. 1. 2020 Krojový ples
22. 2. 2020 Fašaňková zábava
29. 2. 2020 Ples ZŠ
7. 3. 2020 Ples obce

Základní a mateřská škola
Jaroslava Dobrovolského
Lužice pořádá
29. února 2019 od 19 hodin
v Sokolovně v Lužicích

PLES ZŠ
s předtančením
žáků školy

KLUB ČESKO-FRANCOUZSKÉHO PARTNERSTVÍ
VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ LUŽICE POŘÁDÁ

Hraje skupina Šarže 54.
Jste všichni srdečně zváni.

FAŠAŇKOVOU ZÁBAVU
V SOBOTU 22. ÚNORA 2019 OD 19.00 HOD.
V SOKOLOVNĚ V LUŽICÍCH

6. září jsme po prázdninových
vystoupeních a přípravách zamířili
společně s Pomněnkou z Tvrdonic
na festival do Rumunska. Čtyři
dny strávené v příjemném prostředí
u Aradu s milými lidmi, spousta zážitků a nových zkušeností - tak by se
asi dalo popsat hraní v Rumunsku.
Děti to zvládly bravurně.
Po šťastném návratu nás čekaly
přípravy na Posezení se seniory
v Tvrdonicích, poté Posezení s písničkou pro seniory v Lužicích, kde
jsme vystupovali společně s mateřskou školkou z Lužic, kterou jsme
pozvali i na Adventní setkání do
Tvrdonic.
V pátek 22. listopadu jsme se
společně s mikuleckými mužáky
zúčastnili prezentace obce Mikulčice v Regionálním centru Hodonín.
Poslední vystoupení v tomto
roce proběhlo 10. prosince ve
škole v Mikulčicích s koledovým
pásmem.
Přeji všem mým muzikantům
kouzelné svátky prožité ve zdraví
a pohodě, obci a našim příznivcům
velké díky za podporu.
Díky, že to s námi táhnete dál,
a budeme se na vás s tím správným
vykročením do nového roku moc
těšit.

Festival v Rumunsku

foto: Eva Výmolová

Posezení s písničkou pro seniory v Lužicích

foto: Eva Výmolová

Ivana Šimčíková

HRAJE HUDEBNÍ SKUPINA ORION
VSTUPNÉ 100 KČ, MASKY 80 KČ
* SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ MASKU * BOHATÁ TOMBOLA *
JSTE VŠICHNI SRDEČNĚ ZVÁNI!
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FOLKLOREK

BRĎO – ŽABIČKY

V letošním školním roce byl při základní škole v Lužicích založen folklorní kroužek. Vedou jej paní
Zdenka Bravencová, paní Martina Hromková a paní Jana Maršálková. Scházíme se každý čtvrtek ve tři
hodiny v družině, kde se věnujeme pohybovým hrám, zpěvu a učíme se různé taneční kroky. Zkoušíme
jak dětské hry, tak i dospěláckou vrtěnou a verbuňk, které jsou pro Podluží typické.

I letos funguje brontosauří oddíl
Žabičky, scházíme se každou středu
od 16:30 do 18:30. Z dětí se stali
cestovatelé časem, objevili jsme totiž kancelář záhadného pana Tesly,
který nám nechal videovzkaz, kde
nás žádal o pomoc. Zatím jsme se
stihli podívat do období dinosaurů
a pravěku, vytvořili jsme si vlastní
fosilie, namalovali si pravěké malby
a spoustu dalších věcí. A to není vše,
vydali jsme se již na několik výprav
– byli jsme čistit budky v přírodním
parku Mikulčický luh a společně
s oddíly z Mikulčic a Moravské
Nové Vsi jsme dali ježkům dobrou
noc u Kohútku. Jednoduše řečeno,
naše oddílovky jsou plné zábavy,
spolupráce a nových vědomostí!

Cílem našeho kroužku není pilování pásem, se kterými bychom vystupovali, ale získávání nenásilného
vztahu k folkloru, ke kroji, k tradicím, k místním písním a tancům.
Na webové stránky školy nám paní
zástupkyně ochotně vkládá pracovní nápěvy písní, které se postupně
učíme. Děti a rodiče tak mají snadný
přístup k novým písním a můžou si
je doma přehrávat a trénovat. Kvalita nahrávek není dokonalá, ale jsou
naše, zní na nich naše dětské hlásky.
Máme za sebou první společnou
akci - „Přespávačku“. Sešli jsme

se v pátek v odpoledních hodinách
v družině a zůstali až do rána.
Povídali jsme si o nadcházejících
vánočních svátcích, zpívali jsme
vánoční písně, tradiční i modernější,
učili se koledy, vyráběli ozdoby na
stromeček, četli si pohádky, hráli
hry a poslouchali písně. Myslím,
že akce se vydařila a všichni mají
spoustu pěkných zážitků.
Děti z našeho Folklorku spolu
s folklorním kroužkem z mateřské školky (vedoucí paní učitelka
Koutná) v neděli 15. 12. zapálily
třetí svíci na adventním věnci.

Předcházelo tomu společné zpívání
vánočních písní. Na závěr jsme si
pochutnali na dobrůtkách, které pro
nás připravily maminky.
Jestli bude mít tento kroužek vliv
na udržení a podpoření folkloru
v obci, ukáže až čas. Nicméně jsem
ráda, že se patnáct dětí z první,
druhé a třetí třídy pravidelně schází a s radostí skotačí, řádí a hraje
si a že příjemně trávíme společné
chvíle. Děkuji rodičům za důvěru
a spolupráci. Pokud by měl někdo
další zájem stát se naším členem,
budeme jedině rádi.
Jana Maršálková

LUŽIČTÍ MUŽÁCI BUDOU SLAVIT 20 LET
Vážení přátelé,
Lužičtí mužáci vám přejí pěkné a pokojné prožití vánočních
svátků, mnoho zdaru a pohody po celý rok 2020.

Lužičtí mužáci
28

foto:Lužičtí mužáci

Doufáme, že se během celého roku
budeme potkávat při veselých
a příjemných příležitostech, ke
kterým se snažíme svou činností
v obci přispět.
V roce 2020 si připomínáme
kromě svátků obecních i 20 let od
vzniku našeho sboru. U této příležitosti pro vás chystáme druhé CD
a sborník písní, fotografií, vzpomínek a veselých historek z naší
činnosti.
V sobotu 16. května 2020 pak ve
spolupráci s obcí připravujeme tradiční „Setkání mužských sborů na
Podluží“, které tentokrát proběhne
u nás v Lužicích. Srdečně vás už
nyní zveme. Součástí programu
bude křest CD i sborníku.
S přáním všeho dobrého
za Lužické mužáky
Mgr. Tomáš Klásek

BRĎO Žabičky

foto: Hnutí Brontosaurus

SKAUTI
Školní rok jsme ve skautu zahájili velmi úspěšně, a to založením
nové družinky pro děti od pěti
do devíti let. Družina se jmenuje
Sýkorky a hned prvním rokem je
dost početná. Z mladých zájemců
o skaut máme velkou radost a těšíme se na společně strávený čas.
Rok úspěšně začal a s úspěchy
i pokračujeme! Družina starších
Sojek se druhého listopadu zúčastnila Dušičkového závodu v Ratíškovicích a odvezla si z něj první
místo v kategorii „starší kluci“
a druhé místo v kategorii „starší
holky“. Závod zahrnoval střílení ze
vzduchovky, šifry, zakládání ohně
a spoustu dalších aktivit, které, ač
byly těžké, naše šikovné skauty
a skautky nezaskočily. Zároveň se
stopoval i čas na trati, takže žádné
flákání po cestě. Nakonec jsme
se všichni nahřáli u ohně a razili
jsme domů. Ze starší družiny jsme
taky letos vyslali nejstarší členy na

Skauti

rádcovský kurz, aby se připravili na
budoucí roli vedoucích.
A co dál? S mladšími Sýkorkami
jsme jeli 30. listopadu do hodonínské ZOO podívat se, jak se zvířátka
chystají na zimu. Další den zase se
staršími Sojkami na vánoční jar-

foto: Kateřina Maláníková

mark. Chvíli po Vánocích se tento
kalendářní rok překulí a musím
říct, že za nás, lužické skauty, to byl
rozhodně rok příjemný a doufáme,
že ten další bude ještě lepší.
Kateřina Maláníková
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VODNÍ SKAUTI – NAŠE SKAUTSKÉ PRAMIČKY

VODNÍ SKAUTI ZDOLÁVAJÍ PRAŽSKOU „KASKÁDU“ PŘES 3 JEZY

Skautská pramička je neobyčejné
plavidlo a její historie i vývoj jsou
neméně pozoruhodné. Prakticky se
vyvinula z prámů, velkých říčních
lodí s plochým dnem a minimálním
ponorem, které v minulosti převážely po českých a moravských
řekách těžké náklady sudů se solí,
obilím, různý stavební materiál,
ovoce a zeleninu, vejce, slepice,
husy a další zboží určené na městské trhy i s jejich trhovkyněmi,
které bylo potřeba v minulosti
splavit po proudu říčním korytem
ze vzdálenějších vesnic a městeček
například do Prahy vltavskými
peřejemi a vorovými propustmi.
I na řece Moravě se odedávna na
podobných lodích převáželo zboží,
často sudy se solí. Podobné menší
lodě pak byly nazývány pramicemi
a sloužily vedle prámů v přívozech
především k přepravě osob napříč
řekou.
Trampové a dobrodruzi, kteří
chtěli objevovat krásu našich říčních toků ve dvou nebo jen v malé
skupině kamarádů, objevili již na
počátku 20. století obratné a lehké
kánoe. Kánoe severoamerických
indiánů navíc umocňovaly vodáckou romantiku a podporovaly
touhu po dobrodružství. Vodní
skauti však potřebovali lodě, na
kterých by se mohl bezpečně vydat
na vodáckou výpravu celý skautský oddíl. Pramička, která unesla
posádku o šesti plavcích v čele
s kormidelníkem i jejich vybavení
potřebné k táboření, se ukázala
jako nejlepší řešení. Vznikla tak
třídová loď pro vodácký výcvik,
říční turistiku i sportovní rychlostní využití. Těmto pramičkám
začali jejich stavitelé brzy přidávat
stěžně a plachty, aby skauti mohli
na svých lodích získávat i první
zkušenosti s jachtingem. Téměř

Největší dobrodružství nás nečekalo o letních prázdninách, ale hned
na začátku školního roku. Nejdřív
jsme se vydali prozkoumat Baťův
kanál (8. 9.). Počasí sice nevypadalo
zprvu moc přívětivě, ale přece jen
se nakonec umoudřilo a my si především užili krásný vodácký zážitek
s proplutím několika přístavů tohoto
pozoruhodného vodního díla, navíc
bez námahy, protože nás táhl motor
s lodním šroubem šikovně přidělaný
na vlečné kánoi.
Na konci září však čekala dospělé
členy našeho oddílu velká výzva,
kterou byla účast na již legendárním
závodě Napříč Prahou – přes 3 jezy
(27. 9. – 29. 9.). Proplout nejkrás-
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Modrá je dobrá - Vodní skauti Lužice

autor: Irena Fury

stoletý vývoj tohoto plavidla se
nezastavil ani dnes a stále se snaží
šikovnější skautští loďmistři svou
loď bez plachet i s plachtami všemožně vylepšovat.
Od 70. let 20. století začal nahrazovat těžké dřevo sklolaminát
a díky konstruktérské šikovnosti
již legendárního skautského loďmistra Otokara Randáka, zvaného
Oskar, získala skautská pramice
zcela originální a nezaměnitelný
tvar i možnosti využití. A tak dnes
vodní skauti často říkají, že zatímco pěší oddíly světový skauting
obohatily o táborový stan s podsadou, čeští vodní skauti přinesli
světu skautskou pramici i s jejím
obrovským využitím.
Mnoho vodáckých oddílů i oddílů vodních skautů stále preferuje
kánoe. V těch jsou však role jasně
rozdány ve dvojicích mezi kormidelníky a háčky. Skautský oddíl je
ale tvořen především družinami
a družinový systém je jedním z nejdůležitějších skautských výchovných prostředků, který převzalo

mnoho dalších organizací i armád
světa. Bez vzájemné spolupráce
a pomoci se totiž jen velmi špatně
pluje.
I do našeho oddílu se nám podařilo zapůjčit dvě skautské pramice.
Jejich výhodou je, že vodácké
výpravy se mohou jako posádka
účastnit i nejmenší děti, pro které
je plochá pramice bezpečnější než
vratká kánoe, se svými i vodácky
méně zkušenými rodiči, kteří se
řídí pokyny zkušenějšího kormidelníka.
Při účasti vodních skautů na
akcích pro děti a jejich rodiče
v Lužicích nejen na Lužáku na
akci Rodina má cenu (19. 5.) jste
se s našimi skautskými pramicemi mohli setkat. S oddílem jsme
s nimi stačili brázdit již vody řeky
Moravy (7. 6., 14. 6., 28. 6., 13. 9.,
20. 9.), Baťova kanálu (8. 9.), Dyje
(12. 7.), Vltavy (28. 9.) či Berounky (29. 9.).

nější částí Prahy přes Šítkovský,
Staroměstský a Helmovský jez
kolem těch nejkrásnějších památek
začínajících skálou pod Vyšehradem a končících na ostrově Štvanice
je možné totiž jen jedenkrát v roce,
právě na svátek sv. Václava 28. září. Splutí Vltavy si tatínkové
skutečně užili takříkajíc plnými
doušky. Komu se taky poštěstí si
jít jen tak zaplavat na konci září
pod Karlův most... Tomu byste totiž
nevěřili, že nalevo pod jezem je
taková mělčinka, vody maximálně
po prsa. Každopádně za velkého povzbuzování rodinných příslušníků
z Karlova mostu se nám podařilo
i s příkladnou sebezáchranou zalité

lodě doplout do cíle a rozhodně ne
na posledním místě.
Kromě vlastních krás Prahy
však měli naši výletníci možnost
se kochat i krásami Berounky
v Řevnicích a díky našim úžasným
průvodcům a hostitelům ze spřáteleného oddílu Bobři Řevnice, tedy
toho, který nás navštívil v Lužicích
o Velikonocích, jsme si mohli projít
i pozoruhodné vápencové lomy
českého Grand Canyonu –Malou
Ameriku, Mexiko, Lom politických
vězňů i Velkou Ameriku. Výlet byl
zakončen skvělým jídlem v restauraci U Máni v Třebáni – tedy více
než stylově.

A MEZITÍM V LUŽICÍCH...
Od září nám začaly oddílové
schůzky každé úterý nyní od 16:00
do 17:30 ve farním centru. Zúčastnili jsme se Dne kopce (14. 9.)
a vedle ostatních lužických spolků
jsme vytvořili stylové stanoviště,
kde nechyběla ani vodním skautům
tolik symbolická voda i jedna naše
skautská pramička.
Jak se postupně hlásil o slovo
podzimní čas a odcházelo léto,
pouštěli jsme na kopci u Vrchnice
s dětmi draky (1. 10.) a využili i nabídky seznámit se v hodonínském
ekocentru Dúbrava díky štice Markétě a kapříkovi Ondrovi s životem
v našich řekách, říčkách, rybnících
i tůňkách (22. 10.). Svou velkou
účastí jsme podpořili i lampionový
průvod v Hodoníně (28. 10.).
Na oddílových schůzkách chceme být, pokud nám to počasí dovolí, stále ještě co nejvíce venku. Jako
vodní skauti jsme však zahájili od
listopadu přes zimu i svůj pravidelný plavecký výcvik 1x za 14 dní

Vodní a letečtí skauti

na krytém bazénu v Hodoníně
(17. 11., 1. 12., 15. 12.).
Před námi je advent. K dětem
v našem oddílu přijde již tradičně na začátku prosince Mikuláš
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(5. 12.), ale asi to dopadne stejně jako v loňském roce, protože
předpokládám, že na naše děti má
skauting jen ten nejlepší vliv, takže
čerti nakonec nikoho do pytle str31
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kat nebudou a ani anděl se nebude
muset u Mikuláše moc přimlouvat.
Opět se chystáme převzít na hodonínském vlakovém nádraží betlémské světlo (21. 12.), abychom
ho další den ráno předali v kostele

při bohoslužbě lužickým farníkům.
Tentýž den večer, při příležitosti
poslední adventní neděle (22.
12.), doprovodíme Pannu Marii
na jejím putování do Betléma
a při této cestě onen symbolický

plamínek rozdáme všem dobrým
lidem v Lužicích.
Vodní skauti Lužice
web: luzice.skauting.cz
fotogalerie: zonerama.com/SkautiLuzice/

KLUB ČESKO–FRANCOUZSKÉHO PARTNERSTVÍ
A JEHO DESET LET
Uplynulo již deset let od doby, kdy vznikl náš Klub česko–francouzského partnerství. Proč vznikl a co nám to
přineslo a přináší? Čtyři roky předtím (2005) byla podepsána starosty obcí Lužice a Isdes smlouva o partnerství,
jemuž dalo základ přátelství rodin Johanů a Pecků. Obec organizovala několik setkání, která doznala kladné
odezvy. Krásné zážitky z návštěv a z činnosti nadšenců a přátel vedly k založení Klubu česko-francouzského
partnerství, který se stal oporou vedení obce především při organizování vzájemných návštěv.

Klub ČR-FR v Isdes
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Do Isdes jezdíme každý druhý rok.
Vždy oslovujeme ve spolupráci
s vedením obce zastupitele, spolky
a organizace v Lužicích, aby s námi
do Isdes jeli, a sami tak poznali
život nejen v Isdes. Dopravu si každý účastník hradí v plné výši sám.
O stravu, ubytování a program se
starají naši přátelé. Když přijíždějí
zase oni z Isdes k nám, je organizace
zcela totožná. Všechna tato setkání
probíhají ve velmi příjemné atmosféře, loučení je vždy dojemné. Možná
má někdo obavy, jak se dorozumět.
Mezi námi jsou šikovní lidé, kteří
tlumočí veřejně (jsou odvážnější),
ale také spousta těch, kteří francouzsky umí (a chybí jim odvaha)
a tlumočí v menších skupinkách při
neformálních setkáních. Mnoho z nás
i z francouzských přátel umí aspoň

trochu anglicky, proto se dorozumíváme i takto. Někdy ovšem stačí
gesta, mimika, úsměv – a to je základ
vzájemného porozumění. Ti, kteří by
rádi jeli s námi, ale bojí se, přesto se
rozhodnou, že to zkusí, zjišťují, že to
opravdu jde, a nelitují.
K činnosti klubu ovšem nepatří jen
organizování zájezdů. Vytvořila se
parta lidí, která se vzájemnou spoluprácí podílí na společenském životě
v obci. Soutěž Rozkvetlé Lužice (podobnou soutěž mají v Isdes) začala
organizovat obec a klub pokračuje.
Postupně se zkušenostmi se doladila
pravidla pro oceňování a systém
soutěže. Pořádali jsme i akci S Mikulášem do Francie, jejímž cílem bylo
setkání spolků v obci a mikulášská
nadílka pro děti z Lužic. Pravidelně se scházíme v létě na turnaji
v pétanque a jsme mile překvapeni,
kolik hráčů se vždy sejde a prožije
společně v areálu Cihelny krásné
odpoledne (nyní i za podpory restaurace Lužák). Tradicí se již také stalo
pořádání fašaňkové zábavy. Spousta
masek, příjemná hudba a neopakovatelná atmosféra svědčí o tom, že
se nám akce daří. Jmenovala jsem
ty nejvýznamnější, ale určitě musím
připomenout i další: projekt Kolo
sbližuje, účast na Dni kopce, brigáda
ke Dni Země, Fazulafest v Hlohovci,
zájezd na vánoční trhy aj.
Zdánlivé maličkosti při organizování
toho všeho, co děláme, vedou k tomu,
že si lidé v klubu rozumí, dokážou
spolu udělat kus práce, mohou se na
sebe spolehnout. Jsme spolu rádi,
dokážeme se zasmát, pobavit se, ale
také pracovat. Všem bych chtěla poděkovat za jejich práci, jejich činnost,
dobrosrdečnost, ochotu a spolupráci.
Děkuji Kájovi Dostálovi (vedl klub
při jeho založení). Děkuji Janě Štorkové za její precizní práci pokladníka
a účetní po celou dobu fungování
klubu. Mohla bych pokračovat ve
jmenování dál a bylo by to dlouhé,
každý člen klubu (v současné době je

V Lužicích, tady se mi líbí
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nás 62) by si zasloužil ocenění. Ale
snad mi to ostatní prominou, snažím
se všem poděkovat především na
pravidelných výročních schůzích.
Děkuji i rodinným příslušníkům,
kteří jsou našim členům nápomocni.
Děkuji také těm z vás, kteří nejste
členy klubu, ale příznivci partnerství.
Jsme rádi, když přijdete podpořit
naši akci. Jsme rádi, když nabídnete
spolupráci při ubytovávání francouzských přátel. Budeme rádi, když se
k nám budete i nadále přidávat a svou
účastí podporovat partnerství obcí.
Naší činností se udržují partnerské
vztahy, obohacují se možnosti života
našich občanů, rozšiřují se jazykové
znalosti, poznáváme společné evropské hodnoty na úrovni společenského
života občanů obou zemí. Při tom
všem se navazují přátelství jednotlivců a rodin, která se dále samostatně

vyvíjejí. Prožívají spolu radosti a starosti každodenního života.
Nedílnou součástí existence našeho
klubu je spolupráce s obcí. Jsem ráda,
že vedení obce a zastupitelstvo obce
je našemu klubu oporou. Naše vzájemná spolupráce vede k udržování
partnerství, k obohacování života
našich občanů a rozvíjení společenského života v obci. Děkuji oběma
starostům a členům zastupitelstva,
kteří ve vedení obce působili a působí
po dobu existence našeho klubu.
Děkuji vám všem za krásných a příjemných deset let, které jsme spolu
prožili v klubu i v rámci partnerství
obcí Lužice a Isdes. Věřím, že
partnerské vztahy se budou úspěšně
rozvíjet i nadále.
Mgr. Jana Líčeníková
předsedkyně Klubu česko – francouzského partnerství Lužice

Klub ČR-FR na tabačárně
foto: Klub ČR-FR

Pétanquový turnaj
foto: Klub ČR-FR
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ROZKVETLÉ LUŽICE 2019

MISIJNÍ NEDĚLE 2019

Vyhodnocení soutěže Rozkvetlé Lužice proběhlo ve čtvrtek
31. října. Co tomu předcházelo? Určitě to bylo rozhodnutí zorganizovat
podobnou soutěž, jakou mají v naší
partnerské obci Isdes, a podpořit
a ocenit občany, kteří pečují o zeleň,
a činí tak naši obec krásnější.
Letos fotografovaly dvě členky
našeho klubu - Martina Hromková, Eva Výmolová. Porota složená
z členů klubu se sešla, aby z velkého množství pořízených fotografií
(271) vybrala ty nej. Do užšího
výběru se dostalo 91 fotografií
a z nich vzešlo 16 finalistů. Každý
z finalistů obdržel pozvánku na
vyhodnocení soutěže. Přítomní si
odnesli cenu, někdo finanční, někdo
věcnou. Všichni účastníci vyhodnocení soutěže se podíleli na bodování
a rozhodli o pořadí finalistů. Při
závěrečném rozdělení cen jsme postupovali podle pravidel, která jsou
již několik let dána. Finanční cenu
nemůže získat ten, který ji obdržel
v předcházejících třech letech.
Pořadí finalistů v letošním ročníku soutěže je následující:
1. místo Hvorečtí, 2. místo Brhelovi (U Staré šachty), 3. místo
Buchtovi (Dvorní ul.).
Další finalisté: Bortlíkovi, Kurzovi, paní Středulová, Salajkovi, Hlaváčovi, Mirošovi, paní Rumíšková,
Holíkovi, Kummerovi, Urbanovi,
Popovští, Zlochovi, Rylkovi.
Všem jmenovaným blahopřejeme.
Tuto akci doplnila zajímavou
přednáškou o přírodních zahradách
členka klubu Lada Zabloudilová.
Děkuji fotografkám a všem, kteří
se podíleli na organizaci soutěže.

20. října jsme letos v naší farnosti oslavili Misijní neděli. Ale co to
vlastně je a jaký je její význam?

Mgr. Jana Líčeníková
předsedkyně Klubu česko–francouzského partnerství Lužice
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bližně jedenácti stech misijních
diecézích.
PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO SV.
PETRA APOŠTOLA
Posílá a koordinuje pomoc do
několika stovek seminářů, v nichž
studují desítky tisíc bohoslovců.

1. místo Hvorečtí

2. místo Brhelovi

3. místo Buchtovi

Dílo sv. Petra apoštola navíc hradí
například nutné opravy a stavby
učeben, kaplí, dormitorií, knihoven apod.
PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO
DĚTÍ
Zaměřuje se na podporu a roz-

foto: Klub ČR-FR

foto: Klub ČR-FR
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Je to světový den modliteb za
misie, který se slaví každoročně,
a to předposlední neděli v říjnu.
V naší republice je známý právě
pod názvem Misijní neděle. Slaví
se jako den modlitby, solidarity
a podpory misií v každé diecézi,
farnosti a instituci katolického
světa.
Věřící se během Misijní neděle
společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity,
ze kterého jsou následující rok
podporovány projekty na pomoc
potřebným na všech kontinentech
skrze Papežské misijní dílo. To se
člení na 4 části:
PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO
ŠÍŘENÍ VÍRY
Koordinuje misijní aktivity,
zajišťuje katechetické, vzdělávací,
charitativní a sociální projekty, podporuje školy, nemocnice,
domovy pro staré lidi, realizuje
stavby a opravy kostelů a podobně.
Dále zajišťuje kvalitní a systematickou pomoc nejchudším v při35
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voj dětí v misiích, které často trpí
nedostatkem jídla, zdravotní péče,
jsou ohroženy násilím a je pro
ně obtížně dostupné základní
vzdělání. Pomoc je poskytována
prostřednictvím jednotlivých projektů připravených zodpovědnými
institucemi každé podporované
země a týkajících se záchrany života, vzdělání i křesťanské formace.
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ UNIE
Jejím úkolem je informovat
a misijně formovat kněze, členy
zasvěceného života a sekulárních
institutů, kandidáty na kněžství
a k zasvěcenému životu, ale i laiky, kterým byla biskupem svěřena
kanonická mise a podílejí se na
pastorační službě v církvi.
Letošní rok se děti naší farnosti
rozhodly podpořit Papežské misijní
dílo dětí přípravou misijního cukroví, které bylo nabídnuto dětmi
na samotnou Misijní neděli po
mši svaté před kostelem sv. Cyrila
a Metoděje k prodeji. Touto aktivitou se vybrala částka 5719 Kč, která byla následně odeslána na účet
Papežského misijního díla dětí.
Všem, kteří se tento rok zúčastnili příprav, srdečně děkujeme. Velké díky patří rovněž vedení lužické
školy, která poskytla školní kuchyň
k přípravě samotného cukroví.
A v neposlední řadě patří poděkování všem štědrým dárcům, kteří
tuto aktivitu finančně podpořili.

101. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Vážení spoluobčané a milí čtenáři, dovoluji si vám sdělit, že i my
jsme měli tu čest společně oslavit
101. výročí vzniku Československé republiky. Slavnostní akt se
konal v podvečerních hodinách dne
28. října 2019 u pomníku T. G. Masaryka v Hodoníně. Na této vzácné
oslavě byli účastni formou čestné
stráže i naši sokolové, a to sestry
Libuše Bílíková a Ludoslava Rutarová a dále bratři Radovan Rutar
a Zbyněk Hromek.
Sváteční atmosféra byla podtržena slavnostními projevy a kladením
věnců a květin za účasti jak zástupců
města Hodonína, tak i dalších vážených hostů ze Slovenska a Francie.
Závěr slavnostního shromáždění
patřil české a slovenské hymně. Za
doprovodu dechové hudby se seřadil slavnostní průvod přítomných
občanů a vyrazil směrem k radnici
v Hodoníně, přičemž na cestu svítily
stovky krásně zabarvených lampionů. Tato slavnostní chvíle byla zakončena velkým ohňostrojem, který

Sokol - čestná stráž
byl podbarven známými písněmi
nedávno zemřelého mistra Karla
Gotta. Bylo to krásné a dojemné.
Na závěr tohoto článku si dovolím
poděkovat za vzornou reprezentaci
lužickým sokolům a popřát další
šťastná léta naší České republice.

foto: Josef Horníček
„Demokracie není panováním,
nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika
humanity.“
Tomáš Garrigue Masaryk
Mgr. Zbyněk Hromek, zastupitel

Za lužické farníky
Jiří Molnár

Foto: Manželé Molnárovi
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Sokol - slavnostní průvod

foto: Josef Horníček
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První písemná zmínka o obci
Na návsi byl postaven vodní mlýn
Vpád Bočkajovců
Postavení kapličky
Obec součástí okresního hejtmanství v Kyjově
V obci byl založen sklářský závod
Začalo se pohřbívat na novém hřbitově v Lužicích
Před kostelem byla postavena socha sv. Jana Nepomuckého
Nové zvony v kostele
Založeno jednotné zemědělské družstvo
Začaly práce na místním vodovodu
Tělovýchovná jednota Baník zahájila činnost
Výstavba čtyř činžáků MND a obchodu s potravinami
Obchody združstevněny pod LSD - Lidové spotřební družstvo Jednota
Dokončena stavba budovy místního národního výboru
Začala výstavba mateřské školy (ulice Velkomoravská)
Otevřena nová restaurace Jednoty
Dokončena stavba jednoho čtyřbytového činžáku JZD u josefovské silnice
V Důlní ulici vybudována pevná vozovka
Dostavěn čtyřbytový činžák JZD v ulici V Chalupách
Začala stavba nové budovy ČSD
Dokončena stavba MŠ (ulice V Chalupách)
Společné hospodářství JZD Mikulčice, Dolní Bojanovice a Prušánky (+ Farma Lužice)
Lužice připojeny k Hodonínu
Referendum o osamostatnění obce
Petice k referendu - 652 občanů
Zřízeny počítačové učebny v základní škole
Vydána publikace o historii obce Lužice 1250-2000
Úprava a modernizace stadionu a šaten TJ Baník
Vybudován podchod u železniční stanice, koridor, výtah
Založena firma Lutes
Smlouva o partnerství obcí Lužice a Isdes
Založen Klub seniorů Lužice
V Lužicích začal působit chrámový sbor
Rekonstrukce obecního úřadu
Ve sportovní hale otevřeno fitcentrum
Manželům Věře a Zdeňkovi Johanovým bylo uděleno čestné občanství obce Lužice
Vydána publikace Lužice v proměnách času
Pro klubovny Junáka a Hnutí Brontosaurus byl odkoupen dům č. p. 323
Lužičtí mužáci vydali své první CD s názvem Tá lužická dědina
Začala rekonstrukce hřbitova
Lužický zpravodaj začal vycházet v nové podobě - změnil se formát, zvětšila se kapacita a přibyly
barevné fotografie
Ve III. čtvrtletí byly v ZŠ zkušebně zavedeny elektronické žákovské knížky, do dvou tříd byly
instalovány interaktivní tabule
Věra Kotásková, kronikářka

ZE STARÝCH KRONIK – HISTORIE SE OPAKUJE
Na podzim roku 1896 se ukázalo velké množství
hrabošů a myší, předtím byli na Hané kolem Prostějova a Slavkova. Réž požrali z polovice a pak se pustili
do zemáků, hroznů, řepy, zkrátka do všeho. V lednu
roku 1898 se vytratili. Jak, neví se. Soudí se však, že
pokapali. Pro myši a neustálé deště byl rok 1897 méně
úrodný, dost velká drahota. Réva už asi po 6 roků stále
postonává, hyne, méně rodí, takže vína ku mši svaté
nikde nelze koupiti a v Bojanovicích žádají 15–22 zlatých za vědro.
Na zimu v roce 1929 nezapomene žádný současník
a stopy její budou znatelné dlouhá léta. Není jí pamětníka. Sněhu napadly takové spousty, že způsobil nesnáze
v dopravě železniční. Vozy železniční přimrzaly na
kolejích. Zaváté koleje byly příčinou, že vlaky měly
několikahodinová zpoždění. Z té příčiny bylo mnoho
vlaků po celou zimu zrušeno. Ke zdolání těchto nesnází
pracovalo i vojsko, které zde i mnoho dní bydlelo.
Obětí této zimy stal se železniční dělník, který zabalen
proti sibiřské zimě, odstraňoval sníh z kolejí, neslyšel
přijíždějící rychlovlak a byl jím usmrcen. Stalo se to
1. března. Zahynulo velké množství ptactva. Ve sklepích pomrzly brambory a řepa. Vinná réva nepřikrytá
sněhem pomrzla. Kůra třešní byla mrazem popukána.
Voda i v hlubokých studních byla zamrzlá, led byl silný
několik centimetrů. V kuchyních přes noc zmrzla voda
i vejce. Mnoho selat pomrzlo. Hovězí dobytek přikrý-

vali. Bylo mi i vyprávěno hospodyní, že z obavy, by
její kráva nezmrzla, lehla si k ní a vlastním teplem ji
zahřívala. Poněvadž třídy se nedaly vytopit (zamrzlý
inkoust, ráno vždy několik stupňů mrazu), vyučování
bylo od 18. února do 1. března zastaveno. Uhlí nebylo
k dostání. A nasbírat si v lese klestí lidé nesměli – byli
trestáni. Koncem února pro závěje doprava žel. Brno-Břeclav byla zastavena a vlaky vedeny přes Přerov ku
Břeclavi. Sněhovými bouřemi koncem února způsobeny takové závěje, že ploty byly úplně ve sněhu a zajíci
hladem puzeni vnikli do zahrad a vše ohryzali a zničili.
Všechny starší ořechy zmrzly, rovněž i mnoho jiných
stromů ovocných. Počet zmrzlých stromů je u nás
několik set. Silnice byly úplně zaváty sněhem a byly
během zimy několikráte prohazovány. Hospodáři po
celou zimu nemohli ani hnůj vyvážet, poněvadž pole
nešlo rozeznat. Tím měli hnoje na dvoře do veliké výše.
Zima jen zvolna polevovala. Ještě 19. března bylo za
humny 1 m sněhu.
A léto bylo doplňkem k minulé zimě. Již v květnu
byla velká tepla až 38 °C. Tropická vedra pokračovala
i v červenci, rovněž v září a říjnu bylo velmi teplo,
takže víno mělo velmi dobrou jakost. 5. října vystoupla
teplota na 27 °C. Tak teplo nebylo od r. 1839. A mírno
bylo i v prosinci, kdy lidem v zahrádkách ještě růže
i jiné květiny kvetly.
Věra Kotásková

CO NOVÉHO V MUZEJNÍCH SBÍRKÁCH
Tentokrát vám chceme ukázat něco ze sbírek, které
jsme získali během letošního léta a podzimu.
Jedná se o starou selskou postel s oblými čely,
kterou nám kromě jiných věcí věnoval pan Petr Marada
z pozůstalosti rodiny Františka Blahy.
Předměty našel na půdě domu Blahových a jsme
velmi rádi, že nám je daroval, protože jsou z období
20. let minulého století.
Dále jsou na snímku dvě židle firmy Tonet a dvě
staré selské židle zdobené na dřevěném sedáku vypáleným ornamentem. Všechny čtyři jsme dostali od
paní Jany Ambrožové a pocházejí také z první poloviny
20. století. Po odstranění a obroušení moderních nátěrů
a po konzervátorské úpravě pana Hájka se objevila
jejich původní krása.
Tyto věci jsou nyní k vidění na Starém kvartýru při
vánoční výstavě pod názvem Vánoční svátky o století zpátky. Výstava byla otevřena vernisáží v pátek

Foto: Petra Lorencová

29. 11. 2019 v 17.00 hod a bude dále pokračovat v prosinci a lednu vždy v neděli od 14.00 do 17.00 hodin.
Jste srdečně zváni.
Za letopiseckou komisi Alena Hájková
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PŘEHLED VÝVOZŮ POPELNIC
OD DOMŮ 1. POLOLETÍ 2020

PROVOZ NA SBĚRNÉM DVOŘE
DUBEN–ŘÍJEN
Úterý

15.00 - 18.00 hod.

8. 1. 2020 + pytle

Středa

8.00 - 11.00 hod.

22. 1. 2020

Čtvrtek

15.00 - 18.00 hod.

Pátek

15.00 - 18.00 hod.

Sobota

8.00 - 11.00 hod.

5. 2. 2020 + pytle
19. 2. 2020
4. 3. 2020 + pytle
18. 3. 2020
1. 4. 2020 + pytle
15. 4. 2020
29. 4. 2020 + pytle
13. 5. 2020
27. 5. 2020 + pytle
10. 6. 2020
24. 6. 2020 + pytle

LISTOPAD–BŘEZEN
Úterý

14.00 - 17.00 hod.

Středa

8.00 - 11.00 hod.

Čtvrtek

14.00 - 17.00 hod.

Pátek

14.00 - 17.00 hod.

Sobota

8.00 - 11.00 hod.

SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO
OLEJE
• Přemýšlíte někdy, co dělat s použitým kuchyňským
olejem, když na něm usmažíte k obědu řízky, smažený sýr nebo hranolky?
• Nelijte ho do odpadu, ucpáváte ho!

INFORMACE

• Nedávejte ho do popelnice, znečišťujete tím životní
prostředí!

O ZMĚNĚ TERMÍNU
VÝVOZU POPELNIC

• Odneste ho na sběrný dvůr!

Vývoz popelnic připadající
na středu 25. 12. 2019 se uskuteční
již v pondělí 23. 12. 2019.
Děkujeme za pochopení.
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• Olej po vychladnutí nalijte trychtýřem přes sítko
do PET lahve a řádně ji uzavřete! Pak ji odneste na
sběrný dvůr a vložte do označené sběrné nádoby.
• Pomůžete tím nejen životnímu prostředí, ale i sobě
a svojí obci, která peníze, jež za olej dostane, může
využít pro další nakládání s odpady.
• Olej bude využitý jako druhotná surovina, tím se
spolupodílíte na ochraně životního prostředí.

Na úvod vás co nejsrdečněji
zdravím v tomto podzimním období. Začnu dnes novými červenými
kontejnery.
V polovině října byly v naší
obci nainstalovány 3 ks červených
kontejnerů na elektroodpad. Jak
jsem již informoval v předešlém
zpravodaji, majitelem kontejnerů
je společnost ASEKOL. Ta sbírá
a zpracovává tento nebezpečný druh
odpadu.
Při našem jarním uklízení v rámci
programu „Ukliďme Česko“ jsme
mimo různé harampádí sesbírali i nějaké staré a rozbité elektropřístroje
a zařízení. Jednalo se jak o baterie,
žehličky, mixéry, tak i o televize,
monitory či pračky. Je jen s podivem,
že v dnešní době, kdy prakticky
v každé obci existuje sběrný dvůr,
si někteří dají zcela zbytečnou práci
a vezou tento typ odpadu místo
300 metrů na sběrný dvůr 2 km
za obec do lesa, větrolamu nebo
i sousedovi za plot. Nás všechny to
pak stojí mnoho úsilí i finančních
prostředků takový odpad uklidit
a odvézt. Pokud toto elektrozařízení
ale odevzdáme na sběrný dvůr, který
je v naší obci otevřen od úterý do so-

boty a většinu odpadu přijímá zcela
zdarma, nejen že uděláme něco pro
naše životní prostředí, ale přispějeme
tím nepatrnou částkou i do obecní
pokladny. Obec totiž v rámci svodu
tohoto odpadu dostane i nějakou tu
korunu. Nejsou to samozřejmě žádné
horentní sumy. Nicméně pokud bychom dostali i jen 1 Kč, je to lepší
než zaplatit třeba 500 Kč za odvoz
a likvidaci z větrolamu.
Jen pro představu. Při letošním
jarním úklidu jsme nasbírali v okolí
Lužic cca 438 starých pneumatik,
a stali se tak nejlepšími v této kategorii v ČR. Radost z vítězství?
Ne, smutná skutečnost, co všechno
máme v nejbližším okolí.
Tady na radnici se pak můžeme
snažit sebevíc. Na LUTESu je cca
10 zaměstnanců, vás je 3 tisíce.
Pokud by každý odhodil jen jeden
papírek, nejsem si jistý, zda by to
zaměstnanci Lutesu stačili všechno
uklidit. Proč jim tedy nemůžeme
alespoň částečně pomoci, aby se
věnovali záslužnější práci a ne jen
uklízeli zcela zbytečný nepořádek
po některých z nás?
Ale zpět k červeným kontejnerům.
Rozmístěny byly na křižovatce ulic

Vinohrádky a Lesní, v ulici Záhumenní u baru Durango a v ulici
Velkomoravská u odbočky ke
společnosti GALUR. Odkládat tam
můžeme menší elektropřístroje,
např. žehličky, mixéry, fény, kulmy,
rádia apod. Prostě a jednoduše to, co
projde vhozovým otvorem. Na pravé
straně vedle vhozu je pak otvor pro
házení baterií. Už jsem viděl v kontejneru baterie vhozené, ale přímo
v hlavním prostoru. Věřím tomu, že
si odpad ASEKOL přebere, pokud
ho ale dáme do správného otvoru,
pomůžeme mu s tříděním. Uvnitř je
totiž přímo šuplík na baterie, který
se jen vysype. Do kontejneru určitě nepatří: televizory, monitory,
zářivky, žárovky ani žádný jiný druh
nebezpečného odpadu. Ten musíme
stále ukládat na sběrném dvoře.
Hrozí totiž jeho rozbití a únik dalších
nebezpečných látek.
Další postřeh z obce se týká svozu domovního odpadu. Vyváží se
každých 14 dní. Každý druhý svoz
je možno zanechat tříděný odpad
v pytlích. Jednak plast ve žlutých,
jednak papír v modrých. Všem, kteří
třídí, patří můj hluboký dík. Kéž
by nás bylo ještě víc. V současné
době má náš odběratel - společnost
TESPRA menší technické problémy
na třídicí lince, a proto nestíhá zpracovávání těchto komodit. Proto jste
asi zaregistrovali i plnější plastové
kontejnery po obci. Bohužel, skladovací prostory jsou plné, společnost
ukládá, kde to jen jde, ale odpadu
je stále více. Snažme se tedy ještě
chvíli vydržet. Snad bude vše brzy
opraveno a v pořádku.
Malinko mě jen mrzí, že při
přípravě pytlů na odvoz se někdy
zapomíná na okolí a umístění těchto
pytlů. Většinou je položíme hned
vedle popelnice na viditelné místo
a pracovníci TESPRY je odvezou.
Viděl jsem ale i případ, kdy byly
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pytle položeny sice vedle, ale přímo
na zasazených keřících. Nebudu
zjišťovat, zda je tam položil majitel
RD nebo je v noci někdo přenesl. Jen
mě v tom okamžiku velmi mrzelo,
že tady společně s dětmi sázíme
tyto keříky, zasypáváme je drcenou
dřevní štěpkou, aby neuschly, a pak
na nich vidím položené pytle. Nechci
snad tak mnoho, když vás budu žádat
o trochu ohleduplnosti a úcty k práci
jiných. Myslím si, že většina z nás,
když si doma něco vytvoří, také si
to opatruje, hlídá. Netvrďme ale, že
jde-li o věci obecní, tak se to nějak
udělá samo. Já vím, udělá, ale ne
samo. Já zadám objednávku k nápravě LUTESu, ten tam místo původně
naplánované práce pošle své lidi,
kteří udělají potřebné, obec to zaplatí. Takže místo toho, aby pracovníci
LUTESu dělali, co měli v plánu a co
bylo třeba, stále se vracíme k opravě
něčeho, co jsme zbudovali a někteří
jedinci si toho neumí vážit. Někdy
jsou to záhonky, někdy dětská hřiště,
jindy třeba úklid černých skládek.
I proto jsme na obecní úřad pořídili
několik fotopastí. Ty se budou dle
potřeby umísťovat po obci a pořízená fotodokumentace bude použita při
řešení takových situací.
V poslední řadě něco o odpadech
všeobecně. V poslední době si
stačí otevřít veřejnoprávní média
a uslyšíme zprávy, jak je odpadů
nadbytek, nevíme, co s nimi, Čína
nechce plasty apod. Bohužel i toto
je pravda. Člověk, ač tvor rozumný,
vyprodukuje tolik odpadu, že si
s ním sám neví rady. S tímto problémem se stále častěji budeme potýkat
i my. Jak víte, při vývozu popelnic se
odpad vozí na skládku Hraničky do
Mutěnic. V nedávné době jsem absolvoval několik jednání s vedením
skládky, kde nám nastínili její budoucnost. A ta přestává být růžová.
Kapacita skládky je pomalu na svém
maximu. Na několik nejbližších
let nám ještě garantují odebírání
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CO NOVÉHO NA BANÍKU?

odpadu, bohužel za cenu vyšší než
doposud. K prvnímu zdražení došlo
již na jaře letošního roku. Občané
tuto skutečnost ale nepocítili, protože za odvoz odpadu se v Lužicích
neplatí. Někteří budou namítat, že
je to započítané ve vyšší domovní
dani. Částečně mají pravdu. Obce si
mohou korigovat v určitém rozmezí
procentuální složku v dani domovní.
Toho využilo i předešlé vedení obce,
takže se o jednotky procentních
bodů navýšila tato daň a upustilo
se od poplatku za svoz domovního
odpadu. Navýšení se tenkrát počítalo
v několika desetikorunách. V současnosti si ale nejsem jistý, jestli je to
stále krok správným směrem. Obec
ze svého rozpočtu vydává řádově
několik milionů korun ročně na poplatky za uložení odpadu na skládce.
Tato částka se bude v následujících
letech pouze zvyšovat. Po případném
uzavření skládky v Mutěnicích je
nejpravděpodobnější scénář odvozu
odpadu do spalovny SAKO v Brně.
A ty cesty budou něco stát. Budeme
se samozřejmě snažit najít nějaké
kompromisy. Otázkou jen zůstává,
do jaké míry se nám to podaří. Už
v současné době máme velký problém s odvozem dřevěného odpadu.
Vlivem převážně velkých polomů
při vichřicích a řádění kůrovce cena
dřeva rapidně klesla a není o něj
v podstatě zájem. I my usilovně hle-

dáme odbytiště, kam bychom dřevo,
třeba jen za odvoz, předali k dalšímu
zpracování. Jak se nám to podaří,
ukáže nejbližší období.
A ještě úplně na závěr. Jak jste
jistě zaznamenali, proběhlo po
obci několik zahradnických akcí.
Dosazeny byly záhonky v ulici
Velkomoravské, Dlážděné, čeká
se na ulici Břeclavskou. Nasadili
jsme stromy v ulici Dobrovolského,
na hřišti před MŠ i v areálu MŠ,
u naftařských činžáků, máme nový
vánoční strom u obecního úřadu
a v mateřské školce. Nové úpravy
proběhly také kolem kostela. Máme
vypracovaný dendrologický posudek
na cca 175 stromů umístěných na
veřejných pozemcích, podle kterého
budeme postupovat při jejich úpravě.
Veškeré tyto úpravy nám již letos
přesáhly částku 600 000 Kč. Připravujeme dále dosazení stromků a keřů
na valu u ulice Dobrovolského, dosazení dalších stromů po obci nebo
v jejích okrajových částech. Je to
ale věc legislativně složitá a hlavně
zdlouhavá.
Doufám jen a přeji si, aby se nám
to vše postupně podařilo a abych
se s některými z vás setkal třeba na
připravované akci „Ukliďme Česko
2020“ v dubnu příštího roku.
S pozdravem a přáním pěkných
vánočních svátků
Petr Slatinský

Dovoluji si vás pozdravit ze stále
ještě zeleného pažitu i v tomto prosincovém období. Tentokráte jen
krátké shrnutí, co nového se zde
událo od posledních zpráv.
Zasvěcení jistě vědí, že nám
skončila podzimní část fotbalové
sezony a nastala doba relativního
klidu přes zimu. Říkám relativního,
protože i v tomto období hrajeme
různé turnaje a přípravné zápasy jak
venku, tak v hale. V době umělých
trav není žádný problém odehrát zápas i v teplotách pod bodem mrazu.
Ty máme ale ještě před sebou, tak
zatím nechci předjímat, jaké budou.
To, co právě probíhá, je každoroční turnaj okresní halové ligy,
která se pro kategorii žáků odehrává
v naší sportovní hale a v kategorii
přípravek převážně v nedalekých
Dolních Bojanovicích. Musím
přiznat, že v halové lize jsme letos
poprvé nenasadili domácí tým. Jed-

ním z důvodů je malý počet hráčů
a druhým to, že jsme dali přednost
turnajům v okolí. Kluci tak budou
hrát v Dambořicích, Žarošicích. Přípravky, pod vedením Josefa Staňka,
jsme do turnaje přihlásili. Mají již
za sebou několik zápasů v Dolních
Bojanovicích, kde se jim prozatím
daří a své soupeře porážejí. Muži
a dorost svůj halový turnaj nemají.
Jsou to již „velcí kluci“ a pravděpodobně by šlo víc o zdraví než
o fotbal. Proto jsou nasmlouvány
venkovní přípravné zápasy na
umělce v Dubňanech, v Mutěnicích
nebo v Hodoníně. Vše se ještě musí
doladit a pak se budeme muset
zahřívat již jen poklusem na hřišti.
Co se týká skončené podzimní
části, jak jsem uváděl posledně,
největším problémem bude množství hráčů. Vždyť s dorostem jsem
začínal s 12 hráči, což mi všichni
rozmlouvali jako úplnou hloupost.

V ostatních kategoriích není situace
o moc lepší (nejen u nás, ale i v okolí). Snažíme se vše tedy udržet, co
to jde, a věříme, že se situace obrátí
k dobrému.
Co se týká výsledků, v kategorii
mužů jsou naši hráči na 6. místě z 11 mužstev. Dorost obsadil
8. příčku ze 14 týmů, mladší žáci
jsou 12. ze 14 mužstev. Přípravky,
vlivem jejich rozdělení a přesunem
do kvalitnější kategorie mužstev, se
nám stále krčí na zadních místech
tabulky. Letos nám ale u nich jde
převážně o to, aby si kluci zvykli
na jiný styl hry, kvalitnější soupeře
a příští rok se do toho pořádně obuli.
A co závěrem? Přeji vám všem
v tom nastávajícím vánočním
období hlavně jeho klidné prožití,
co nejvíce zdraví, pohody a osobní
spokojenosti v novém roce 2020.
za Baník Lužice
Petr Slatinský

KRÁTCE Z ALL STARS FITNESS TÝMU DĚTÍ…
Tento podzim jsme se zúčastnili
zatím pouze dvou soutěží. První
byla v Opavě, ale vzhledem k jejímu brzkému poprázdninovému
termínu (14. 9.) nás jela reprezentovat pouze Kristýna Dubcová,
která suverénně zvítězila.
Na další závod – Smartlabs Cup
– už nás vyjelo 14. Výsledky mohu
ohodnotit velmi kladně, protože se
nikdo z jiného oddílu v žádné kategorii nedostal před naše závodníky.
Celkový počet startujících byl 42.
V nejmladší kategorii zvítězila
Hana Hanzalíková, druhou příčku

Matěj Domanský

foto: Ronnie
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Sport

Okénko Joži Trefy / Poděkování

Okénko Joži Trefy Poděkování

Kristýna Kučová

Lucie Dulovcová, MS Maďarsko

vybojovala Erika Zavadilová, třetí
místo získala Kristýna Kučová. Ve
starší kategorii zvítězila Leonie
Michálková, na druhém místě
skončila Zuzana Fialová a třetí
příčku obsadila Barbora Ingrová.

V nejstarší kategorii jsme měli
pouze jednu závodnici, a to Kristýnu Dubcovou, která zvítězila.
V kategorii chlapců za nás bojovali
Matěj Domanský a Nicolas Voldán.
Zlato si odvezl Matěj, stříbrnou
medaili získal Nicolas.
Velkou radost nám také udělala
Lucie Dulovcová, která byla nominovaná na MS do Maďarska, kde
v kategorii juniorek dosáhla na
krásnou finálovou 6. příčku.
Do konce roku nás čeká ještě

Nejmladší kategorie skončila ve jménu All Stars
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foto: Ronnie

pohárová soutěž v Kralupech nad
Vltavou, která je pořádaná svazem
Česká společnost pro naturální
sport. V ní bude startovat 13 dětí
z našeho oddílu a vyzkoušíme si
i závody dvojic a trojic. Tak snad se
nám vše podaří, jak bychom chtěli.
Přeji všem krásné svátky a pohodové Vánoce…
Katka Knápková

foto: Ronnie

Vážení, já sa, jak víte, jmenuju Joža Trefa a hodí sa to – já sa
rád strefuju, ale mosím řéct, že rači slovně než doslova. No jo,
ale jak to neudělat doslova, když sa najdú aj tací, co dlážďá nový
chodník tak, že sa v jeho prostředku tyčí slúp veřejného osvětlení?
A samozřejmě v ideální vzdálenosti půl metra od křižovatky, kde
sa člověk už začíná sústředit né tak na to, kam šlape, ale spíš na
to, esli sa na silnicu nevyřítí nejaké vozidlo, do kterého už vůbec
není radno sa trefit… A tak sem sa jednú sústředil na to možné
auto, pořádně sem natahoval krk a vystrkoval hlavu dopředu,
abych dobře viděl až za rožek, až sem nakonec viděl enom, jak
mně před očima tančá hvězdičky. Trefil sem ho a mosím řéct, že
na osvětlení to bylo teda velice nešťastné umístění.
No, ale teď sem tam zas šel, už si dávám zdaleka pozor a najednú – slúp nikde! Teda né nikde, on nebyl v tem chodníku,
ale vedle, jak to u normálních slúpú bývá. Tož mosím pochválit
vedení obce, či kdo to zařídil, že konečně stójí, jak u slušných ludí.
A mimochodem – bylo to kúsek od školky, šel sem aj kolem
ní. A víte co? Viděl sem děcka, jak tam odpoledňa pracovaly aj
s rodičama! Normálně hrabali hrablama listí a tak. Tož sem si
řekl, že to s tyma mladýma néni zas až tak špatné a že sa v tych
Lužicách vlastně všecko ubírá správným směrem!
Váš Joža Trefa

KNIHA
HÝČKANÝ VETŘELEC

„Chtěl bych se pokusit formou příběhů
a snímků, které se mi podařilo během mnoha let pořídit, nechat čtenáře nahlédnout do
tajemného kukaččího světa.“
To je jen krátký úryvek z úvodu nové
populárně naučné knihy Hýčkaný vetřelec
lužického fotografa a ornitologa pana Oldřicha Mikulici, který se dlouhá léta zabývá
pozorováním a fotografováním přírody. Jeho
„Mount Everestem“, jak uvádí právě ve své
knize, však byla, je a bude kukačka obecná.
Kniha obsahuje spoustu jedinečných
a úžasných záběrů tohoto živočicha, je z nich
znát nekonečná trpělivost a dlouhé hodiny
čekání a pozorování i léta zkušeností. Mnohé
z nich vznikly v Lužicích a okolí. Osobní
vyprávění spojená s fotografiemi pak odhalují tajemství, jimiž je kukačka opředená,
i mnohé ze samotné práce autora.
Naší obci daroval pan Mikulica dvě knihy. Jednu z nich si můžete prohlédnout na
obecním úřadě a druhou zapůjčit v místní
knihovně.
Za obě knihy moc děkujeme a panu Mikulicovi přejeme spoustu zážitků při dalším
pozorování a dokumentování přírody, třeba
z nich vznikne další podobně unikátní kniha.
Redakční rada
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Společenská konika

Společenská kronika

Společenská kronika

OBČANÉ ZESNULÍ V ROCE 2019
Hana Benešová

73 let

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ PODZIM 2019

Mária Borejszová

68 let

Miroslav Hančík

89 let

Marie Luisa ČEŠKA

David Hlavinka

43 let

Felix HEMZA

Tomáš Hrnčiřík

65 let

Jakub HŘEBAČKA

Lubomír Hřebačka

87 let

Eliška ŠEVČÍKOVÁ

Václav Charvát

83 let

Josef Janík

74 let

Jaroslav Knápek

86 let

Bedřiška Korvasová

80 let

Břetislav Kosejk

84 let

Pavel Kotlařík

69 let

JUBILANTI

František Kudrna

65 let

Jan Kuja

86 let

Ve středu 2. října 2019 se na
obecním úřadě uskutečnilo další
setkání seniorů, kteří v průběhu
roku oslavili své kulaté narozeniny. Přišlo sedm jubilantů, kterým
popřály bývalé členky SPOZ,
starosta a místostarosta. Setkání
proběhlo ve veselé a příjemné
atmosféře, vyprávělo se, zpívalo
a vzpomínalo. Jubilanti obdrželi
od obce malé dárky.

Zdeňka Mikušová

67 let

Květoslav Pátek

67 let

Anna Pelčáková

87 let

Ivan Pěnica

84 let

Josef Peřina

91 let

Jiřina Pindová

82 let

Vítání občánků

Setkání seniorů

foto: Petra Lorencová

foto: Petra Lorencová

VŠEM, KTEŘÍ V ROCE 2019 OSLAVILI NEBO OSLAVÍ SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA,
PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ELÁNU DO DALŠÍCH LET.

46

Emilie Pivková

92 let

Květoslava Pospíšilová

73 let

Miroslava Procházková

52 let

Josef Prygl

78 let

Vladimír Rakvica

80 let

Lenka Rakvicová

57 let

Miroslav Soustružník

76 let

Jindřich Stašek

89 let

Alena Sýkorová

89 let

Anežka Tesaříková

92 let

Ferdinand Trubiroha

85 let

Vlasta Trubirohová

84 let

František Vaculík

85 let

Svatopluk Valášek

75 let

Anton Vašek

55 let

Václav Vlk

96 let

Jiří Vojtíšek

35 let

Zpravodaj obce Lužice
vychází 4x ročně.
Periodický tisk územního
samosprávného celku
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Inzerce

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU

Daruj krevní plazmu, zachrDĊOLGVN¿ŀLvot!
9PLQXO«PÏ¯VOHMVPHVHGozvÝGÝOL
ŀHGDrovat kreYQ¯SOD]PXPıŀe zGraY¿
ÏOovÝNve vÝNXOHWVv£KRXPH]L
DŀkJ'QHVVHzeptáme na
QÝMDk«RW£]N\SRGrREQÝML
PrRÏb\FKRPPÝOLM¯WYODVWQÝGDrovat
krevní plazmu?
Krevní plazma obsahuje látky, které
jsou nezbytné pro zachování imunity
a sr£ŀOLvosti krve. V\Xŀ¯v£VHSěLO«ÏEÝ
SRS£OHQLQSěLRQHPRFQÝQ¯OHGYLQMDWHr,
poruchách sráŀení krvHLSěL¼razech
QHERPQRKDGDOģ¯FKv£ŀQých
nemocech.
1DSě¯NODGQDrRÏQ¯O«ÏEXMHGQRKR

OpravGXto nebolí a je tREH]SHÏQ«"
2GEÝUMHEH]EROHVWQ¿DLkG\ŀVHMHGQ£
]KOHGLVNDÏDVXRQ£rRÏQÝMģ¯Y¿NRQQHŀ
je napěRGEÝUNrvHRGEÝUSOD]P\RrgaQLVPXVG£rFHP«QÝ]DWÝŀXMHSrotRŀe
obnovDRGHEraných tekutin a bílkovin
QDSıvRGQ¯KRGQRW\SrREÝKQHGR
KRGLQ=tohotRGıvRGXVHPRKRX
RGEÝry plazmy prov£GÝWÏDVWÝMLQHŀ
RGEÝry plné krve.
Co z tRKREXGXP¯W"

KrRPÝGREr«KRSRFLWXVHPıŀete
ro]KRGQRXWSro 600 KÏQ£KrDGXQHER
PıŀHWHGDrovDWEH]Sě¯VSÝvkovÝ
̺%H]Sě¯VSÝvkový̸G£rce je ten, který se
vzG£RGPÝQ\]DY\QDOoŀHQ«Q£NODG\
RGEÝUıSOD]Py.
spojené s GDrováním plazmy. Dostanete
-DNFHO¿SrRFHVGDrování probíhá?
potvrzení, ŀHMVWHGDrovDOLEH]Sě¯VSÝvkovÝDSRNXGFKFHWHXSODWQLWVOevu
PrvRG£rFHPXV¯Y\SOQLWRQÝFRY¯FH
QDGDQLYGDĊov«PSěL]Q£Q¯WDNvám
GRWD]Q¯NıQHŀG£rFLNWHě¯MLŀFKRG¯Sra]SÝWQÝY\VWaY¯GRNODGNWHr¿GROoŀ¯WH
YLGHOQÝKG\ŀP£WHYģHFKQ\SRWěebné
k rRÏQ¯PXY\¼Ïtování. $ħXŀVHroz
GRWD]Q¯N\Y\SOQÝQ«rHFHSÏQ¯v£VSRģOH KRGQHWHSrRMDNRXNROLvDULDQWXMHGQR
QDO«NDěVNRXSrRKO¯GNXVO«NDěem
MHMDVQ«GDrováním kreYQ¯SOD]P\
proberete vDģLDQDPQ«]XPRNXGEXGH zachrDĊXMHWHOLGVk«ŀLvot\.
YģHYSRě£GNXPıŀHWHM¯WNRGEÝUX
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VÝSTAVA NA STARÉM KVARTÝRU

PRNXGVHro]KRGQXGDrovat krevní
SOD]PXFRP£PXGÝODW"
PRNXGMVWHVHro]KRGOLLGH£OQ¯MHREMHGQDWVHQDGDQ¿WHUP¯QLkG\ŀY&Dra
Plasma berRXLG£rFHQHREMHGQDQ«
PRGP¯QNRXDOHMHDb\VWHGHQSěHGHP
GEDOLQD]Y¿ģHQ¿Sě¯MHPWHNXWLQDQHWXÏnou stravu. A tak«ŀ£GQ¿DONRKRO
PRNXGMHvám mezi 18 a 60 lety, v£ŀ¯WH
Y¯FQHŀkg, jste zGraY¯DP£WHKRGLQX
DSıOvROQ«KRÏDVXQeváhejte. Plazmy
MHGORXKRGRb¿QHGRVWDWHNDSRWěeba
neustále roste. EvrRSDQHQ¯VREÝVWDÏQ£
YRGEÝrech plazmy pro výrobu krevních
GHULv£WıDPXV¯VHGováŀet z USA.
2EMHGQDWVHPıŀete online na
wwwGDUXMSOD]PXF]QHERHPDLOHPQD
brno@caraplasma.cz.
'ÝNXMHPHŀe pomáháte.

Foto: Petra Lorencová, Muzejní spolek

Vánoční jarmark

Rozsvícení vánočního
stromu

Chcete finančně přispět na Lužický zpravodaj?
Zde je místo na Vaše logo či jméno.
Foto: Petra Lorencová

Na vydání tohoto čísla přispěli:

