LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

3/2020
Č T V R T L E T N Í K

O B C E

L U Ž I C E

Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009

Slovo starosty

Z OBS A HU
Aktuálně z radnice ................... 2
Investiční akce obce
Rekonstrukce Sokolovny pokračuje
Prázdninové akce ve školních areálech
Dotace – přehled
Kabelová televize
Volby 2020
Rozhovor s p. Doleželem
Právnické okénko
Představujeme se – Ing. Milan
Foldyna
K rekonstrukci Rady obce Lužice
Místní knihovna

My všichni školou povinní .... 16
Slovo ředitele ZŠ
Organizace školního roku
Zaměstnanci ZŠ a MŠ
Mateřská škola

Kultura .......................................... 18
Dětský den
Hody 2020
Prkačcup
Pekáček
Pozvánky

Spolky ............................................ 26

PŘEDHODOVÝ
VEČER
foto: Petra Lorencová

Hnutí Brontosaurus
Junácký tábor Polnička
Cimbálová muzika z Lužic
Klub seniorů
Muzejní spolek
Vodní skauti

Historie .......................................... 34
Jaroslav Dobrovolský
Historie lužických budov
Muzejní sbírky

Příroda – ekologie .................... 39
Systém shromažďování, sběru
a třídění komunálního odpadu
Odpady
Likvidace živočišného odpadu

Sport ............................................... 42
Zprávy z hřiště
Turnaj veteránů
Sportovní soustředění

Okénko Joži Trefy ................... 46
Poděkování................................... 46
Společenská kronika ............... 47
Inzerce ........................................... 48

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po letošním létě s koronavirem nás bohužel podle všeho čeká i podobný podzim. Se zahájením školního roku byla od 1. 9. 2020 přijata nová epidemiologická opatření, kterými se musíme řídit. Jak dlouho budou platit, budou-li se
časem zpřísňovat či naopak uvolňovat, nezáleží úplně jenom na nás, na druhou
stranu svou sebekázní, dodržováním stanovených pravidel a zodpovědným
chováním můžeme být v boji s virem nápomocni.
Vnímám ve svém okolí, že lidem chybí určitá uvolněnost, dobrá nálada
a upřímný optimismus. Je to taková blbá nenálada. Ale i přes toto všechno se
život v obci nezastavil, a to nehovořím už vůbec o vašich životech soukromých,
rodinných, pracovních. Nepochybně velká většina z vás využila čas prázdnin
k dovoleným a k odpočinku, k cestám po vlastech českých, moravských i slezských, k práci na zahradách a vinohradech (dle sdělení vinařů to zatím vypadá
na hodně dobrý ročník), nakonec jsme se dočkali i tolik potřebného deště…
A co obec?
O investiční činnosti obce se dočtete na dalších stránkách zpravodaje v samostatných článcích. Vysoký rozsah investiční činnosti by nebyl možný bez
úspěšných žádostí o dotace, o nichž informuje místostarosta obce.
Na počátku července proběhly v omezené míře a na jiném místě (areál
Lidového domu oproti tradičnímu centru obce) Cyrilometodějské hody, které
byly po oba víkendové dny hojně navštíveny. Naše chasa pak během prázdnin
navštívila i hody v okolí a jsem rád, že především u děvčat se v kroji objevily
nové tváře. Holky, děkuji a vydržte!
Klub česko-francouzského partnerství letos z pochopitelných důvodů neuskutečnil cestu do Francie, nicméně s našimi přáteli a partnery v ISDES jsme
v kontaktu. Gratulovali jsme nově zvolenému zastupitelstvu i panu starostovi,
kterým zůstal i nadále Christian Colas. Klub pak uskutečnil v srpnu tradiční
turnaj v pétanque a chystá se na podzimní Rozkvetlé Lužice.
Činorodost koronavirem neztratil ani Muzejní spolek, který po úspěšné
umělecké výstavě keramiky a kovu s názvem Propojení zorganizoval na konci
prázdnin pohádkové odpoledne pro děti, zábavné odpoledne S kvartýrem
do školy, přednášku o Boženě Němcové, od jejíhož narození letos uplynulo
200 let, a chystá podzimní výstavu.
Skauti i přes různá omezení a opatření zorganizovali tradiční tábor ve Žďáru
nad Sázavou, seniorky z koláčkové čety napekly na lužické hody. Mužáci
uspořádali poslední srpnovou neděli závod PRKAČCUP s doprovodným závodem dětí na různých odrážedlech, autíčkách, koloběžkách, naše hospodyňky
a letos i hospodáři upekli a předvedli své domácí chleby. Dětská cimbálová
muzika měla během prázdnin několik vystoupení při různých příležitostech.
A mohl bych pokračovat.
Co tím vším ale chci říci.
I přes onu nenáladu, přes všechny neradostné koronavirové prognózy
a vyhlídky nadále funguje a rozvíjí se řada tvůrčích nápadů, aktivit pro druhé,
naše sousedy a kamarády. Existují ony pozitivní ostrůvky, které i přes vnější
nepřízeň dál hledají cesty a způsoby, jak obohatit a zpříjemnit život v naší
obci. A to není málo a vážím si toho.
Děkuji všem, kteří jsou součástí oněch pozitivních ostrovů, děkuji jim za
jejich práci a nasazení.
S přáním pokojných podzimních dnů zůstávám v úctě
Tomáš Klásek, starosta
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Aktuálně z radnice
dokončené etapě by byla hřbitovní
zeď z poloviny obnovena. Na podzim pak hodláme zahájit projekční
práce na obnovu zbývajících obvodových zdí.

Aktuálně z radnice
INVESTIČNÍ AKCE OBCE
Kromě akcí, které zmiňuji samostatně na jiných místech tohoto zpravodaje, realizuje obec i další potřebné
investice, navíc takové, na které se podařilo zajistit i dotační prostředky, a to z Ministerstva pro místní rozvoj.
Konkrétně se jedná o následující akce:
1. Chodník v ulici Ploštiny
Jedná se o stavbu nového chodníku mezi ulicemi Velkomoravská
a Naftařů, který přispěje k bezpečnosti chodců a provozu na přilehlých komunikacích, jež jsou
především v letních měsících
intenzivně využívány. Práce byly
zahájeny v červenci t. r., dočasné
přerušení na počátku srpna bylo
způsobeno tím, že nevyšla tzv. „zátěžová zkouška“ podloží chodníku.
Proto byla projektantem navržena
nezbytná opatření, nová zátěžová
zkouška dopadla podle příslušné
normy a práce na výstavbě chodníku byly cca po deseti dnech obnoveny. V těchto dnech se chodník
dokončuje. Dotace na tuto akci činí
cca 920 tisíc Kč.
2. Obnova hřbitovní zdi – 2. etapa
Jedná se o výstavbu nové hřbitovní zdi po straně, kde je umístěn
kontejner na hřbitovní odpad. Práce představují ubourání stávající
nevyhovující a na mnoha místech
havarijní zdi a její nahrazení zdí
novou s dostatečným základem
a odpovídající statikou. I na tuto
akci byla přidělena obci dotace,
a to ve výši 500 tisíc Kč, přičemž
se jedná o obnovu zdi až k vratům
v nové části hřbitova. Tyto práce
budou hotovy do konce října t. r.
Děláme zároveň všechno pro to,
abychom v této etapě udělali i zbytek této zdi, tj. vrata a cca 20 metrů
zdi kolem nového hřbitova tak, aby
byla celá zeď po této straně nová
a definitivně obnovena. Po takto
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Obnova hřbitovní zdi

foto: Petra Lorencová

3. Rekonstrukce povrchu ulice
Velkomoravská
Tato akce spočívá v kompletní
výměně asfaltového povrchu na
průtahu centrem obce mezi zlatnictvím a kruhovým objezdem
u Starého kvartýru. Starý asfaltový
povrch bude odfrézován a nahrazen novou vrstvou. Součástí prací
je i částečná výměna obrubníků
a úprava nájezdů k jednotlivým nemovitostem. Práce budou dokončeny do poloviny listopadu t. r. Jejich
zahájení předcházel i monitoring
kanalizace, která daným územím
prochází, i zmapování přípojek
k jednotlivým domům. I na tuto
akci se podařilo zajistit dotaci, a to
ve výši necelých 2,1 mil. Kč.
4. Amfiteátr Lužák
Cílem této investice je vybudování pevné a trvalé stavby jeviště
pro pořádání různých kulturních
a společenských akcí v areálu Cihelna, a to především v letním období – koncerty, divadla, literární
čtení, vystoupení profesionálních
i amatérských souborů atd. Práce
budou zahájeny do konce září
t. r., dokončeny pak na jaře roku
příštího. Dotace na tuto akci činí
700 tisíc Kč. Stavba tohoto amfiteátru rozšíří možnosti využití
celého areálu a eliminuje nutnost
stavění mobilního pódia pro jednotlivé akce. Navíc stabilní a trvalé
pódium, na rozdíl od mnoha jiných
obcí, v Lužicích chybí. Tento
projekt připravovalo ještě minulé zastupitelstvo a vedení obce,
v příštím roce dojde díky dotaci
k jeho završení.

Pokládka veřejného osvětlení na ul. Záhumenní

5. Veřejné osvětlení na Záhumenní a okolí
Společnost E.ON realizuje v letošním roce pokládku nových el.
rozvodů v ulicích Záhumenní,
Břeclavská a na ně navazujících.
Výsledkem bude demontáž stávajícího nadzemního vedení, které se
různě proplétá nad našimi hlavami.
Víceméně nezbytností se pak stala
výstavba nových bodů veřejného
osvětlení v dané části obce. Společnost, která provádí práce pro E.ON,
provádí pro obec rozšíření výkopů
a pokládku chráničky pro kabely
veřejného osvětlení a zemnicího
drátu. Tyto práce představují pro
obec náklady 1,3 mil. Kč. Bezprostředně pak následuje příprava míst
pro instalaci nových světel veřejného osvětlení, nezbytná kabeláž atd.
Celkem se jedná o cca 70 nových
bodů veřejného osvětlení. Náklady
na tuto etapu činí 1,65 mil. Kč. Na
Záhumenní a do přilehlých ulic
tak obec letos uloží bezmála 3 mil.

foto: Petra Lorencová

Kč. Ale myslím, že to bude vidět,
respektive nevidět, jelikož v celé
této části naší obce zmizí všechny
různě prověšené kabely, zbytečné
a staré sloupy, střešní konzoly atd.
Náklady na tuto akci jsou plně
hrazeny z rozpočtu obce.
Z uvedeného přehledu je patrné,
že se orgánům obce podařilo na
různé investiční záměry v letošním
roce zajistit dotace v celkové výši
cca 4,2 mil. Kč. A to je nepochybně
dobré zjištění, byť vím, že škarohlídové se najdou vždy a všude.
Celkový objem dotací, jež letos
do obce dorazí, je díky Sokolovně
výrazně vyšší, ale o tom až v bilančním článku za celý rok 2020.
S přáním dobré a pozitivní mysli
Tomáš Klásek
starosta

foto: Petra Lorencová
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REKONSTRUKCE SOKOLOVNY POKRAČUJE

PRÁZDNINOVÉ PRÁCE VE ŠKOLNÍCH AREÁLECH

I v době prázdnin a dovolených se práce na
rekonstrukci lužické Sokolovny nezastavily.
O tom se nakonec mohli přesvědčit i členové sokolského výboru, kteří se zúčastnili
12. srpna kontrolního dne. Měli tak možnost
posoudit stav rekonstrukce. Zajímali se
o drobné dispoziční změny uvnitř budovy, dostalo se jim výkladu o průběhu prací, mohli si
celou budovu projít a seznámit se s aktuálním
stavem rekonstrukce. A v jaké fázi se momentálně rekonstrukce Sokolovny nachází?
Jsou hotovy rozvody topení, elektro, hrubé
omítky, zajištěna je statika budovy, v obou
rozích v zadní části objektu se realizuje přístavba (sklad, šatna pro účinkující, nářaďovna
pro oddíl stolního tenisu), vyrovnány a vylity
jsou podlahy na balkonech, probíhají práce
na rekonstrukci sociálních zařízení v 1. nadzemním podlaží. V době mezi psaním tohoto
článku a vydáním zpravodaje dojde k instalaci
nových oken v celé budově a budou zahájeny
práce na venkovní fasádě.
Postupně jsou vybírány obklady a dlažby,
nový nábytek (stoly a židle), opona, podlahová krytina pro balkony atd. Jelikož každá
rekonstrukce staršího objektu přináší změny
a úpravy projektu a z toho plynoucí změny
rozsahu prací, podobně je to i v případě Sokolovny staré téměř 90 let. Vzhledem k některým vícepracím podal lužický Sokol žádost
o dotaci právě na tyto nepředvídané úpravy
projektu, a to Jihomoravskému kraji, navíc
obec do konce srpna podala žádost k Místní
akční skupině (MAS) Jižní Slovácko o dotaci
na nový nábytek. V průběhu září bychom měli
vědět, jak naše žádosti dopadly.
Termín dokončení rekonstrukce je dán
(konec letošního roku) a je neměnný. Aby se
veřejnost mohla s novým stavem Sokolovny
seznámit, plánujeme na polovinu ledna příštího roku akci „Den otevřených dveří“, kdy
bude možno celou budovu projít, seznámit se
s ní a posoudit, zda se nám podařilo vytvořit
v Lužicích důstojný stánek pro sportovní,
kulturní a společenské aktivity. Děláme pro
to maximum. Obec, Sokol i všichni aktéři
rekonstrukce.

Každé letní prázdniny jsou využívány k pracím na školních budovách a areálech. Nejinak tomu bylo i letos. Od konce června do
20. srpna probíhala rekonstrukce kotelny v budově školní družiny.
Z původní velké místnosti sahající přes dvě podlaží vznikly dvě
nové, přičemž ta v suterénu bude využívána jako sklad, v místnosti v 1. nadzemním podlaží vznikla nová kotelna s kompletním
technologickým vybavením včetně nových kotlů a rozvodů a dále
vstupní prostor (šatna).
Celý záměr odpovídá budoucímu využití budovy družiny. Práce
provedla firma Markéta Vargová Maňáková s. r. o., Hodonín, kotle
a topenářské práce zajišťoval Jan Pecka. Celkové náklady včetně
DPH činily 1,1 mil. Kč.

Tomáš Klásek, starosta
4

Celá tato akce byla součástí dotačního projektu „Škola, školka,
družina“, který v sobě zahrnoval i rekonstrukce šaten v základní
škole a sociálních zařízení v mateřské školce. Tyto práce byly
provedeny v minulém roce. Celkové náklady celého projektu
byly 3 mil. Kč, přičemž dotace ze strany Ministerstva pro místní
rozvoj činila 2,1 mil. Kč. Zbývající finance hradila obec ze svého
rozpočtu. Nová kotelna odpovídá současným parametrům, přinese
uživatelský komfort a energetické úspory.
V měsíci srpnu probíhaly i práce v zahradě mateřské školky
na stávajícím dětském hřišti, kde byl původní materiál (písek)
nahrazen zeminou a oset trávou. U herních prvků pak byly nainstalovány nové dopadové plochy. Realizace těchto prací souvisela
s připomínkami rodičů i zaměstnanců školky, jelikož děti přenášely
písek v botách a ponožkách domů či do vnitřního prostoru školky.
Výměnou povrchů bude tento problém eliminován.
Na konci června byly na základě rozhodnutí zastupitelstva obce
a následně rady obce podepsány dvě smlouvy o dílo, z nichž první
řeší projektovou dokumentaci rekonstrukce mateřské školky, druhá
pak rekonstrukci přízemí základní školy. V mateřské školce se

Rekonstrukce Sokolovny

foto: Petra Lorencová

Nové dopadové plochy na hřišti v MŠ

foto: Petra Lorencová

Rekonstrukce kotelny

foto: Petra Lorencová

jedná o výstavbu nové kuchyně včetně kompletního technologického vybavení a využití
prostor stávající kuchyně pro rozšíření školky
o jednu třídu, což nepochybně ocení rodiče
s malými dětmi. Projekt rekonstrukce přízemí
školy pak řeší vybudování výdejny obědů,
jídelny, přemístění ředitelny a sborovny,
vybudování nové specializované učebny
přírodovědných předmětů (chemie, fyzika…)
a celou řadu dílčích technických opatření
(vlhkost, klimatizace učeben…).
Obě projektové dokumentace budou hotovy do konce tohoto roku, následovat bude
žádost o vydání stavebního povolení a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby.
Oba uvedené stavební projekty spolu bezprostředně souvisí, a proto je chceme spojit do
jednoho dotačního projektu a takto připravený
projekt předložit na příslušná ministerstva (financí, školství, případně životního prostředí)
ke schválení a financování. Přidělení dotace
je podmínkou zahájení celé akce. V této věci
již proběhla první jednání. Věřme, že budou
úspěšná. Stane-li se tak, bude tento záměr
jednou z priorit příštího roku.
Tomáš Klásek, starosta
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DOTACE – PŘEHLED

KABELOVÁ TELEVIZE

Vážení spoluobčané,
dovolte mi se s vámi podělit o informace na dotačním poli, kde byla obec Lužice v tomto období velmi úspěšná. Největší obnos dotací putuje na rekonstrukci Sokolovny, T. J. Sokol Lužice ve spolupráci s obcí získal
dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 17,25 mil. Kč. Další prostředky obec získala
od Ministerstva pro místní rozvoj, díky koronavirové krizi a kompenzaci obcím byly totiž rozpuštěny všechny
zásobníky projektů z Programu rozvoje venkova. Obec tak získala prostředky na rekonstrukci místní komunikace Velkomoravská (za kostelem), na rekonstrukci části hřbitovní zdi a na výstavbu amfiteátru na Lužáku.
Ze stejného programu je financována i rekonstrukce kotelny v družině ZŠ. Celkově z tohoto dotačního titulu
obec obdržela cca 5,5 mil Kč. Od stejného ministerstva ještě obec získala dotaci na demolici zbývající části
kina ve výši 700 tisíc Kč. V lokalitě Ploštiny se nyní realizuje novostavba chodníku, na kterou obec obdržela dotaci ve výši necelého milionu korun od MAS Jižní Slovácko. Na ozelenění hlukového valu v lokalitě
Vinohrádky obec získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 148 000 Kč. Poslední dotace,
kterou obec dostala, je od Jihomoravského kraje, a to na obnovu čtyř sakrálních památek v obci. V současnosti
máme podány dvě žádosti o dotace, které souvisejí se Sokolovnou, ty jsou ale zatím administrovány a o jejich
úspěchu se teprve rozhodne.

Společnost itself s.r.o. převezme
provoz kabelové sítě v Lužicích
Internetové připojení a televize
od Selfnetu jsou služby, které od
2. listopadu 2020 budou díky novému provozovateli naší kabelové sítě
dostupné i v Lužicích.
Provoz kabelové sítě převezme
společnost itself s.r.o., ryze česká firma, která má za sebou více
než devětadvacetileté zkušenosti
v oblasti telekomunikací, především s výstavbou internetových sítí
a poskytováním kabelové televize.
Pod značkou Selfnet přináší internetové a televizní služby do více
než 45 000 domácností ve 47 obcích
jižní Moravy. Společnost zaměstnává kolem 150 zaměstnanců,
pracujících nejen v sídle společnosti
v Brně, ale i na pobočkách v Ivančicích, Břeclavi a Kyjově.
Rozsah poskytovaných služeb
i rostoucí nároky uživatelů vedly
také ke zřízení profesionálního zákaznického a dohledového centra,
které je schopno řešit požadavky
zákazníků v nepřetržitém režimu
24 hodin denně. Společnost má
k dispozici početný tým zkušených
techniků, kteří v terénu zajišťují
jak bezchybný chod páteřní datové
sítě, tak i rychlou reakci na servisní
požadavky zákazníků.

Celkové
náklady

Zdroj

1 Lužice – škola, školka a družina

MMR

3 076 000,50

2 153 200,00

922 800,50

Lužice – udržovací práce na MOK
(ul. Velkomoravská)

MMR

2 971 492,19

2 063 104,00

908 388,19

3 Lužice – obnova hřbitovní zdi, 2. etapa

MMR

1 287 568,51

500 000,00

787 568,51

4 Demolice č. p. 84 (kino)

MMR

1 412 613,00

699 238,00

713 375,00

MMR

1 805 759,18

736 646,00

1 069 113,18

6 Chodník Ploštiny

MMR

1 076 285,00

926 030,55

150 254,45

7 Ozelenění valu Dobrovolského

SFŽP

148 000,00

148 000,00

0,00

2

5

Amfiteátr – areál Lužáku
(ul. Zahrádkářská, Lužice)

8 Lužice – obnova sakrálních památek

9 Sokolovna přes T. J. Sokol

JMK

MŠMT

Dotace

Spoluúčast
obce

# Název

94 864,00

33 000,00

61 864,00

11 872 582,38

7 259 218,55

4 613 363,83

25 082 488,00 17 256 232,00

7 826 256,00

S přáním více takových úspěchů
Jakub Buchta
místostarosta
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Proces převzetí kabelové sítě
Služby stávajícího poskytovatele
internetových a televizních služeb
po kabelové síti, tj. společnosti
NOEL, s.r.o., už nebudou od 2. listopadu 2020 k dispozici. Nemusíte
mít obavy, internetové a televizní
služby vám nyní bude poskytovat
společnost itself s.r.o. pod obchodní
značkou Selfnet.
Abychom vám přechod na internetové služby Selfnet co nejvíce usnadnili, domluvili jsme se

na uspořádání besedy s občany
a následně i na organizaci prezentačních/podpisových dnů, během
kterých můžete bez obav vyřešit
vše potřebné.
Beseda s občany se uskuteční
21. října 2020 v 19:00 v Hale
Lužice (U Stadionu 982/18). Na
besedě vám zástupci společnosti
itself s.r.o. představí internetové
a televizní služby Selfnet a přiblíží
vám celý proces administrativního
i technického přechodu ke službám
Selfnet. Prostor bude samozřejmě
i pro následnou diskuzi.
Pokud vám výše uvedený termín
nevyhovuje, nevadí, zástupci itself
s.r.o. tu pro vás budou během prezentačních/podpisových dnů, které
se budou konat v následujících dvou
týdnech po besedě, tentokrát v prostorách základní školy v Lužicích
(Velkomoravská 220/264). Termín
návštěvy si zvolíte podle toho, jaké
služby budete chtít využívat.

mové nabídky. Následně s vámi
pohodlně vyřeší související smluvní
záležitosti.
Všechny důležité informace
k besedě, prezentačním/podpisovým dnům a samotnému převzetí
kabelové sítě v Lužicích můžete
sledovat na stránce www.selfnet.
cz/luzice. Samozřejmě vás budeme
průběžně informovat i prostřednictvím našich obecních komunikačních kanálů.

2) Budete-li mít zájem pouze o televizní služby:
2. listopadu (pondělí),
14:00–20:00
3.–5. listopadu (úterý–čtvrtek),
12:00–20:00
6. listopadu (pátek), 12:00–16:00

Přepnutí sítě na služby Selfnet
V úterý 2. listopadu 2020 bude
od 8:00 do 14:00 probíhat aktivace
služeb Selfnet na naší kabelové síti.
V tomto čase může docházet k výpadkům internetového připojení
i televizního signálu. Aby se vám
televizní kanály opět zobrazily, přelaďte v uvedený den po 14. hodině
váš televizor. Po přeladění se vám
zobrazí nová programová nabídka
Selfnet, která bude volně k dispozici
až do konce listopadu 2020.
Abyste následující měsíc o internetové připojení a televizní vysílání nepřišli, využijte prosím výše
uvedené prezentační/podpisové
dny k pohodlnému vyřešení všech
smluvních záležitostí.
Jedna dobrá zpráva – ačkoliv
vám internet a televize od Selfnetu
poběží už od 2. listopadu 2020, vy
začnete platit až za ty služby, které
budete mít aktivní od 1. prosince
2020. Co se týče platby za listopad,
tu směřujte ještě na stávajícího
poskytovatele, tedy společnost
NOEL, s.r.o.

Během prezentačních dnů vám
pracovníci itself s.r.o. zodpoví
všechny dotazy k internetovým
a televizním službám, pomohou
vám s výběrem vhodného internetového tarifu i sestavením progra-

Rychlý internet a televizní zábava
Na jaké internetové a televizní
služby Selfnet se od 2. listopadu
2020 můžeme těšit?
• Internet Kabel – Spolehlivé
internetové připojení o rychlosti,

1) Budete-li mít zájem pouze o internet nebo kombinaci internetu
a televize:
26. října (pondělí), 14:00–20:00
27. října (úterý), 12:00–20:00
29. října (čtvrtek), 12:00–20:00
30. října (pátek), 12:00–18:00
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kterou nebudete s nikým sdílet.
Budete mít možnost si vybrat ze
tří rychlostí stahování dat – 60,
160 nebo 400 Mbps (megabit za
sekundu). Samozřejmostí bude
bezplatné zapůjčení modemu
a možnost zakoupit si zařízení
pro vytvoření domácí Wi-Fi sítě.
• Selfnet TV – Interaktivní televize, se kterou vám neuteče žádný
pořad. Díky interaktivním funkcím (Archiv, Od začátku, Pauza
či Nahrát) tak vlastní program
už nebudete přizpůsobovat tomu
televiznímu. Selfnet TV budete
mít možnost sledovat až na pěti
zařízeních současně (vybírat
můžete mezi televizorem se set-top boxem, mobilním telefonem,
tabletem, počítačem, Android TV,
Apple TV a Samsung Smart TV
s operačním systémem Tizen). Na
všechny výhody Selfnet TV se
můžete podívat v krátkém videu

na adrese www.selfnet.cz/video.
Selfnet TV vám bude k dispozici
pouze v tzv. Balíčku (kombinace
Internet Kabel + Selfnet TV).
• Digitální televize – Klasická kabelová televize bez interaktivních
funkcí a bez možnosti sledování
na mobilních zařízeních.
Základní programovou nabídkou
obou televizních služeb je nabídka Pro začátek, která obsahuje ty
nejsledovanější kanály. K ní si
můžete objednat některou z tematických nabídek (Rodina, Volný
čas nebo Sport a zábava). Nechybí ani filmové balíčky (HBO
a Cinemax) a možnost vytvořit si
vlastní seznam kanálů „na míru“
díky nabídkám Mých 5, Mých
10 nebo Mých 15. S nabídkou
Komplet pak získáte všechny
dostupné kanály z programové
nabídky Selfnet (více než 120 kanálů).

Výhodná nabídka pro Lužice
Pro ty z vás, kteří se rozhodnou
využívat internetové a televizní
služby Selfnet, je připravena i speciální nabídka – Internet Kabel nebo
Balíček (Internet Kabel + Selfnet
TV) získáte se slevou 100 % na
prvních 6 měsíců, a to při uzavření smlouvy na 2 roky. Tuto akční
nabídku budete moci využít do
31. ledna 2021.
Máte dotazy?
Pokud se chcete blíže informovat o internetových a televizních
službách Selfnet, můžete navštívit
webové stránky www.selfnet.cz/
luzice nebo kontaktovat Michaelu
Brodskou, specialistku zákaznické
podpory itself s.r.o., ta vám sdělí
vše potřebné k nabízeným službám
i k převzetí kabelové sítě v Lužicích
(tel.: 733 140 629, e-mail: brodska@itself.cz).
Společnost itself s.r.o.

mandátů, musí získat alespoň 5 %
hlasů v kraji. Volič může volit s voličským průkazem, musí však volit
jen na území svého kraje!
Aktivní volební právo mají naši
občané starší 18 let a jejich volební
právo nesmí být omezeno například
z důvodu zdraví lidu… Toto téma
je nyní v době koronaviru velmi
aktuálně našimi politiky skloňováno.
Pasivní volební právo (být volen)
mají občané, kteří nemají omezenou
svéprávnost a nejsou ve vězení.
Není účelem tohoto článku nabádat k volbě konkrétního kandidáta,
ale pozvat voliče k volbám. Poslední volby v roce 2016 doprovázela
poměrně nízká účast, k urnám přišlo
pouze 34,57 % voličů. Tentokrát
to změňme a pojďme podpořit své
oblíbence svým hlasem v těchto
volbách.
Zbyněk Hromek
zastupitel

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ
Starosta obce Lužice stanovil pro volby do zastupitelstev krajů,
které se konají ve dnech 2.a 3. října 2020, dva volební okrsky se sídlem:
ZŠ a MŠ Jaroslava Dobrovolského, Velkomoravská 220/264, 696 18 Lužice.

KRAJSKÉ VOLBY 2020
Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás upozornit, že
v pátek a v sobotu 2. a 3. října
2020 proběhnou v Česku již šesté
volby do krajů (ve 13 regionech),
které se konají jednou za čtyři roky.
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Výsledky voleb by měly být známé
již v neděli 4. října 2020. Zároveň
proběhnou ve třetině volebních obvodů i volby do Senátu ČR, jedná
se o první kolo. Záleží tedy na nás
a hlavně na naší účasti, kteří zastu-

pitelé zasednou do „svých“ lavic
a budou hájit naše zájmy v našem
krásném kraji. Voliči při volbách
mohou v rámci preferované strany
udělit až čtyři preferenční hlasy.
Aby kandidátka měla šanci na zisk

VOLBY 2020
Informace pro občany v karanténě nebo izolaci
Zákon č. 350/2020 Sb. o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do
zastupitelstev krajů a do Senátu ČR v roce 2020 je určen pro osoby, jimž
nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská
hygienická stanice nebo praktický lékař. Zákon umožňuje hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické
stanice uzavřena.
Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu
hlasování:
• Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) – tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres,
bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového
vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může volič hlasovat ve
středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.
• Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno – pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na
svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro
hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od
7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.
• Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – pokud občan
v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může
do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že
žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové
drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem
domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od
7 hodin do soboty volebního týdne do 14 hodin.
Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise
složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také
sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.

ROZHOVOR S PANEM DOLEŽELEM
1) Vážený pane Doležele, jste
členem Zastupitelstva Jihomoravského kraje a předsedou výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Během svého čtyřletého
mandátu jste několikrát navštívil
i Lužice. Co bylo smyslem a cílem
vaší cesty k nám do Lužic?
Popravdě jsem v Lužicích byl
osobně poprvé až během svého působení na Jihomoravském kraji, ale
o nich, respektive o lužickém Sokole
a jeho praporu, jsem psal už ve své
bakalářské práci na etnologii. Já

jsem sokol už od dětství a TJ Sokol
je pro mě srdeční záležitost, a tak se
i moje studium na vysoké škole prolínalo právě s touto tematikou. Psal
jsem tehdy závěrečnou práci, která
se věnovala folklorismu v sokolské
organizaci, a nemohl jsem v ní vynechat překrásný prapor, který si lužičtí
sokolové ve třicátých letech pořídili.
No a od těchto prvotních setkání
a návštěv v Lužicích se sem pokaždé
opravdu moc rád vracím, protože
tady cítím skutečně přátelskou atmosféru a zápal pro dobré věci.
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2) Mohu potvrdit, že všechna naše
setkání se týkala lužické Sokolovny a sokolského hnutí vůbec.
Vnímal jsem, že Sokol je pro
vás srdeční záležitost, nepletu-li
se, jste zároveň místopředsedou
Sokola Brno I. Co pro vás Sokol,
jeho ideje a historie znamenají?
Sokol se stal součástí mého života, takže pro mě znamená skutečně
hodně. Do Sokola mě přivedla moje
babička hned v roce 1990, když mně
byly čtyři roky, a tak jsem ho od
dětství vnímal jako něco naprosto
přirozeného. Navíc jsem se v pozdějších letech začal čím dál více
nořit do jeho historie a do příběhů
lidí, to mě začalo fascinovat. Takže
se dlouhodobě snažím o jeho propagaci a o to, aby jeho hodnoty byly
stále aktuální.
3) Lužickou Sokolovnu jste poprvé navštívil na počátku roku
2019 a měl jsem pocit, že jste se
do ní hned zamiloval. Co vás na
ní tak upoutalo?
Já myslím, že miluji všechny sokolovny  To je právě jedna z věcí,
kterou na Sokole nebo možná obecně na našich předchůdcích obdivuji
a před kterou se zároveň skláním.
Od založení Sokola v roce 1862 do
jeho poslední likvidace komunisty
v roce 1948 bylo v Československu
postaveno asi 1300 sokoloven. To
je neskutečné číslo. A vždy, když
si uvědomím, že stavby probíhaly
pouze z darů, příspěvků a půjček
členů Sokola, tak vidím ten velký
rozdíl mezi dnešní situací, která je
závislá pouze na veřejných dotacích. Právě proto jsme se s kolegy
z brněnské fakulty architektury rozhodli sokolovny mapovat a utvořit
databázi, která by tyto krásné stavby prezentovala. Zároveň s tím si
ale uvědomujeme, v jakých stavech
se sokolovny mnohdy nachází a že
sokolské jednoty nemají finance
na jejich obnovu. Proto jsem na
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Jihomoravském kraji prosazoval
dotační program na jejich obnovu, ten jsme nakonec i úspěšně
schválili.
4) Navštívil jste i poslední valnou
hromadu lužického Sokola těsně
před zahájením rekonstrukce.
Sám jste mi následně sdělil, že
jste byl potěšen jeho činorodostí, množstvím oddílů i dalších
aktivit. Má podle vás sokolská
myšlenka co nabídnout i dnešku?
Právě valná hromada v lužickém
Sokole mně dodala novou energii.
Bylo na ní vidět velké nadšení
a vztah k tradici. Kéž by to takhle
bylo všude.
5) Průběžně se zajímáte o postup
rekonstrukce naší Sokolovny,
během prázdnin jste byl účasten
jednoho z kontrolních dnů, kde
jste se seznámil s postupem prací.
Jak na vás ona změna působila?
Z toho jsem měl velikou radost.
Jsem samozřejmě moc rád, že Jihomoravský kraj finančně podpořil
Lužice a lužické sokoly v obnově Sokolovny, ale samotná rekonstrukce
už je v plné režii obce. Takže velký
dík vedení Lužic!
6) Ve stávajícím funkčním období
Zastupitelstva Jihomoravského
kraje jste se zasloužil o dotační
program, jehož cílem byla podpora zpracování projektových
dokumentací právě na rekonstrukce sokoloven. Lužice byly
jednou z obcí, která i díky vaší
podpoře získala půlmilionovou
dotaci právě na zpracování takové projektové dokumentace.
Plánujete v rámci kraje nějaké
podobné a navazující programy
a projekty i do budoucna?
Chtěl bych, aby byl tento dotační
program na Jihomoravském kraji
zachován, a chci dál pokračovat v
obnově sokoloven. Zaslouží si to jak

tyto krásné objekty, tak i lidé, kteří
je využívají.
7) Sám znovu kandidujete do Zastupitelstva JMK za volební stranu Spolu pro Moravu na sedmém
místě. S jakými záměry a plány do
volebního klání vstupujete, které
věci chcete prosazovat a proč?
Myslím, že nerad odcházím od
rozdělané práce a rád bych ještě pár
věcí jako politik prosadil a udělal.
Čím dál více zjišťuji, že v politice
určitě nechci ztvrdnout celý svůj
život, ale zároveň si myslím, že ještě
jedno období bych dát mohl 
8) Jak jsem vás poznal, nepochybuji o tom, že podpora Sokola
a sokolského hnutí bude jednou
z výrazných priorit vaší činnosti.
Mýlím se?
To se rozhodně nemýlíte  Ale
nechci to samozřejmě stavět jen na
Sokole. Rád bych obecně podporoval sport v kraji. Chtěl bych se
zaměřit na obnovu památek a vůbec
kulturního dědictví. Rád bych, aby
v Brně vzniklo muzeum komunistické totality a dokumentační centrum
holokaustu na Moravě. Zkrátka těch
plánů a vizí je moc.
Vážený pane Doležele,
děkuji vám nejenom za tento rozhovor, ale i za řadu zajímavých
setkání v minulých dvou letech
a v neposlední řadě i za pozornost
a pomoc, které jste věnoval lužické
Sokolovně a našemu společnému
úsilí – obce i lužického Sokola –
v její rekonstrukci.
Přeji vám vše dobré, úspěch ve
volbách a těším se na naše další setkání, z nichž jedno proběhne určitě
i u nás v Lužicích v nově opravené
a zrekonstruované Sokolovně.
Tomáš Klásek
starosta obce Lužice

NAŠE PRÁVNÍ OKÉNKO
Společné jmění aneb Náš majetek, nebo tvůj majetek?
PODAŘENÉ MANŽELSTVÍ JE SVÁTOST, NEPODAŘENÉ SAKRAMENT.
(přísloví)
Společné jmění (SJ), dříve společné jmění manželů (SJM), vzniká
uzavřením manželství, jinak to
snad ani nejde  Jde o specifickou
formu spoluvlastnictví, která může
vzniknout jen mezi manželi a která
má vlastní úpravu odlišnou od obecného spoluvlastnictví. A pokud zde
píšeme o vzniku, zároveň se musím
zmínit také o zániku SJ. Společné
jmění zaniká spolu s manželstvím,
a to rozvodem, smrtí nebo prohlášením za mrtvého, dále prohlášením
konkurzu na jednoho z manželů či
uložením trestu propadnutí majetku
jednomu z manželů.
V případě zániku společného
jmění se musí provést jeho písemné
vypořádání, při kterém se vychází
z toho, že podíly obou manželů na
zaniklém společném jmění jsou
stejné. Pokud nedojde k takovéto
dohodě, rozhodne o vypořádání na
návrh jednoho z manželů místně
příslušný soud.
Pokud nedoje k dohodě v případě
rozvodu manželství, přichází po
třech letech od zániku společného
jmění právní fikce, že k vypořádání došlo ze zákona(!). V takovém
případě platí, že movité věci si
bývalí manželé rozdělili podle
toho, u kterého z nich se nacházejí, u ostatních movitých věcí,
dluhů a u nemovitých věcí vzniká
podílové spoluvlastnictví, přičemž
jejich podíly jsou stejné. Proto
doporučuji se obrátit v těchto chvílích na zkušeného právníka, který
s vámi celou věc probere, seznámí
vás následně s realitou, která může
někdy i bolet (když se dělí majetky),
a podá žalobní návrh na vypořádání
SJ. Samozřejmě může, při jisté

tvrdohlavosti některé ze stran, trvat
vypořádání společného jmění i několik let. V tomto případě mohou
mít radost spíše vaši právní zástupci
než vaše peněženka a ego .
Ale vraťme se k tomu, co tvoří ono pomyslné SJ, zanechme
chmury s případným rozvodovým
řízením  a uvedeme si nějaké
příklady.
Je dobré ještě vědět, že povinnosti
a práva spojená se SJ nebo jeho
součástmi náleží oběma manželům
společně a nerozdílně. Z právních
jednání týkajících se SJ nebo jeho
součástí jsou manželé zavázáni
a oprávněni společně a nerozdílně. I když i zde se lze za určitých
podmínek domáhat zpochybnění
takto vzniklého závazku učiněného
jedním z manželů vůči druhému.
Rozebírat zde dále případné podnikání jednoho z manželů je v tuto
chvíli příliš složité a zdlouhavé
i s ohledem na místo, které bylo této
rubrice vyčleněno.
Ženy dávají přednost mužům, kteří
je dobývají, přestože jim nerozumějí, před těmi, kteří jim rozumějí, ale
nedobývají je.
– francouzské přísloví –
(1) § 709 občanského zákoníku
říká, že součástí SJ je to, čeho nabyl
jeden z manželů nebo čeho nabyli
oba manželé společně za trvání
manželství, s výjimkou toho, co
a) slouží osobní potřebě jednoho
z manželů (třeba kartáček na
zuby či holicí strojek),
b) nabyl darem, děděním nebo
odkazem jen jeden z manželů,
ledaže dárce při darování nebo

zůstavitel v pořízení pro případ
smrti projevil jiný úmysl (např.
zahrádka),
c) nabyl jeden z manželů jako
náhradu nemajetkové újmy na
svých přirozených právech,
d) nabyl jeden z manželů právním
jednáním vztahujícím se k jeho
výlučnému vlastnictví,
e) nabyl jeden z manželů náhradou
za poškození, zničení nebo ztrátu
svého výhradního majetku.
(2) Součástí SJ je zisk z toho, co
náleží výhradně jednomu z manželů.
(3) Součástí SJ je také podíl manžela v obchodní společnosti nebo
družstvu, stal-li se manžel v době
trvání manželství společníkem
obchodní společnosti nebo členem
družstva. To neplatí, pokud jeden
z manželů nabyl podíl způsobem
zakládajícím podle odstavce 1 jeho
výlučné vlastnictví. Nabytí podílu
nezakládá účast druhého manžela
na této společnosti nebo družstvu
s výjimkou bytových družstev.
A co se týká dluhů, to upravuje
dále § 710, který uvádí, že součástí
SJ jsou dluhy převzaté za trvání
manželství, ledaže
a) se týkají majetku, který náleží
výhradně jednomu z manželů,
a to v rozsahu, který přesahuje
zisk z tohoto majetku, nebo
b) je převzal jen jeden z manželů
bez souhlasu druhého, aniž se
přitom jednalo o obstarávání
každodenních nebo běžných
potřeb rodiny.
Tím zde končím citaci občanského zákoníku.
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Z výše uvedeného tedy vyplývá,
že součástí společného jmění
(manželů) není to, co nabyli
manželé před uzavřením manželství! Takže se nebojme manželství
z pohledu již nabytého majetku
a vesele a s radostí do tohoto svazku
vstupujme a ve správný okamžik
a na správném místě řekněme své
upřímné ANO 

Žádný majetek, žádné množství
zlata a stříbra se nemá cenit víc
než čestnost.
Marcus Tullius Cicero
Tímto článkem jsem chtěl alespoň částečně přiblížit obsah pojmu
společné jmění a vlastně tak dokončit předcházející pojednání vycházející z předmanželské smlouvy. Na

toto téma by se dalo popsat ještě
mnoho stran, ale šlo nyní hlavně
o zevrubné seznámení s touto problematikou. Tímto děkuji milému
čtenáři za pozornost a přeji vám
všem hezký letošní podzim a ještě
krásnější vinobraní.
Zbyněk Hromek
zastupitel

PŘEDSTAVUJEME SE
Ing. Milan Foldyna, člen Zastupitelstva obce Lužice
Milí spoluobčané naší krásné
obce Lužice, rád bych se vám
v následujících řádcích představil.
Narodil jsem se v roce 1962 v Pohořelicích u Brna, kde jsem rovněž
absolvoval základní školu. Moje
studijní dráha pokračovala v Brně,
nejprve na elektro průmyslovce
a dále na Fakultě elektrotechnologie
Vysokého učení technického. Během studia jsem se v roce 1985 oženil. Po ukončení vysokoškolských
studií jsem v roce 1986 nastoupil
jako elektromontér na obvodovou
služebnu Jihomoravských energetických závodů v Pohořelicích. Po
absolvování roční vojenské služby
jsem se vrátil na stejnou pracovní
pozici. Na podzim roku 1987 jsme
se s manželkou přestěhovali do
Hodonína, kde jsem začal pracovat
na obvodové služebně. To byl okamžik zahájení mojí velmi bohaté
kariéry v Jihomoravské energetice,
a.s. (JME).
Z pozice elektromontéra jsem
byl koncem roku 1988 přeřazen do
funkce provozního technika vysokého napětí. V porevolučním období došlo v JME k velkým změnám.
V této první fázi došlo k decentralizaci řízení společnosti a vzniku
okresních energetik s názvem
provozně obchodní správy. Od roku
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1992 jsem byl jmenován ředitelem
této správy v okrese Hodonín. V letech 1997 až 1999 jsem byl uvolněn,
abych se mohl stát ředitelem nové
akciové společnosti Teplárna Kyjov
s úkolem řídit přípravu a výstavbu
velkého ekologického projektu, což
představovalo vybudování dvou
plynových turbín, jedné parní turbíny a čtyř spalinových kotlů, které
vyráběly elektřinu a teplo pro město
Kyjov a nemocnici v Kyjově. Po
úspěšném uvedení celého projektu
do provozu jsem se na podzim
roku 1999 vrátil na pozici ředitele
Provozně obchodní správy Hodonín
a současně zůstal i nadále členem
představenstva Teplárny Kyjov.
Začátkem roku 2000 docházelo
v JME k dalším velkým změnám
a začala fáze přechodu do nového
modelu procesně řízené společnosti,
což znamenalo naopak centralizaci
řízení jednotlivých činností v energetice. Tato změna mě zavedla do
Brna, kde jsem v období 2001 až
2005 nastoupil do pracovní funkce
vedoucího útvaru prodeje hromadným zákazníkům. Mým úkolem bylo řízení prodeje elektřiny
a obsluha zákazníků připojených
na NN distribuční síť. V té době se
jednalo o 963 tisíc odběrných míst
pro všechny byty, rodinné domy,

obchody a malé firmy na území
Jihomoravského kraje.
Rok 2005 se pro moji kariéru stal
zlomovým, jelikož jsem se rozhodl
z JME, která se už stala součástí společnosti E.ON, odejít. U energetiky
jsem však zůstal a jako živnostník
podnikal od podzimu roku 2005 až
do poloviny roku 2013, kdy jsem
živnostenské podnikání změnil na
společnost s ručením omezeným.
Velkou radostnou událostí v mém
životě bylo narození naší dcery Kristýnky v únoru roku 1995. Jak dcera
rostla, tak jsme si s manželkou začali
uvědomovat, že bychom ji neradi
vychovávali v panelovém domě na

sídlišti. Oba dva jsme vyrostli na
vesnici, a proto jsme se rozhodli pro
stavbu rodinného domu. Naše touha
po rodinném domě nás přivedla
právě do Lužic, kde jsme v roce
1996 od obce koupili pozemek
a začali stavět. V září 1998 jsme
dům dokončili a přestěhovali se do
Lužic. Moje výše popsaná pracovní
kariéra mi nedovolovala trávit moc
času s rodinou v Lužicích, a proto
byla mezi rodiči spolužáků naší
dcery i ostatními občany Lužic
známější moje manželka. K mému
bližšímu kontaktu s obcí došlo až
na přelomu let 2008 a 2009, kdy
vstupuje obec do společnosti SELU
ENERGY, jíž jsem spoluvlastníkem. Tato společnost zrealizovala
výstavbu fotovoltaické elektrárny
na poddolovaném území bývalé živočišné farmy v Lužicích. Výstavba
elektrárny byla ukončena v srpnu
2009 a její provoz je po 11 letech
bezproblémový a finančně stabilizovaný. Po splacení úvěru bance bude
elektrárna významným finančním
zdrojem pro rozpočet obce.
V roce 2010 se mi podařilo své
podnikání lépe usměrnit a mohl
jsem začít podnikat přímo z domu,
což mi umožňovalo trávit více času
v Lužicích. V tomto období jsem byl

osloven Sdružením nezávislých kandidátů, zda nemám zájem vstoupit
do komunální politiky. Při komunálních volbách v roce 2010 jsem byl
zvolen poprvé do zastupitelstva obce
a současně předsedou kontrolního
výboru. Ve volebním období 2014 až
2018 jsem byl členem kontrolního
výboru a v červnu 2017 mě rada
obce jmenovala do funkce jednatele
společnosti LUTES s.r.o. Současné
zastupitelstvo obce mě zvolilo
předsedou finančního výboru obce.
Nyní bych se rád v krátkosti zmínil o svých zálibách. V mládí jsem
se snažil věnovat více sportu. Hrával
jsem fotbal, hokej, volejbal, kuželky
a také jsem pravidelně lyžoval. Po
zapojení do pracovního procesu
jsem bohužel postupně všechen
svůj čas začal podřizovat pouze
práci. S příchodem padesátky jsem
si začal uvědomovat, že život není
jenom o práci, ale člověk by se měl
věnovat více rodině a koníčkům.
Zklidnění v oblasti pracovních aktivit mi umožnilo začít se zaobírat
myšlenkou, jakým koníčkům bych
se rád začal věnovat. Moje první
myšlenka vedla k motorce, poněvadž jsem jako kluk vlastně vyrostl
doma na dvoře v dílně, kde můj
otec motorky opravoval. Svoji první
motorku jsem měl už v 8 letech. Bohužel zdravotní stav mi tuto zábavu
již neumožňoval. Moje volba proto
padla na sportovní střelbu, které se

v poslední době věnuji na střelnici
Sportovně střeleckého klubu Hovorany. Sportovní střelba mě velice
chytla a daří se mi i v soutěžích.
Zajímám se o četbu historických
románů a detektivek. Společnými
koníčky s manželkou jsou turistika,
návštěvy divadel a koncertů. Rádi
cestujeme po naší krásné vlasti, a to
jak za přírodou, tak za památkami.
Co si říci na závěr? Moje pracovní
aktivity mě přivedly na řadu míst
v České republice a díky tomu jsem
měl možnost srovnání naší obce
s obcemi po celých Čechách a Moravě. Až když má člověk možnost
takového porovnání, zjistí, jak jsou
na tom obce na jižní Moravě dobře
(a naše obec je na tom ještě lépe než
většina obcí jižní Moravy). V čem
se vlastně skrývají úspěchy naší
obce? Podle mě je to především
v lidech, kteří zde žijí. Když jsme
s manželkou žili v Hodoníně, tak
jsme vždy, když jsme jeli na víkend
k rodičům, říkávali, že jedeme
domů. Po nastěhování do Lužic se
však něco změnilo. K rodičům na
víkendy jsme jezdit nepřestali, ale
domovem se pro nás staly Lužice.
Tak jako každý člověk se snaží pro
domov dělat to nejlepší, tak i já
se snažím pro naši obec udělat to
nejlepší, co bude dobře sloužit jak
současným občanům, tak také těm
budoucím.
Milan Foldyna
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K REKONSTRUKCI RADY OBCE LUŽICE Z KVĚTNA 2020
V minulém čísle zpravodaje jste se měli možnost
seznámit s vyjádřením Ing. Aleny Lackové k jejímu
odvolání z Rady obce Lužice. Po vydání předmětného
čísla zpravodaje se na mě obrátilo nemálo obyvatel
s tím, že jsem měl reagovat ihned, jiní doporučovali
nereagovat vůbec, nemálo lidem je dění v obci lhostejné. To je realita.
Každá personální změna je věcí citlivou, emoční,
nejednoznačnou a každý na ni může mít jiný názor.
A týkat se může výměny ministra, šéfa vrcholné
instituce, radního v malé obci, předsedy komise atd.
Vždy to nějak na konkrétní aktéry dopadá, vnáší do
událostí emoce, sympatie, někdy nepřekonatelnou
nenávist, přináší bezesné noci atd. Nejinak tomu bylo
i při květnové rekonstrukci Rady obce Lužice. Vím,
že se Lužice vyznačovaly v minulosti personální
stabilitou v orgánech obce a že na nějaké odvolávání
nebyly zvyklé.
Nechci v této věci dále tříštit atmosféru, považuji
celý proces za uzavřený, nechci hodnotit ani některé
teze, které v článku Ing. Lacková uvádí. Na nemálo
z nich máme názor diametrálně odlišný. Tím netvrdím,
že správný, jen výrazně jiný. Nakonec, kdo v politice –
byť obecní a komunální – určí, který názor je správný
a který nikoli?
Budu-li se držet konkrétních faktů, pak k celé záležitosti chci uvést následující:
Určité problémy v radě obce narůstaly od poloviny minulého roku a vedly se na toto téma první
neformální diskuse. O rekonstrukci rady obce se
začalo oficiálně diskutovat na počátku koronavirové
pandemie a z diskuze volebních stran zastoupených
v zastupitelstvu obce vzešlo přijaté řešení. Byl jsem
samozřejmě výrazným aktérem těchto událostí a z pozice starosty obce tomu nemohlo býti jinak. Hlásím
se k učiněným rozhodnutím a přijímám za ně svůj díl
zodpovědnosti.
Sám jsem preferoval jiné personální řešení, nicméně
přijal jsem za svou širší shodu, která vykrystalizovala
v dnešní stav. Nová rada obce je funkční, pracovní,
operativní.
Při vyjednáváních jsem odmítnul variantu, v níž se
měla stát Ing. Lacková místostarostkou obce. Byla
to z mého pohledu varianta nefunkční a nesourodá.
Odvolání Ing. Lackové z Rady obce Lužice pak
při jednání zastupitelstva obce dne 5. 5. 2020 na základě širší politické shody navrhla její volební strana
(Občané pro Lužice) a tento návrh byl jednohlasně
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přítomnými zastupiteli odsouhlasen (přítomno bylo
třináct členů zastupitelstva a všech třináct zastupitelů
hlasovalo pro odvolání).
Na počátku srpna Ing. Alena Lacková rezignovala
na pozici členky zastupitelstva obce, a na její místo
tak nastupuje náhradník dle pravidel daných volebním
zákonem.
Funkce volená – a tou je funkce starosty i členů
rady obce – není funkcí automatickou a jednosměrnou. Kromě zvolení může dojít také k procesu
opačnému, totiž k odvolání. A to se v tomto případě
stalo. Orgány vznikající volbami – zastupitelstva či
parlamentní komory – jsou vůbec specifické. Jejich
vznik a složení vychází z nálad voličů v určitém okamžiku a sejdou se v nich lidé protichůdných zájmů,
názorů, přesvědčení, zkušeností, což je koneckonců
i smyslem voleb – odrážet různorodost názorů v dané
komunitě. Na základě volebních výsledků pak jsou
zvolení zastupitelé či poslanci nucení spolupracovat,
hledat kompromisy, tu a tam nalézat různé většiny pro
prosazení určitých záměrů.
Atmosféra v lužickém zastupitelstvu byla a je
dělná, pracovní, nekonfrontační a ve výrazné většině
nasměrovaná pozitivním směrem. To je dobré zjištění
a konstatování a nic na tom nemění ani personální
změny z května t. r.

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA PRO ČTENÁŘE
Pondělí
Úterý

13–18 hodin
7–12 hodin

KONTAKT:
www.knihovnaluzice.estranky.cz
Facebook: Místní knihovna Lužice
E-mail: knihovnaluzice@seznam.cz
Telefon: 725 564 050

Další připravované akce:
Večery s pohádkou pro děti – zimní měsíce
Vánoční dílny – prosinec
Na všechny akce jste srdečně zváni.
Konání a pořádání akcí závisí na aktuální situaci
týkající se současné pandemie. Bližší informace budou postupně zveřejňovány na webových stránkách,
facebooku a v místním rozhlase.

Ing. Lackové děkuji za odvedenou práci v orgánech
obce a přeji vše dobré.
Tímto článkem považuji záležitost ze své strany za
uzavřenou. Nehodlám dále jitřit různé nálady a názory,
nechci zbytečně kazit dojem z práce zastupitelstva,
která je myslím v obci vidět. Zároveň vím, že negativní
škarohlídové se najdou vždy a všude, ale těm nebude
dobré nikdy nic.
Tomáš Klásek
starosta
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

My všichni školou povinní
Vážení občané, milí rodiče,
začal nám nyní nový školní rok. Všichni doufáme, že
na rozdíl od toho minulého bude probíhat ve standardním režimu a žáci budou školu navštěvovat po celou
dobu bez nutnosti distanční výuky. Nyní, když píši tento
příspěvek (konec srpna), to vypadá, že by žáci nemuseli mít ve školách ani roušky, byť situace se neustále
mění. Snad nás opatření proti koronaviru tedy příliš
nezasáhnou a školní rok proběhne v relativním poklidu.
V průběhu prázdnin pak proběhla rekonstrukce nevyhovující kotelny v budově školní jídelny a družiny,
v budově mateřské školy došlo k výměně jednoho
z opotřebovaných kotlů za nový. Taktéž tam byl nainstalován nový čipový systém pro rodiče a v části
venkovní zahrady byl vyměněn písek za nové dopadové
plochy a trávník. Na dalších projektech a změnách
vedení školy spolupracuje s vedením obce, mnohdy ale
jejich realizace bude záviset na možnosti získání dotací.
Závěrem tedy přeji žákům a dětem úspěšný školní
rok, rodičům co nejméně starostí s jejich ratolestmi,
zaměstnancům školy co nejméně nervů a stresu a nám
všem školní rok bez zdravotních komplikací.
Mgr. Vít Hubačka
ředitel školy

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
2020/2021
Zahájení školního roku
Podzimní prázdniny

1. 9. 2020
29. 10. – 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Pololetní prázdniny

29. 1. 2021

Jarní prázdniny

22. 2. – 28. 2. 2021

Velikonoční prázdniny

1. 4. 2021

Ukončení školního roku

30. 6. 2021

Hlavní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2021

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Kateřina Knápková

I. třída, Berušky:

Petra Březinová
Bc. Monika Štylárková

II. třída, Včeličky:

Mgr. Vít Hubačka

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jana Líčeníková

školní asistentka:
školnice:

výchovná poradkyně:

uklízečky:

Iva Lorencová
Jarmila Balášová

vedoucí stravování:
1. tř.

kuchařky:
Mgr. Jaromíra Malá

2.B tř.

Mgr. Monika Smolková

3. tř.

Mgr. Magdalena Modlová

4. tř.

Mgr. Zdeněk Vašek

5. tř.

Mgr. Hana Vlasáková

6. tř.

Mgr. Marcela Komendová

7. tř.

Mgr. Jaroslav Grossmann

8. tř.

Mgr. Lenka Ryšánková

9. tř.

Jitka Tvarogová

učitel bez třídnictví:

Dagmar Filipovičová

Ludmila Benešová, Kamila Tihelková,

Mgr. Andrea Pavlíková

2.A tř.

Ludmila Hanzlíčková

Kamila Tihelková

školní metodik prevence: Mgr. Magdalena Modlová
třídní učitelé:

Bohumila Šišková
Mgr. Jana Najvárková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Mgr. Marcela Komendová

Kateřina Knápková
Monika Koutná

III. třída, Motýlci:
ředitel školy:

CO NOVÉHO V MŠ
Během prázdnin došlo v MŠ k výměně dopadových
ploch pod herními prvky na školní zahradě, k výměně
písku v pískovišti, k opravě obrubníků a k výměně
kotle. V přípravném týdnu byla provedena dezinfekce
všech prostor MŠ a hraček.
Celkový počet dětí navštěvujících MŠ v tomto školním roce je 79, z toho nově přijatých 26.
Děti jsou opět rozděleny do tří věkově smíšených tříd.
Od 1. 9. 2020 je změněn provoz MŠ k větší spokojenosti rodičů. Začátek provozu MŠ je stanoven od
6.15 h, ukončení provozu v 16.15 h.
Katka Knápková
vedoucí učitelka MŠ

Dagmar Filipovičová

Mgr. Miroslav Hunča
Bc. Edita Nováková

asistentka pedagoga:

Martina Hromková

školní asistentka:

Zdeňka Bravencová

vedoucí školní družiny:

Gabriela Podivínská

vychovatelka školní družiny:

Zdeňka Bravencová

hospodářka:

Radmila Churá

školník:

Jaroslav Turek

uklízečky:

Marcela Blažková
Marcela Pazderová

vedoucí školní jídelny:
kuchařky:

Soňa Zimková
Jana Ištvánková Nováková
Martina Bučková
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vedoucí učitelka:

První školní den

foto: Jana Líčeníková
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DĚTSKÝ DEN 2020
Tak konečně proběhl. Co? No
přeci „Dětský den 2020“. Po nepříznivé situaci způsobené nám dobře
známým koronavirem došlo k rušení většiny kulturních, sportovních
a společenských akcí. Výjimkou
nebylo ani pořádání dětských dnů.
Tak došlo i na ten náš, který byl
původně naplánovaný na sobotu
30. 5. 2020. Nařízení vlády nám
ale nepřálo, vyžití pro děti jsme
zrušit nechtěli, a tak jsme čekali na
příznivější situaci. A dočkali jsme
se. Vláda nám postupně uvolňovala
různá opatření a omezení, a tak jsme
nakonec stanovili dnem „D“ pátek
3. 7. 2020. Pro ty, kteří neví, proč
právě pátek, jen krátké zdůvodnění.
V letošním roce slaví obec Lužice
770 let od první písemné zmínky.
Jako sportovní dárek pro naše
obyvatele se rozhodl Baník Lužice
přizvat si na přátelské fotbalové
utkání výběr bývalých hráčů jak
fotbalu, tak hokeje, k nim patří
i herci a zpěváci a vede je bývalý
reprezentant ČR Horst Siegl. Vyjednávání o termínu utkání započalo
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již v listopadu 2019, kdy se ještě
o covidu-19 moc nevědělo. Když
pak přišla ona situace, již nebylo
možné termín posunout. Šlo ho pouze zrušit, došlo by ale k propadnutí
platby. A tak jsme si řekli, že když
máme objednané všechny atrakce,
nafukovačky a kamarády na pomoc
na fotbal 3. 7. 2020, tak tyto dvě
akce spojíme. Proto byl mimořádně
i dětský den v pátek.
Malinko jsme tušili, že někteří již
hned po začátku prázdnin odjedou
na dovolenou, někteří jsou v práci,
ale nechali jsme to tak. Počasí nám
po vedrech ze začátku týdne nepřálo
a od rána pršelo. S přípravou soutěží
jsme ale začali a věřili, že pršet přestane. A ono nám to vyšlo. Začátek
dětského dne byl plánovaný na
12 hodin, kdy nám i přestalo pršet.
A tak jsme začali. Dětí nám oproti
loňsku přišlo o něco méně, přesně
jak jsme předpokládali. I tak se ale
účastnilo cca 238 malých soutěživých kamarádů.
U vstupu všechny děti obdržely
dárkovou tašku, která obsahovala

vitaminový nápoj a propisku s logem letošního svátku, vybrat si navíc mohly malou sladkost. Hlavně
ale obdržely svou osobní kartičku
se jménem, se kterou pak obcházely
jednotlivé soutěže, kde dostávaly
obrázková razítka za splnění úkolů.
Těch bylo tentokrát šest, objevil se
např. slalom míčem mezi kužely,
skákání v pytli, přechod po kladině
s následným slalomem, střelba na
branku či slalom s tenisákem na
raketě. Výběrem disciplín jsme se
snažili eliminovat kontakt rukou
s pomůckami na disciplínách, aby
nemuselo dojít k jejich neustálé
dezinfekci. I proto byla u vstupu
a na každém stanovišti k dispozici
dezinfekce a papírové ručníky. Po
absolvování všech disciplín a obdržení razítek mohly děti předložit
kartičku u připravené tomboly,
kde si vytáhly z krabičky lísteček
s výherním číslem, za který pak obdržely některou z připravených cen
jako odměnu. Mezi těmito cenami
nechyběly různé hračky, sportovní
potřeby, kancelářské potřeby, ale
třeba i šampaňské.
Mimo tyto soutěže si děti mohly
prohlédnout zásahová vozidla Policie ČR s vystavenou výbavou, vozidlo zdravotní služby DONERA,
hasičský vůz TATRA dobrovolných
hasičů z Prušánek, připravena byla
prohlídka motorek. Každý účastník
měl možnost sklouznout se na nafukovacím hradě nebo skluzavce, pro
větší byla připravena nafukovací
lezecká stěna na vyzkoušení jejich
dovedností. Svou práci nám také
přišli představit místní chovatelé,
kteří přinesli na ukázku i některé
své zvířecí mazlíčky. V neposlední
řadě se nám přijeli ukázat nejmenší

členové dobrovolných hasičů z Hodonína, kteří nám i ve dvou malých
ukázkách předvedli hasičský zásah.
Pro všechny pak byla v provozu
udírna s připravenými klobásami,
cigáry nebo párkem v rohlíku
a otevřeno občerstvení pro příjemné
osvěžení. Pro děti stánek s perníkem, cukrovou vatou a popcornem.
Celá akce by nebyla možná bez
podpory místních i přespolních
firem a subjektů. Velké poděkování
za poskytnutí sponzorského daru
tedy patří:
AL-LEX PRO, manželé Harcovi;
autoopravna Pavel Podrazil; autodoprava Topilin; E.ON ČR s.r.o.,
Hodonín; DD Pneu s.r.o., Moravská
Nová Ves; GEPROSTAV geodézie
s.r.o., Hodonín; GEPROSTAV energy s.r.o., Hodonín; Groz-Beckert
Czech s.r.o., Lužice; Groz-Beckert
Czech s.r.o., Lužice (odbory); lužičtí senioři; LUTES s.r.o., Lužice;
obec Lužice; MCS – Ing. Milan Foldyna; Stavební firma PLUS s.r.o.,
Hodonín; PROST Hodonín s.r.o.;
SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodonín; VHS Břeclav s.r.o.; stavební
firma R. Příkazský; REPREL s.r.o.,
Hodonín; TJ Baník Lužice, z.s.;
TESPRA Hodonín, s.r.o.; vodo-topo-sanita Pecka Jan; WIKI, spol.
s r.o., Kyjov; Kaiser Servis, spol.
s r.o., Blansko; M-servis, Michael
Unger; manželé Slatinští.
Jak vidíte, seznam je dlouhý.
Pokud jsem na některé zapomněl,
není to úmysl a velmi se omlouvám.
Co říct závěrem? Velký dík všem,
kteří se podíleli na pořádání této
akce – holky u vstupu nebo u tomboly, fotbaloví dorostenci a žáci
na jednotlivých stanovištích, ale
i všichni rodiče, kteří nám pomohli
s přípravou této oslavy jednoho
z nejhezčích svátků v roce. Ještě
jednou i velký dík všem sponzorům za poskytnuté příspěvky – jak
finanční, tak materiální.

Dětský den

A jedno zvláštní poděkování.
Speciálně děkuji onomu jedinci,
který se při závěrečném posezení
po ukončení tohoto dne vloupal
do kanceláře a z uzamčené skříně
nám „odlehčil“ od větší části ze
vstupného na dětský den. Opravdu
nám toho moc nezůstalo. Ať si
dotyčný sám přebere, zda to stálo
za to, a sám si srovná svědomí.
Tyto peníze nejsou určeny pro nás,
kteří akci pořádáme. My to děláme
zadarmo a kvůli letošnímu termínu
v pátek nás to některé stálo třeba
i dovolené. Celou částku od nás
dostanou na sportovní potřeby
naši nejmenší. Člověka mrzí, že po

foto: Petra Lorencová

přípravách, které začínají již někdy
v říjnu, je zakončení takové. Ale i to
se bohužel stává.
Příjemnější speciální poděkování ale zasílám svým obchodním
partnerům, kteří po tomto zjištění
a bez jakýchkoliv řečí či poznámek
odcizenou částku ve větší míře
dorovnali z vlastních prostředků,
takže naši nejmenší o své potřeby
a věci nepřijdou.
A úplně nakonec přání, aby i příští
rok nám vše vyšlo a dokázali jsme
pro ty naše děti připravit stejně příjemnou oslavu jejich svátku.
Ještě jednou velký dík všem
Váš Petr Slatinský
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HODY 2020
Celý svět se letos točí kolem
neviditelné nemoci, která se objevuje v různé podobě a síle. Vláda
nařizuje a mění jednotlivá opatření,
jež ovlivňují životy naprosto všech
obyvatel našeho státu. Přichází
měsíc červen a stojíme před rozhodnutím, zda největší folklorní svátek
v roce uspořádat či ne.
Toto téma je diskutováno napříč
všemi místními skupinami, mezi
jednotlivci i mezi starosty v rámci
Regionu Podluží a názory jsou
rozličné. Maminky a tetičky neví,
jestli začat škrobit a žehlit kroje,
nebo nezačat…
Nakonec se místní chasa, která
hody v minulosti v největší míře
tradičně pořádala, dohodla s obcí,
že se hodů zúčastní, ale hlavní organizaci letos přenechá právě obci.
Další nutnou změnou bylo místo
pořádání hodů. Vzhledem k rozsáh-

Předhodový večer
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foto: Petra Lorencová

lé rekonstrukci Sokolovny a umírnění počtu hodových návštěvníků
jsme museli využít částečně zastřešeného prostoru Liďáku. Taktéž délka hodovního veselí se pro letošek
zkrátila ze čtyř dnů na pouhé dva.
V sobotu dopoledne chasa postavila májku, jeden ze symbolů hodů.
Tentokrát na to nepotřebovali ani
jeřáb, ani ošetření na chirurgické
ambulanci... 
Původní odvážné plány programu předhodového večera se také
umírnily a křest vznikajícího CD
mužáků i oslavy výročí obce Lužice
se přesunuly na neurčito.
V programu vystoupili vodní
skauti se svým kapitánem Mirkem
Havlíkem a trefným představením
‚Komáři se ženili‘. Dětská cimbálová muzika z Lužic pod vedením
paní Ivany Šimčíkové zahrála pásma napříč všemi regiony a místní
mužáci zazpívali písně z připravovaného CD. Vše za doprovodu
skvělé Cimbálové muziky Dur
z Hodonína, ke které se po hlavním
programu přidali i ostatní přítomní
muzikanti, a zábava tak pokračovala
až do časných ranních hodin. Prostě
tak, jak to na hody má být!

Hody

Hodová neděle byla zahájena
slavnostní mší v kostele sv. Cyrila
a Metoděje za přítomnosti mnoha
krojovaných a za krásného zpěvu
chrámového sboru sbormistryně
Květy Huspeninové.
Jen co jsme si utřeli huby od
kačeny, už jsme se zase oblékali
do kroje, jak mladí svobodní, tak
zkušení ženatí muži a vdané ženy
se svými malými ratolestmi.

foto: manželé Maršálkovi

Po požehnání v kostele vyšel dědinou krojovaný průvod k prvnímu
a druhému stárkovi, kterými byli
Zdeněk Kopřiva a Honza Martínek.
Krojovaní chlapci zahájili svým
verbuňkem hodovou zábavu (letos
nemůžu napsat ‚pod zeleným‘), ke
které všem hrála naše lužická dechová hudba s kapelníkem Alešem
Hanzlíčkem. Z přespolňáků si přišla
do Lužic zatančit chasa z Mikulčic
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a z Hodonína. Krom skvělé muziky
se o dobrou náladu starali i místní
vinaři, kteří ve stánku nalévali svá
vínka.
I přes veškeré obavy z možných
komplikací se snad hody povedly.
Všichni si určitě zábavu našli – i ti
nejmenší, kteří mohli navštívit kolotoče na kopci U Vrchnice.
Opět po roce jsme se zase mohli
těšit z krásy našich krojů, zatančit
a zazpívat si jak u cimbálky, tak
u dechovky, pobavit se s přáteli,
pokoštovat dobré vínko a utužit
vztahy mezi sebou.
Věřím, že příští hody budou plné
novinek a milých překvapení – v podobě nového zeleného, většího počtu krojovaných, ale hlavně v tom,
že hody budou na svém původním
místě a v tradiční podobě bez neviditelných nepřátel.
Jana Maršálková
předsedkyně kulturní komise

Hody

foto: manželé Maršálkovi

PRKAČCUP
Poslední víkend o prázdninách
patřil už tradičně Prkačcupu a doprovodným soutěžím Prkáček a Pekáček.
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Jako obvykle jsme se sešli v sobotu dopoledne a během necelých
dvou hodin byla připravena trať,
zázemí pro registraci závodníků

a časomíru, stoly a lavičky pro
občerstvení a stan pro degustační
vzorky domácího chleba. Holt,
nedělali jsme to poprvé a je znát,
že za těch 11 ročníků každý z nás
ví, co je potřeba. Stánek s občerstvením jsme letos přenechali týmu
profesionálů z Liďáku. Pak jsme se
rozešli do svých domovů k obědu,
odpočinku, nebo naopak užít si stresu při přípravě soutěžního prkače
„na poslední chvíli“.
Odpoledne jsme doladili poslední
úpravy trati a těšili se na očekávané
i neočekávané soutěžící. Je pravda,
že ti první dětští účastníci se nám
motali pod nohama už během přípravy trati a využívali posledních
chvil před startem k tréninku. Soutěží dětí také závod v 15:00 začal
a chvilku před čtvrtou už jsme znali
výsledky klání 35 dětí.

V kategorii 0 až 6 let se na třetím
místě umístil Tomášek Marada, na
druhém místě Ninuška Hegnarová
a zvítězil Patrik Havránek.
V kategorii 6 až 9 let se na třetím
místě umístil Maxík Krůžela, na
druhém místě Martínek Havlík
a zvítězil Jenda Antoš.
Pravidla soutěže říkají, že se
jedná o závod šlapacích autíček,
traktorů či tříkolek, nicméně rádi
jsme na trať pustili dítko s jakýmkoliv strojem, a přestože se časy do
závodu nepočítaly, nikdo neodešel
bez odměny.
Přestávku nutnou k vyhodnocení soutěže nám ukázkou svého
řidičského umění zpestřila děvčata
z E.T Kart týmu, dvojčata Emma
a Ella Trávníčkovy, která ve věku,
kdy se jejich vrstevníci učí jezdit na
kole, bravurně ovládají motokáry
se spalovacím motorem a závodí
v kategorii Easykart 50. Takto nějak
začínal i Michael Schumacher!
Během Prkáčku nám běžela registrace závodníků hlavního závodu –
Prkačcupu. Bohužel, letošní ročník
byl asi nejméně obsazený, naštěstí
přijeli naši staří známí a viděli jsme
nakonec i nové a neznámé stroje.
Na startovní listinu bylo zapsáno
10 posádek a hned při zápisu jsme
museli změnit pravidla – do soutěže
se přihlásili tři patnáctiletí jezdci, za
které se zaručili jejich rodiče. Inu,
zase to mládí!
Trať byla téměř stejná jako loni,
zpestřená byla ale novou disciplínou spočívající v dojení kozy.
Každý závodník musel po projetí
prvního kola v prostoru startu zastavit své vozidlo a ručně nadojit
1 dcl mléka od naší kozy. Nutno
poznamenat, že pokusy mnohých
závodníků naplňovaly skutkovou
podstatu paragrafu 302 odstavec 1)
písmeno b) trestního zákoníku, tj.
týrání zvířat. Ne, nebojte se, koza
naštěstí nebyla opravdová…
Po projetí všech závodníků cílem

foto: Petra Lorencová

nastal čas pro dekorování vítězů.
V průběhu závodu jsme se rozhodli
alespoň slovně ohodnotit dva týmy:
Speciální ocenění za inovaci a ekologii dostal tým rodiny Kosovy za
předvedení traktůrku poháněného
elektrickým proudem. Ocenění
za zvláštní kouřové efekty a cenu
Ropák roku si odnesl tým rodiny
Gožďálovy.
V kategorii lehkých strojů se na
třetím místě umístil Dan Kos s elektrickým traktůrkem, na druhém
místě Tomáš Maršálek a zvítězil

Jara Gožďál – ekologie neekologie,
zde je vidět, že inovátoři jako Musk
nebo Kos mají stále co dohánět.
V kategorii těžkých strojů se
závodilo nejvíc a jako obvykle šlo
o vteřiny. Závodníci nenechali nic
náhodě, v průběhu závodu pečlivě studovali trať, chyby soupeřů
a vymýšleli strategii pro vyvážený
poměr rychlosti a trestných bodů.
Na třetím místě nakonec skončil
Roman Pihar z Josefova, druhý byl
Rostislav Svačina z Podivína a zvítězil František Špaček z Vacenovic.
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Kultura
Stručně zhodnoceno: byl to ročník s nižší účastí závodníků i diváků, ale zase s příjemným počasím
bez horka a deště. Příjemně překvapil rekordní počet soutěžících
v Pekáčku. Že by inspirace pořadem
Peče celá země? Proč ne!
Závěrem bych rád poděkoval
našim děvčatům za pomoc při
registraci závodníků a organizaci
Pekáčku, Pavlu Maradovi ml. za
prezentaci obrovského traktoru,
který se změnil v úžasnou průlezku
pro děti, Karlu Dostálovi za předvedení historické Pragy V3S jako
rychlého hasičského speciálu a Janě
Líčeníkové za perfektní moderování
celého odpoledne.
foto: Petra Lorencová

Cenu diváků, která byla obvyklá
u všech předchozích ročníků, jsme
se rozhodli nedemokraticky zrušit
a nahradili jsme ji Cenou Lužických

mužáků, o jejímž prvním držiteli
jsme zcela autoritářsky rozhodli bez
hlasování. Nezískal ji nikdo jiný než
pan Král. Jeho výsosti gratulujeme!

Za Lužické mužáky
Tomáš Maršálek
samozvaný ředitel závodu

PEKÁČEK 2020
Poslední prázdninový víkend se stal tradicí jak pro závody traktorů, tak pro soutěž o doma upečený chléb s názvem Pekáček.

Letošní 6. ročník byl v mnoha
ohledech výjimečný. Počet chlebů
dosáhl dosavadního rekordu, sešlo
se 13 chlebů a jeden nesoutěžní
vzorek rohlíků. Aktivně se zúčastnily 4 děti, některé z nich dokonce
stály na stupni vítězů. A jedna
pekařka nás pohostila doma připravenou cibulovou pomazánkou
s chilli. Další novinkou byly dvě
kategorie, jedna zahrnovala chleby připravené z droždí (celkem
8 chlebů) a druhá chleby kváskové
(celkem 5 chlebů).
Drožďové chleby měly různé
poetické názvy: Hop šup, Šmoula,
Pivní, Pivní s cibulí, Bylinkový,
Domácí, Česnekový a Kmíňáček.
Z kváskových to byly Dýňový,
Brusinkový, Bazalkový, Kmínový
a Levandulový.
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Každý degustátor dostal deset
bodů, jimiž mohl obodovat jednotlivé vzorky chlebů dle svých
preferencí.
Vždycky mě strašně baví, jak si
lidé mezi sebou povídají a diskutují
o jednotlivých chlebech, každému
chutná něco jiného, každý má jiný
názor a diskuze o tom nejdůležitějším pečivu, co na stole doma
máme, jistě stojí za to!
I ve zracích aktivních účastníků
při předávání jejich díla je vidět,
že jsou plni očekávání, jak letos
ten jejich vyšperkovaný bochník
dopadne! Správný bochník chleba
má nejen nádherně vonět, ale také
krásně vypadat, o to jsou však
degustátoři bohužel ošizeni. Před
zahájením koštování musíme mít
bochníky rozkrájeny na malé kousky, abychom uspokojili velký počet
degustátorů.
A jak to tedy letos dopadlo?
Absolutním vítězem s počtem
bodů 187 se stal kváskový chléb
s brusinkami od Jany Maršálkové.

foto: Petra Lorencová

Druhé místo v kategorii kváskových obsadil chlebík Levandulový
a třetí místo chléb Kmínový, oba
upečeny M. Mirošovou.

První místo v kategorii drožďových chlebů obsadil Pivní s cibulí
s počtem 173 bodů od p. M. Přibyla
(i loňský vítěz), druhé místo Hop
Šup M. Hřebíčka (žák ZŠ) a třetí
místo Kmíňáček M. Kosové (žačka ZŠ).
Všem mnohokrát děkuji za
aktivní účast, za to, že se nebáli
a přinesli svůj bochník do soutěže.
Ostatním, kteří přišli ochutnávat,
za přínosné komentáře, za spolupráci při dodržování přísnějších
hygienických pravidel. A nesmírně
jsem potěšena pravidelnou aktivní
účastí těch nejmenších, kteří mají
doma skvělou podporu a daří se jim
stát na stupních vítězů. Máme se
od mládeže také co učit!
Jana Maršálková
předsedkyně kulturní komise
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Kultura / Spolky
Klub
česko-francouzského
partnerství a obec Lužice

CO PŘIPRAVUJEME NA LUŽICKÝ ADVENT
A ČAS VÁNOC

vás zvou
Rozsvícení vánočního stromu – 29. 11. 2020

na vyhodnocení soutěže

Rozsvěcení svící na adventním věnci – každou adventní neděli

ROZKVETLÉ
LUŽICE

Vánoční dílny v knihovně

které se uskuteční
v úterý 20. října v 17 hodin
v areálu ČZS Lužice

Vánoční koncert v kostele
Silvestrovské plavání

To vše za předpokladu, že nám to umožní
epidemiologická opatření.
O jednotlivých akcích budete průběžně informováni.

Spolky
HNUTÍ BRONTOSAURUS
TÁBOR S NÁZVEM ZAKLETÝ VRCH
Letošní rok nám všem připravil
hned několik komplikací. Do posledních chvil jsme netušili, zda
tábor vůbec budeme moci uskutečnit. Nakonec ale všechno dobře
dopadlo a my jsme se na začátku
prázdnin vydali na náš oblíbený
táborový plac, kde jsme prožili
krásných 14 dní.
Již před táborem děti dostaly
dopis od pana krále, ve kterém
stálo, že je všechny zve na audienci
k němu do letního sídla v královské
oboře kousek od Náměště nad Oslavou. Tak jsme se všichni sbalili,
rozloučili se s rodiči a vyrazili vstříc
novému dobrodružství. U pana krále jsme se dozvěděli, že je nedaleko
zpustlá vesnice, ve které se dějí
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podivné věci. Král nám slíbil, že pokud tuto osadu zachráníme, štědře
nás odmění. Proto jsme moc dlouho
neváhali a vydali jsme se tento kraj
hledat, abychom se jej pokusili společnými silami zachránit. Nejdřív
jsme tápali a vesničané k nám nebyli
moc přívětiví. Postupně jsme se ale
od nich začali učit jejich řemesla
a také jsme zjišťovali, co se v kraji
vlastně stalo. Bída, špatná úroda,
sucho, zlí duchové, to říkali vesničané, nám se to ale nezdálo, a tak
jsme pátrali dál. Jednoho večera,
právě když jsme si užívali večer
u táboráku, nás navštívila tajemná
a hrůzostrašná postava v řetězech.
Jmenovala se Žibřid a byl to upír!
Ze začátku na nás byl zlý, ale my
jsme nic nevzdávali. Snažili jsme
se zjistit jeho příběh, a když jsme
mu začali pomáhat, pochopil, že
pro něj bude výhodnější, když se
k nám bude chovat hezky a půjdeme
za společným cílem. Zjistili jsme,
že všechny problémy v kraji byly
způsobeny zlými skutky, které
Žibřid musel spáchat. Pana Žibřida
totiž ovládali zlí loupeživí bratři.
Během tábora se nám společnými
silami postupně povedlo všechny
jeho špatné skutky odčinit. Nakonec nám zbývalo porazit loupeživé

bratry, ale to už je zase jiný příběh.
Prozradím vám, že se nám to podařilo a všechno dobře dopadlo.
Vraceli jsme se unavení, špinaví,
ale zároveň nadšení a plní nových
zážitků. Jestli chcete vidět, jak to
na táboře probíhalo, podívejte se na
náš facebook či na fotky: rajče – ZČ
HB BRĎO Vlkani. Na facebooku
můžete také sledovat, kdy budou
probíhat oddílové schůzky v jednotlivých vesnicích.
Nakonec bychom vás, rodiče
i děti, rádi pozvali na tradiční tábo-

rák, kterým každoročně zahajujeme
nový školní rok. Letos se uskuteční 12. 9. v 17 hodin u klubovny
v Mikulčicích. Na všechny se mooc
těšíme!
Martin Kadala

foto: Pavel Marek
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JUNÁCKÝ TÁBOR POLNIČKA 2020
9. 7. se sešlo před klubovnou
v Mikulčicích mnoho lidí. Co se
děje? Začal nám skautský tábor!
Letos jsme vyrazili autobusem.
Bylo to sice mnohem pohodlnější
než přestupy z vlaku do vlaku, ale
jak jsme se všichni shodli, nebylo to
ono. Autobus nás vysadil u občerstvení Vagón v Polničce. Odtud jsme
šlapali pěšky. V táboře nás čekalo

Vánoční stromek v létě
foto: Josef Kobeda – Killer

Kanadská noc
foto: Josef Kobeda – Killer
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vřelé uvítání. A taky spousta práce.
Do oběda jsme měli smontované
všechny podsady a taky konstrukce
střech. Po jídle už nám chybělo
jenom popřehazovat plachty přes
konstrukce a zašněrovat je, což jsme
stihli jen tak tak, protože začalo
poprchat. Naštěstí déšť brzy ustal,
takže jsme mohli začít nosit kufry
a postupně se vybalovat.
Letošní celotáborovka byla na
téma western. Na dva týdny se
z nás stali zlatokopové a zlatokopky, poněvadž v řece Sázavě bylo
nalezeno neskutečné množství
zlata. V Polnička Town, které bylo
zároveň naším tábořištěm, jsme se
setkali se čtyřmi místními šťastlivci,
kterým se podařilo zbohatnout na
zlatě, to navíc stále ještě ve velkém
nacházejí: Arthur Feldon – honák
dobytka, Betty Whiterose – majitelka místního stejnojmenného
salonu, Albert Whitemore – kovář
z Polnička Town, Jennifer Stevens –
vdova po pastorovi Archibaldu
Stevensovi. Každý z nich si vyhlédl mezi zájemci členy do svých
zlatokopeckých týmů, se kterými
jsme během tábora plnili většinu
výzev, úkolů a zažívali nejrůznější
zajímavé příhody.
Každý den našeho tábora nám
letos pršelo. Někdy to byla jen
přeháňka, jindy jsme zažili pravou
nefalšovanou letní bouřku… Proto
byl problém mít každou sobotu, jak
bývá zvykem, táborák. Nejprve se
přesunul ze soboty na neděli, potom
z neděle na pondělí. Ve finále se ale
uskutečnily všechny táboráky, které
se uskutečnit měly, takže jsme byli
spokojení.
Vedoucí našich týmů se ukázali
jako zrádci a vytěžené zlato ukradli.
Čekalo nás tedy stopování zločinců,
které nám usnadnili naši indiánští
přátelé. Spolu s nimi jsme se naučili

CIMBÁLOVÁ MUZIKA Z LUŽIC
poznávat rostliny, vyráběli jsme si
vlastní indiánské čelenky, ukázali
nám, jak zapálit oheň lukem, lovili
jsme hady a pak jsme si na nich
pochutnávali. Od kovbojů jsme
se učili rýžovat zlato a taky jsme
viděli správný saloon Divokého
západu. Taky jsme oslavili Vánoce
a zpívali jsme u vánočního stromu
koledy. Všichni pozorně sledovali,
co se objeví v bulvárním časopise
Zlatopis, který nám byl zdrojem
informací z kovbojského světa, ale
také světa zlatokopů a především
světa táborového.
Na nedalekém kopci Tisůvka
byla nalezena mrtvola jednoho ze
čtyř společníků: Alberta Whitemora. V posledním dopise psal, že
ho Betty, Arthur a Jennifer zradili.
Zanedlouho poté byla nalezena
také mrtvá těla Betty a Jennifer,
jež pravděpodobně Arthurovi také
překážely ve stoprocentním zisku.
Pak vypukl závěrečný souboj. Celý
náš tábor se rozhodl získat zlato
zpět. Arthur Feldon si ale sehnal
nové kovbojské společníky, takže
bitva pro nás nebyla ani trochu
jednoduchá. Bojovali jsme, seč
nám síly stačily, a naše odhodlání
nám zajistilo konečné vítězství.
Zlato bylo opět naše! Večer přišel do
Polnička Town obchodník, s nímž
jsme naše zlato směnili. Dostali
jsme od něj fešné nákrčníky, které
nám rozhodně budou k užitku.
Poslední noc byla, již tradičně,
kanadská. Ráno jsme se sbalili,
poté jsme rozebrali stany a po obědě
jsme vyrazili k autobusu, který nás
zavezl tam, kde naše kovbojské
dobrodružství započalo.
Karolína Maršálková
a Alžběta Hubačková

Zdravíme všechny příznivce
folkloru. Ani o prázdninách jsme
nezaháleli. Zkoušky jsme měli každý týden ve středu, protože nikdy
nevíte, co se kromě naplánovaných
akcí může naskytnout.
Začali jsme tradičně netradičním
předhodovým večerem v Lužicích,
na který jsme přejeli z otevřených
sklepů v Hruškách. Dále následovalo celodenní soustředění, které
nás připravilo na otevřené sklepy
v Mikulčicích, odkud jsme přejeli
na předhodový večer do Hrušek,
ten se kvůli vydatnému dešti též
stal netradičním. Byla to muzika pro
všechny, kdo se chtěli bavit i přes
tyto překážky. Musím říct, že děti
hrály a zpívaly s obrovskou chutí.
Poslední trénink byl věnován
rozlučkovému hraní v přístavišti
v Hodoníně.
Školní rok bude ve znamení
místních akcí, ale hlavně budeme,
jakmile se překulí září, říjen, chystat
advent a Vánoce.
Chtěla bych poděkovat dětem, že
ani prázdniny jim nestály v cestě se
scházet a zahrát si, pobavit se. Rodičům děkuji za podporu, obětavost,
ochotu. I podpora obce nás velmi
těší a tímto přejeme všem šťastné
vykročení do nového školního roku.
Ať se daří a rádi se s vámi setkáme
u pěkné písničky.
Ale hlavně buďme všichni hodně
zdraví.

Otevřené sklepy v Hruškách

foto: Kateřina Balážová

Celodenní soustředění u paní učitelky

foto: Kateřina Balážová

Za CM Iva Šimčíková

Otevřené sklepy Mikulčice

foto: Eva Výmolová
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KLUB SENIORŮ LUŽICE SE POMALU PROBOUZÍ Z KORONAVIRU
V letošním roce nás stejně jako
ostatní kluby nemile zaskočila
pandemie koronaviru.
Přesto se nám podařilo již uspořádat několik akcí.
V únoru to bylo plavání v Aquaparku Moravia v Pasohlávkách.
Prvním naším společným setkáním v tomto roce ale byla 10. února
členská schůze. Tady jsme zhodnotili činnost za předcházející rok
a naplánovali jsme bohatý program
na celý rok letošní.
Některé akce naplánované na jaro
se nepodařilo uskutečnit. Byla to
návštěva divadla v Brně. Měli jsme
vstupenky na 6. dubna, ale nevyšlo
to. Také se neuskutečnila návštěva
jarní výstavy Floria Kroměříž.

Přesto jsme na své členy nezapomínali. Hlavně na své jubilanty.
V květnu jsme chtěli uspořádat
slavnostní posezení ke Dni matek. Bohužel se nešlo scházet ve
větších skupinách. Přesto jsme
naše členky osmdesátnice a starší
navštívili a obdarovali je růžičkou
a rouškou jako symbolem současné situace.
V červenci se situace změnila,
a tak jsme vyrazili na první celodenní výlet, a to na zámek v Lysicích
a do Sloupsko-šošůvských jeskyní.
Výlet se vydařil. Hned další týden
jsme navštívili zámek ve Strážnici.
K prohlídce zámku patřily také tři
výstavy. Byl to výlet krátký, ale
všem se líbil.

V pátek 4. září konečně jedeme
do divadla do Brna na představení, na které máme již půl roku
vstupenky. Bohužel opět vyrážíme
s rouškami.
Další naší akcí je 25. září podzimní výstava Floria Kroměříž.
Doufáme, že to nebude poslední
naše akce v tomto roce.
Chtěli bychom uspořádat do konce roku ještě plavání v Aquaparku
Moravia Pasohlávky a ještě jednu
návštěvu divadla.
Přejeme všem občanům z Lužic,
aby se jim co nejlépe dařilo zvládnout podzim s koronavirem.
Za Klub seniorů Lužice
Soňa Repíková

NA STARÉM KVARTÝRU JE STÁLE RUŠNO
„Dobrý den, stojíme před Starým kvartýrem a chtěli bychom se
na něj podívat. Mohla byste nám
ho otevřít?“ Takových telefonátů
jsme měli během prázdnin hodně.
Přivítali jsme návštěvníky z Prahy,
Tábora, Moravských Budějovic
a z řady dalších míst. Jejich zápisy
v naší knize svědčí o tom, že se jim
Starý kvartýr a výstavy líbily.
Po pauze způsobené koronavirovou pandemií se vrata Starého
kvartýru otevřela 19. června při
slavnostní vernisáži výstavy nazvané „Propojení“. Představují se
v ní Martina Mirošová keramikou
a Jiří Štěpanovský kovem a dřevem.
Jejich krásné práce zaujaly na vernisáži více než 130 hostů. Bylo pro ně
připraveno i bohaté pohoštění, které
při každé vernisáži tradičně připravují členové Starého kvartýru, ale
tentokrát se na něm velkou měrou
podílela i Martina Mirošová, které
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chceme touto cestou velmi poděkovat. Skvělou atmosféru doplňovala
Dětská cimbálová muzika z Lužic.
Poděkování patří také manželům
Brázdovým za skvělá vína.

Vernisáž na Starém kvartýru

Práce obou autorů zaujaly určitě
všechny věkové kategorie a každý
si zde mohl najít něco svého. Krásné výtvory Martiny Mirošové, ale
i technicky propracovaná díla Jiřího

foto: Petra Lorencová

Štěpanovského, vracející nás často
do dětského věku fantazie, nejsou
během této výstavy pouze k prohlížení, ale některá díla lze i zakoupit,
a tuto krásu si tak přesunout do
našich domovů.
Součástí výstavy jsou i expozice
ukazující kulturní a společenský
život v Lužicích od počátku minulého století do současnosti – Lužice
si totiž letos připomínají 770 let
od první zmínky. V minigalerii
představuje své fotografie členka
Muzejního spolku paní Karla Greé.
Fotografie zachycují zvířata tzv. za
dveřmi, autorka je zachytila u svého
domu. Mnozí z nás se s nimi potkávají a ani o tom neví. Výstava je
přístupná veřejnosti každou neděli
až do konce října.
Ve dnech 27.–28. června byl Starý
kvartýr otevřen v rámci Víkendu
památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí.
Do projektu se zapojilo celkem
51 objektů z celého regionu. Letos se Starý kvartýr stal dokonce
logem této akce. Navštívilo nás
asi 55 účastníků, kteří byli nadšeni
výstavou, prostorami Starého kvartýru i vřelým přivítáním (loni bylo
návštěvníků jen 15). Snahou této
akce je nejen oživit tradice a historii
pamětníkům, ale především i mladší
generaci, která podle přiloženého
plánku často navštěvuje během víkendu několik památkových domů.
Jsme velmi rádi, že jsme se stali
součástí, a pevně doufáme, že tato
tradice bude dále pokračovat.
Další z aktivit, na kterých se podílí Starý kvartýr, je příprava zázemí
pro konání svateb v obci. Tato aktivita začala teprve minulého roku,
ale během této krátké doby se u nás
uskutečnilo již 8 svateb. Jsme moc
rádi, že si novomanželé na tento
výjimečný den vybrali právě naše
prostory, které poskytují romantickou kulisu k tak krásné příležitosti.
1. srpna se na kvartýru uskutečnily

Pohádkování

2 svatby a novomanželům přejeme
do společného života hodně lásky,
štěstí a vzájemného porozumění.
Aktivity Muzejního spolku jsou
zaměřeny na všechny věkové kategorie. Pro nejmenší jsme 23. srpna
uspořádali Pohádkování. Dvůr
zaplnily malé děti se svými rodiči.
Protože bylo parné odpoledne, na
zahradě byl postaven party stan,
nově zakoupený právě pro takovéto
příležitosti. Ingrid Nesvadbová,
Markéta Víšková a Soňa Zimková
děti upoutaly veselým vyprávěním

foto: Jitka Konvičná

a písničkami v pohádce o žabce,
kterou samy zveršovaly a doplnily
autorskou hudbou a krásnými kulisami Zuzky Zimkové. Živý zájem
dětí a velký potlesk byl pro ně určitě
odměnou. Do pohádky se zapojili
nejen nejmenší, ale i jejich rodiče
a diváci, kteří si zamuzicírovali
spolu s nimi a také si zazpívali. Děti
si také mohly vybarvit omalovánky
k pohádce a všichni návštěvníci dostali malé pohoštění. Moc děkujeme
za toto krásné představení všem
třem účinkujícím.
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Starý kvartýr se snaží přiblížit
svoje aktivity co nejširší veřejnosti,
a tak si členové Muzejního spolku
připravili pro školní děti poprvé
akci nazvanou S kvartýrem do školy. Akce proběhla v neděli 30. srpna.
Pro děti byly připraveny soutěže,
které se nesly v duchu hravé školy.
Na motivy některých učebních
předmětů byly nachystány aktivity
jako malování, poznávání zvířat,
cvičení a další. Na každém ze sedmi
stanovišť byly připraveny úkoly jak
pro malé děti, které zvládly i předškolní děti, tak i úkoly pro již velké
školáky. Za splnění aktivit dostaly
děti známky do žákovské knížky
a po splnění všech úkolů bohatou
sladkou odměnu. Odměnou pro
pořadatele je jako vždycky úsměv
spokojených dětí i jejich rodičů.
Pro dospělé jsme uspořádali
přednášku Martiny Bittnerové
o Boženě Němcové. Takto bychom
chtěli připomenout 200 let od jejího
narození.
Muzejní spolek patří k nejaktivnějším v Lužicích. Rádi mezi sebou
přivítáme i nové členy s dalšími
nápady.
Tatiana Hromková
Alena Lacková

staly pravděpodobně nejčastěji
zpívanými oddílovými písničkami
v průběhu prázdnin.
V KEMPU U KOMÁRA…
...jsme si také o komárech zazpívali při našem putování po
Opatovickém kanále mezi Hradcem
Králové a Pardubicemi. Předtím
jsme si však zapádlovali i ve vodách
Orlice, v písnících Oplatil I a Hrádek. A nakonec i na krátkém úseku
řeky Chrudimky v centru Pardubic.
Uprostřed písníku Oplatil nás dokonce zastihla bouře, ale všechno
nakonec dobře dopadlo. Počasí nám
přálo na našem vodáckém putování
od 8. do 12. července jen zčásti,
ale pardubický aquapark nakonec
potěšil a zahřál všechny.

S kvartýrem do školy

foto: Petra Lorencová

VODNÍ SKAUTI
NESTAREJ SE, ŽENO MÁ, ŽE
MY NIC NEMÁME...
...a rázem jsme přišli o všechny
naše vodácké, skautské, folklorní
a další již tradiční plány v jarních
měsících tohoto roku. Těšili jsme
se na mnoho akcí nejen okolo
Velikonoc a filipojakubské noci,
kdy jsme plánovali udělat velký
oheň a benátskou noc na hladině
našeho Lužáku. I když bylo období karantény zpočátku dobou
možná i příjemného odpočinku,
brzo jsme zjistili, že léto už strá32

vit v domácí karanténě rozhodně
nechceme.
S o to větší chutí jsme vyrazili se
podívat 19. a 20. července na akci
Benátská noc, kterou na hladině
Pístovického rybníka zorganizovali
vodní skauti z oddílu Severní hvězda
z Lulče. Počasí přes den nebylo úplně přívětivé, ale noční projížďka několika desítek barevně osvětlených
a vyzdobených lodí byla velkolepá.
KOMÁŘI SE ŽENILI...
…a slétli se na předhodovém

večeru, který se konal v Lužicích
v sobotu 4. července. Nebyli to
ale nakonec jen komáři, ale i další
broučci, berušky, mušky, čmeláci
a cvrčci muzikanti. Folklorní pásmo
ze života nejrůznějšího hmyzu jsme
nacvičili v krátkém čase a věříme,
že potěšilo všechny návštěvníky
předhodového večera. Písničky
z vystoupení však těšily i rodiče
v průběhu celých prázdnin. Dětem
se lidové písničky o tragické svatbě
komára, ale i další píseň Nestarej
se, ženo má líbily natolik, že se

PÝTALI SA KOMÁRA, JE-LI
TREBA LEKÁRA…
…nebylo a my si mohli vodácké
jaro alespoň zčásti vynahradit létem
naštěstí už bez roušek a větších
omezení.
Nejdřív jsme se v neděli 19. července sešli na Lužáku a zahráli si na
svých lodích (tentokrát neoplachtěných optimistech a kánoích) známou
hru vodních skautů „chytání sleďů“.
Následující neděli 26. července
se však již konala v Lužicích velká námořní bitva o nadvládu nad
Lužákem. Hned několik plavidel
světových námořních mocností toho
dne brázdilo vody „Tihelny“. Vítěze
bitvy nakonec nebylo možné určit,
ale asi vyhráli všichni, kdo nakonec
dorazili do restaurace u Lužáku na
něco dobrého.
Před rokem jsme bohužel museli
přerušit kvůli počasí naše putování
po znojemské Dyji. V tomto roce
jsme si však za nádherného počasí
naše vodácké putování ze Znojma
do Krhovic a z Krhovic do Hrádku
zopakovali. Spokojení, unavení
a nesčetněkrát dobrovolně v čistých
vodách Dyje vykoupaní účastníci
byli všichni.

Ale i ve vodách Moravy naše malé
vodní skauty čekalo dobrodružství.
V neděli 9. srpna se totiž vydali
objevit poklad piráta Černovouse,
který se dle legend a tajné mapy
s vyznačeným místem ukrýval
v zaniklých meandrech řeky Moravy u Hodonína. Dobrodružství
to bylo veliké, protože do kalných
bažinatých vod, které chránily bájný
poklad piráta Černovouse, rozhodně
spadnout nikdo nechtěl. Objevitelská vodácká výprava se však v pořádku beze ztrát na životech vrátila
zpět domů a děti byly opět bohatší
o další prázdninový zážitek.
Baťův kanál jsme už jednou svými loděmi brázdili v loňském roce.
V sobotu a neděli 22. a 23. srpna
se někteří z nás vydali dále proti
proudu taženi silným „remorkérem“ v podobě motorového člunu
prozkoumávat vody Baťova kanálu
mezi Strážnicí a obcí Vnorovy.
I o těchto prázdninách se náš oddíl
zapojil do spolupráce s Českou televizí v letní soutěži Déčka, tentokrát
na téma „zachraňte trosečníky“. Starali jsme se svědomitě po celou dobu
prázdnin o ukrytou zelenou kešku.
Vyhodnocení a přesný počet návštěv
u našeho tajného úkrytu u Lužáku
ještě neznáme, ale i tentokrát se do

foto: Vodní skauti Lužice

Lužic sjížděly děti se svými rodiči
a prarodiči z celé České republiky.
A najednou je tu 1. září a my začínáme první oddílovou schůzkou
nový skautský rok 2020/2021. Tak
uvidíme, jaký bude ten další – tentokrát už třetí rok vodních skautů
z Lužic.
Vodní skauti Lužice
luzice.skauting.cz
zonerama.com/SkautiLuzice/
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JAROSLAV DOBROVOLSKÝ

Jaroslav Dobrovolský
foto: Archiv OÚ Lužice
Rodiče Jaroslava Dobrovolského pocházeli z jižní Moravy. Otec
Josef, povoláním kovář, se narodil
2. října 1851 v Nedachlebicích,
okres Uherské Hradiště, matka
Filomena, rozená Hoferová, se narodila téhož roku 5. července v obci
Topolná, kde se v roce 1874 konala
jejich svatba. Mladí manželé se
nadlouho nikde nezabydleli, zřejmě se stěhovali za prací. Nejstarší
dcera Františka se narodila roku
1876 ve Vídni, syn Alexandr roku
1882 v Rychlově na Kroměřížsku,
dcera Apolonie, provdaná Číhalová,
roku 1885 v Kněžpoli.
Do Lužic se rodina Dobrovolských přestěhovala po roce 1885.
Otec zde našel práci v uhelných
dolech jako kovář. Nejprve bydleli
na Kolonii, které se v té době říkalo
havírna. Později se přestěhovali
do domu č. 320. V Lužicích se
r. 1890 rodina rozrostla o syna Fer34

dinanda, 1893 o Otýlii, provdanou
Králíkovou, a 5. října 1895 se narodil nejmladší syn Jaroslav.
Jaroslav navštěvoval základní
školu v Lužicích, po jejím ukončení pokračoval ve studiu na reálce
v Hodoníně, kterou v roce 1913 dokončil. 30. ledna téhož roku zemřel
v Lužicích jeho otec. Pro Jaroslava
to bylo těžké období, na jeden
rok z finančních důvodů přerušil
studium a poté nastoupil do ústavu
pro vzdělávání učitelů v Kroměříži. Po ukončení zkouškou v roce
1915 nastoupil jako výpomocný
učitel ve Starém Městě u Uherského
Hradiště.
15. listopadu 1915 byl odveden
a nastoupil službu u 25. zeměbraneckého pěšího pluku, po základním výcviku přešel roku 1916 do
důstojnické školy.
11. května 1916 zemřela v Lužicích jeho matka, kterou navštívil
krátce před její smrtí. Tato ztráta jej
citově velmi zasáhla. Koncem roku
byl převelen na východní frontu
a povýšen do funkce praporčíka,
rok nato (1917) do funkce poručíka.
Ihned po ukončení 1. světové
války se hlásí do Slovácké brigády
a nastupuje k 1. polnímu praporu
jako pobočník s působností v Hodoníně, Břeclavi a Lednici. Aktivní
vojenskou službu opouští v listopadu 1918 a přijímá místo učitele
na obecné škole v Mikulčicích.
Ve školním roce 1920/1921 učí na
obecné a také živnostenské škole
v Lužicích. V obci působí také jako
první ve funkci knihovníka.
19. října 1920 uzavřel Jaroslav
občanský sňatek v Hodoníně s Emilií Bdinkovou, dcerou krejčího
Františka Bdinky z Lužic. Roku

1921 se jim narodila dcera Dana,
v roce 1926 syn Jaroslav.
Na lužické škole působil pouze
do září 1922, poté byl přeložen do
Jelšavy na Slovensku do ústavu
pro sluchově a zrakově postižené.
K takto postiženým dětem měl
zřejmě blízko z toho důvodu, že
jeho bratr Alexandr se narodil jako
hluchoněmý. V roce 1925 nastoupil
na břeclavskou měšťanskou dívčí
školu, v letech 1926–1929 vyučuje
na chlapecké škole v Uherském Ostrohu občanskou nauku, měřičství,
rýsování, kreslení, ruční práce a krasopis. Od září 1929 zastával místo
definitivního učitele na chlapecké
škole v Hodoníně až do roku 1939.
Pro své žáky vytvořil zajímavé
a užitečné učební pomůcky. Například Kreslení v prvouce (1931) vydal vlastním nákladem. Následující
rok to bylo Kreslení ve 3. až 5. třídě.
Ukázka z učební pomůcky Kreslení v prvouce

Jaroslav Dobrovolský s manželkou
Emilií
foto: Archiv OÚ Lužice

Jaroslav Dobrovolský byl nejen
dobrým učitelem, ale také vynikajícím výtvarníkem. Zabýval se
především grafikou, také maloval
akvarely a pastely – hodonínskou
radnici, břeclavský zámek. Jeho
knižní grafika je velmi srozumitelná a působivá a i v dnešní době se
těší pozornosti sběratelů. Svá díla
vystavoval nejen u nás, ale také
v zahraničí a sklízel mnoho uznání.
1929 Brusel, 1929–1936 Los Angeles USA, 1934 a 1935 maďarský
Szeged a polský Lvov, 1938 Sydney
v Austrálii. Také v Mauthausenu
vytvořil vězeňské ex libris – svazek
tužkových náčrtků, které znázorňovaly jeho vnímání tohoto nelid-

foto: Archiv OÚ Lužice

Ukázka z tvorby ex libris
foto: Archiv OÚ Lužice

ského prostředí. Ilustroval knížky
Petra Bezruče, Jana Herbena, Petra
Jilemnického, Františka Vaculoviče
a mnoha dalších autorů. Vytvářel
ex libris (knižní značky) a spoustu
novoročenek.
12. listopadu 1935 byl zvolen do
funkce starosty města Hodonína, ve
které působil do ledna roku 1939.
V srpnu byl jmenován okresním
školním inspektorem v obvodu
Moravské Ostravy. Do Ostravy se
také rodina přestěhovala.
V době okupace se zapojil do odbojové organizace Obrana národa,
kde organizoval odbojové složky,
získával spolupracovníky a finanční prostředky, zprostředkovával
přechody přes moravsko-slovenské
hranice. Byl také v písemném spojení se zahraničními odbojáři.
Zatčení gestapem proběhlo na
základě udání v noci z 11. na
12. září 1940. Byl odsouzen pro
velezradu 15. října 1941 a převezen
do vyhlazovacího koncentračního
tábora v Mauthausenu s poznámkou
„návrat nežádoucí“. V Mauthausenu
vykonával těžkou práci v kamenolomu. Kameny vážící až 50 kg byli
vězni nuceni vynášet po 180 schodech. Jaroslav Dobrovolský zemřel
29. dubna 1942. Podlehl otravě
provázené vysokými horečkami
a naprostému vyčerpání. V roce
1946 mu byl udělen Československý válečný kříž in memoriam a Junácký kříž „Za vlast 1939–1945“,
a to zlatý stupeň in memoriam.
Obec Lužice věnovala svým dvěma
rodákům Jaroslavu Dobrovolskému
a Antonínu Kosovi, kteří zemřeli
v Mauthausenu, pamětní desku. Ta
zde byla umístěna 26. dubna 2016.
Slavnostního odhalení se zúčastnili zástupci obce Lužice a města
Hodonína, český velvyslanec v Rakousku, lužičtí občané, vnuk Jaroslava Dobrovolského, žáci a učitelé
Základní školy Jaroslava Dobrovolského Lužice i hodonínského
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gymnázia, také zástupci dalších
složek a společenských organizací,
celkem přijela uctít jejich památku
asi stovka účastníků.
5. října 2020 by se Jaroslav
Dobrovolský dožil 125 let. Byl to
člověk, který si zaslouží naši úctu
a vzpomínku. Vzpomínání proběhne také na Starém kvartýru, kde
si mohou návštěvníci prohlédnout
výstavku jeho kreseb a grafik.
Věra Kotásková
kronikářka
Zdroje: Kronika obce Lužice
MZA Brno
SOKA Hodonín
Mgr. Jan Buchta Ph.D: Jaroslav
Dobrovolský

Odhalení pamětní desky v Mauthausenu v roce 2016

HISTORIE LUŽICKÝCH BUDOV
Nedávno byla nalezena sbírka básní téměř neznámého autora Karla Janošíka. Útlá knížečka
z r. 1933 obsahuje i báseň o lužických sklárnách. Text odráží svou dobu, je tendenční a patří k proletářské
poezii, ale vedl k rozhodnutí, že při dalším mapování historie některých lužických budov dojde v tomto
čísle zpravodaje právě na areál bývalých skláren.

VYHASLA PEC LUŽICKÉ SKLÁRNY
Karel Janošík
280 dělníků a dělnic
bylo osazenstvem lužické sklárny –
která stojí.
280 dělníků a dělnic
zůstalo bez práce
a blížícího hladu se bojí.
Bídy a utrpení se bojí,
která již zuří v kraji,
a majitelé hutí se neptají,
z čeho žíti budou propuštění skláři.
Jim zlato v pokladně září
a v nadbytku žili a žijí,
jich nedotknou se stíny zhrbených šíjí
otroků práce.
Jim netřeba hledět na hladové děti.
Jich zákony kryjí
a doktor, rádce,
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poklad jim chrání a světí.
Jen dělnictvo je postiženo krisí
a strádá,
hladové děcko na prázdném prsu
matky visí
a smrt v tělo jeho se vkrádá.
Toť odměna za dlouholetou práci,
za strhané oči do ohně žáru,
za vyschlé plíce, které krvácejí,
a panstvo se vesele baví vína při
poháru.
Lužičtí skláři – dnešek smutný máte.
O veselejší zítřek se jistě postaráte.
Jen hlavy vzhůru! –
z utrpení velikého nový zrodí se život
pro vás i vaše děti.
Pamatujte, že boj vítězství světí.

OD JINDŘICHOVY HUTĚ
K VÝROBĚ JEHEL
Rozsáhlý areál firmy Groz-Beckert Czech se nachází na strategickém místě u nádraží, jeho historie
je letitá a zajímavá...
Podle ústního podání sahá sklářská výroba v Lužicích až k roku
1775, rozvoj ale nastal především od
doby, kdy se začalo s těžbou lignitu,
kterým se sklářské pece vytápěly.
K založení sklářského závodu na
místě současného sídla lužické
odnože firmy Groz-Beckert došlo
kolem r. 1848, obrat nastal, když
r. 1886 sklárny koupila akciová společnost J. Schreiber und Neffen. Dominantou byla hala, kde se ve dvou
pecích tavilo sklo – z bezbarvého se
vyfukovaly cylindry a nádobky na
petrolej, z bílého stínidla na lampy.
Vyvážely se do Polska, Itálie, ale i do
Indie či Egypta. Výroba se postupně

rozrůstala, dělaly se lahvičky na
parfémy, misky, zavařovací sklenice, koštovačky aj. Roku 1894 byla
postavena druhá velká budova,
a to centrální sklad. Shromažďoval
výrobky ze všech skláren patřících
společnosti J. Schreiber und Neffen.
Do Lužic se také přestěhovala administrativa z Vídně, pro ni firma
postavila v areálu úřednický dům.
Na počátku 20. století ve sklářské
huti pracovalo 150 zaměstnanců,
5 úředníků v provozu a 5 v kanceláři
(včetně ředitele). V r. 1922 měla Jindřichova huť již 215 zaměstnanců,
r. 1933 jich bylo 276. Bohužel zasáhla hospodářská krize a J. Schreiber a synovci kvůli nedostatku odbytu museli všechny propustit a brány
skláren se 4. 3. 1933 uzavřely.
V opuštěných budovách zřídili
místní zemědělci Hospodářské
družstvo, které výhodně vykupovalo produkty z polí a zahrad
a pomáhalo opatřovat členům
např. hnojiva a stroje. V jedné z hal
chtěli bratři Smrčkové vybudovat
r. 1938 dřevařský závod, zanikl ale
s příchodem Němců 15. 3. 1939.
Během války tu pak stolař Jírovec
vyráběl bedny pro potřeby německé
armády.
V r. 1946 se do bývalých skláren
začala stěhovat tkalcovna z Letovic,
ale nakonec si vybrala jinou lokalitu.
V létě 1948 zde zahájila firma Baťa,
později Svit, přípravné práce pro
vybudování haly na výrobu jehel do
textilních a obuvnických strojů. Přestavbu jedné z hal dokončil podnik
Závody přesného strojírenství (vznikl odtržením od firmy Baťa), ostatní
objekty byly však zbourány. Výroba
se rozjížděla pomalu (chyběly
stroje i vyškolená pracovní síla),
ale r. 1949 už závod produkoval až
4000 platin pro pletací stroje. Kalit
se však vozily do Českých Budějovic, odtud putovaly zpět do Lužic.
Další prostory náhle chyběly, ale na
výstavbu nebyly finance.

Sklárny

foto: Archiv OÚ Lužice

Igla

foto: Archiv OÚ Lužice

Díky sdružování podniků stejné
výroby do větších celků v letech
1949–1950 vzniká národní podnik
Igla n. p. závod 04 Lužice (patří pod
Igla České Budějovice, přidružen je
ještě závod ve Valašských Kloboukách). Vyrábí se především jehly
pro pletací stroje, od r. 1952 i lamely
pro staré stroje a tryskové stavy.
V r. 1956 má podnik 200 zaměstnanců
Od r. 1965 dochází ke vzestupu
výroby platin a jehel, a tak je vybudována druhá menší hala. Nad
vrátnicí a jídelnou vzniká nadstavba
pro kanceláře. R. 1969 dochází
k přesunu výroby lamel do Jevíčka,

ale v 70. letech přesto produktivita
roste. Koncem 70. let má podnik asi
400 pracovníků. R. 1985 je postavena budova na skladové hospodářství
a hala platin.
1. 1. 1991 dochází ke změně
názvu na Akra a z národního podniku se stává akciová společnost.
Počet zaměstnanců klesá ze 410 na
290. V prosinci 1992 Akru kupuje
(včetně částí v Českých Budějovicích a Valašských Kloboukách)
německá firma Groz-Beckert, která
tehdy vyrábí nejvíce jehlového
zboží na světě. V Lužicích pracuje v té době 267 lidí. Zavádí se
nové technologie, jsou prováděny
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stavebnětechnické úpravy budov.
Od r. 1994 závod vyrábí jen jehly
(platiny a špendlíky již ne), útlum
výroby i nové technologie s sebou
nesou i další pokles počtu zaměstnanců – na 157.
I v novém tisíciletí dochází
v areálu samozřejmě k přestavbám. Z těch největších je to v letech
2006–2007 vznik velké výrobní
haly H 1 (nejblíže k nádraží) na
místě starých budov skladu a dílen.
Později dochází k demolici vrátnice
a prostor údržby, jídelny, administrativy, r. 2010 je na uvolněném
místě dokončena hala H 2 (v její
spodní části se dnes nachází vrátnice). R. 2011 firma Groz-Beckert
Czech rozšířila areál i na protilehlou
stranu silnice – rohový dům přebudovala na jídelnu pro zaměstnance
a vedle vzniklo parkoviště (které
bylo letos zvětšeno). V současnosti
má firma asi 460 zaměstnanců, vyrábí pletací jehly a komponenty do
pletacích strojů pro pletařské firmy
zabývající se například výrobou
funkčního prádla, triček, dámských

MUZEJNÍ SBÍRKY
Přes léto jsme mezi muzejní
sbírky zařadili několik starších deskových her a knih, některé vydané
i před více než sto lety. Nejstarší
zařazenou knihou je Máj od Karla
Hynka Máchy z roku 1882. Hry
i knihy nám darovali občané Lužic,
kterým moc děkujeme.
Pokud myslíte, že máte doma
i vy nějaké věci, které byste rádi
věnovali do obecních muzejních
sbírek, můžete nás kontaktovat na
obecním úřadě. Děkujeme.
Petra Lorencová
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SYSTÉM SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU A TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍCH
ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE LUŽICE

Groz-Beckert Czech s. r. o.

punčochových kalhot, ponožek
nebo potahových textilií v automobilovém průmyslu.
Jindřichova huť je dávno pryč, ale
na jejím místě rostou nové budovy,
přestavují se a bourají, uvolňují
místo dalším, čilý ruch je dokladem,
že samo místo i se svým geniem

foto: Groz-Beckert Czech s. r. o.

loci žije dál, pouze se přizpůsobuje
potřebám doby.
Lenka Doskočilová
členka redakční rady
Zdroje:
Kolektiv autorů: Lužice 1250–2000,
Kapitoly z dějin obce.
www.groz-beckert.com

Zařízení sloužící ke sběru odpadů od občanů obce:
1. Sběrný dvůr, Kratiny 1033/23 (provoz celoroční)
2. Barevné kontejnery s nápisy PLASTY, SKLO, PAPÍR, ELEKTRO (provoz celoroční)
3. Velkoobjemové kontejnery na biologické rozložitelné
odpady rostlinného původu (provoz duben–říjen)
4. Kompostéry na bioodpad (provoz celoroční)
5. Sběrné nádoby („popelnice“) pro směsný komunální
odpad (provoz celoroční)
6. Barevné (žluté a modré) plastové pytle (provoz
celoroční)
7. Sběr nebezpečné složky komunálního odpadu
(2x ročně)
1. Následující vytříděný odpad lze odevzdat na
sběrném dvoře:
Nebezpečný odpad (alkalické baterie, jiné baterie,
akumulátory, nikl-kadmiové baterie a akumulátory,
olověné akumulátory, odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla, odpadní lepidla a těsnicí
materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
N-látky, nechlorované hydraulické minerální oleje,
nechlorované minerální motorové, převodové a mazací
oleje, syntetické motorové, převodové a mazací oleje,
jiné motorové, převodové a mazací oleje, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné, absorpční činidla, filtrační materiály
(včetně olejových filtrů jinak blíž neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, vyřazená
zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (nekompletní), barvy, tiskařské barvy a lepidla, pryskyřice
obsahující nebezpečné látky, jiná nepoužitelná léčiva,
obaly od sprejů – lak na vlasy, pěna na holení, šlehačky)
Jedlý olej a tuk
Kovy (měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek,
železo, ocel, cín – trubky, tyče, dráty, plechy, kování,
armatury, konzervy, kotle, jízdní kola, nářadí, kabely
apod.)
Stavební suť (směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel, tašek a keramických výrobků)
Větve (větve, křoviny, réva)

Bioodpad (biologicky rozložitelný odpad – tráva,
okrasné traviny, plevel, listí, zbytky ovoce a zeleniny,
odkvetlé květiny, skořápky od vajec, čajové sáčky
a kávové sedliny)
Polystyren
Folie
Plasty (zmáčknuté plastové lahve od nápojů, od tekutých mýdel a šamponů, mycích prostředků, květináče,
kanystry apod.)
Bílé sklo
Barevné sklo
Pneumatiky
Objemný odpad (komunální odpad větších rozměrů,
tj. koberce, sedačky, matrace, linoleum, sádrokarton,
sanitární zařízení apod.)
Směsný komunální odpad
Papír (papírové a lepenkové obaly, noviny, časopisy,
knihy, kartony apod.)
Elektrospotřebiče (TV, vyřazená elektrická a elektronická zařízení = drobné elektrické a elektronické
spotřebiče, nářadí, hračky apod., velké elektrospotřebiče v kompletním stavu – ledničky, pračky, mrazáky,
sporáky, bojlery, monitory apod.)
Oblečení (čisté a nepoškozené oděvy, textilní materiál, spárovaná obuv)
Dřevo (kmeny a kořeny stromů, nábytek – doporučujeme demontovat, rozbít na jednotlivé desky a odstranit
kovové či plastové úchyty, zámky, panty; demontovaný
nábytek umožňuje občanům snadnější manipulaci při
převozu a uložení do kontejneru)
Každá z výše uvedených položek má své místo uložení na sběrném dvoře („svoji nádobu“).
PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA:
letní období (duben–říjen)
úterý

15,00 až 18,00 hod.

středa

8,00 až 11,00 hod.

čtvrtek

15,00 až 18,00 hod.

pátek

15,00 až 18,00 hod.

sobota

8,00 až 11,00 hod.
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zimní období (listopad–březen)
úterý

14,00 až 17,00 hod.

středa

8,00 až 11,00 hod.

čtvrtek

14,00 až 17,00 hod.

pátek

14,00 až 17,00 hod.

sobota

8,00 až 11,00 hod.

2. Následující vytříděný odpad lze vložit do barevných kontejnerů s nápisy PLASTY, SKLO, PAPÍR,
ELEKTRO:
Žlutý kontejner – zvon (zmáčknuté plastové lahve,
kelímky od jogurtů, tvarohů, sýrů, smetany, hořčice,
sladkostí, nápojové kartonové obaly, plastové hračky,
květináče)
Modrý kontejner (papír, zmáčknuté papírové
krabičky a krabice – rozlepené, rozřezané, noviny,
časopisy, letáky, sešity, knihy, lepenky)
Bílý kontejner – zvon (čiré sklo – lahve od nápojů,
střepy, tabulové sklo)
Zelený kontejner – zvon (barevné sklo – lahve od
nápojů)
Červený kontejner (drobné elektrospotřebiče –
lampičky, fény, kulmy, radiobudíky, rádia, přehrávače,
vrtačky, baterie)
Nádoby na vytříděný odpad – kontejnery jsou umístěny celoročně v obci na tzv. sběrných hnízdech (mapa
jejich umístění je na webu obce Lužice).
3. Následující vytříděný odpad lze vložit do velkoobjemového kontejneru na biologické rozložitelné
odpady rostlinného původu:
tráva, okrasné traviny, plevel, listí, větve, křoviny,
réva, skořápky od vajíček, od ořechů, zbytky ovoce
a zeleniny.
Velkoobjemové kontejnery na biologické rozložitelné
odpady rostlinného původu jsou umístěny od dubna do
října na několika místech v obci (mapa jejich umístění
je na webu obce Lužice).
4. Následující vytříděný biologicky rozložitelný
odpad lze shromažďovat v domácnostech v kompostéru:
tráva, plevel, okrasné traviny, listí, zbytky ovoce
a zeleniny, čajové sáčky a kávovinové sedliny.
5. Následující komunální odpad lze vložit do
sběrné nádoby pro směsný komunální odpad („popelnice“):
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mastné a silně znečištěné obaly od potravin, obaly
od pizzy, pečicí papír, mokré papírové obaly, obaly od
zubní pasty, použité dětské pleny, papírové kapesníky,
dámské hygienické potřeby, žiletky a holítka, kondomy,
zbytky kosmetiky (řasenka), kosmetické tyčinky, odličovací tampony, účtenky z termopapíru, papír uhlový,
voskovaný, dehtový, fotografie na lesklém papíru,
molitan, víčka od zavařovacích sklenic, sáčky od polévek, kávy, chipsů, oplatků, čokolád, zrcadlo, blistr od
žvýkaček, bakelit, celofán, guma, holínky, bužírka, houbičky na nádobí, juta, krabičky od cigaret, nedopalky,
porcelán, vychladlý popel, smetky, sáčky z vysavače,
kosti, maso, běžné žárovky, trus zvířat, písek z kočičího záchodu, cestovní taška, deštník, pláštěnka, duše
od kola, lepicí páska, míče, obaly od léků (hliníková
plata), obaly od másla, obaly z taštičky pro mazlíčky,
pastelky, fixy, přilba (na kolo, na snowboard, lyžařská),
obuv na zimní sporty, ramínka, rolety, žaluzie, silon,
silikon, termoska, varné sklo, vata, záclona, plastový
ubrus, svíčka ve skle, zámek na kolo, zapalovač.

ODPADY
Děkujeme všem občanům, kteří své odpady třídí.
Bohužel máme mezi sebou i takové, kteří třídí
„svým vlastním“ způsobem a takto ničí práci ostatních občanů.
Takto natříděné odpady musí být odběratelem dotříděny na lince a pro obec jsou to další nemalé finanční
náklady.

Odpady odložené mimo sběrné nádoby tvoří „černou
skládku“.
Po obci máme celkem 18 míst, kde mohou občané
své vytříděné odpady uložit. Často jsou v kontejnerech
odpady, které svým rozměrem zabraňují jiným občanům uložit jejich odpad. Papírové krabice je potřeba
rozřezat nebo sešlapat, ať se do kontejneru vejde více
odpadu. Plastové lahve před vhozením do kontejneru
také sešlápněme. V případě, že jsou sběrné nádoby plné,
je nutné odnést svůj odpad na jiné z těchto míst, popř.
přímo na sběrný dvůr!
Likvidací těchto „černých skládek“ vznikají obci
další finanční náklady.

Svážení odpadu ze sběrných nádob pro směsný komunální odpad je prováděno celoročně dle rozpisu ve
čtrnáctidenních intervalech.
6. Následující vytříděný odpad lze vložit do barevných (žlutých a modrých) plastových pytlů:
Žlutý plastový pytel: plast, plastové lahve a obaly,
nápojové obaly
Modrý plastový pytel: papír, krabice, lepenka
Svážení pytlů je prováděno celoročně dle rozpisu
v měsíčních intervalech.
Plastové pytle si v množství 12 ks modrých a 18 ks
žlutých na rok mohou občané vyzvednout ZDARMA
na jméno a číslo popisné na sběrném dvoře. V případě
nedostačujícího množství pytlů si mohou občané tyto
pytle na sběrném dvoře zakoupit za cenu 4 Kč za 1 ks.
Následující vytříděný odpad nebezpečné složky
komunálního odpadu lze odevzdat na místě určeném
dle aktuální situace:
Azbest (eternit) – mimořádný mobilní sběr pořádaný
2x do roka. Azbest je nutné před manipulací a předáním do přistaveného kontejneru zabalit do igelitu nebo
smršťovací folie.
LUTES s. r. o.

LIKVIDACE ŽIVOČIŠNÉHO ODPADU
Jde o zkažené maso, jiný živočišný odpad (kosti,
kůže – např. při domácí zabijačce), uhynulá zvířata.
Kontaktujte asanační podnik AGRIS spol. s r.o.
Medlov.
Pro občany:
Dispečer: 546 443 241

Svoz: Jde o placenou službu, minimální částka za
svoz je 363 Kč za hmotnost zkaženého masa do 5 kg.
Větší množství zkaženého masa (větší váha uhynulého zvířete) – 6 Kč/1 kg + 21 % DPH, platí se hned
při svozu.
Mimořádný výjezd v SO a NE – 6 Kč/1 kg + 21 %
DPH + 1000 Kč.

MIMOŘÁDNÝ SBĚR
nebezpečného odpadu azbestu (eternitu)
Čtvrtek 22. 10. 2020 od 15 do 18 hodin na parkovišti u obecního úřadu
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ZPRÁVY Z HŘIŠTĚ
Co se tedy stalo od posledního
vydání Lužického zpravodaje na
hřišti?
Po neodehrané jarní části, kterou
nám zastavil koranavirus, jsme již
někteří měli fotbalový absťák. Pro
nás kancelářské to ale neznamenalo
oddych. Bylo nutné připravit se na
sezonu novou – 2020/2021. A to je
spousta papírování.
Ale postupně. Ještě před podáním přihlášek do nového ročníku
je nutno zjistit, zda bude vůbec
s kým hrát. A situace není příznivá.
Z nedostatku hráčů jsme byli nuceni
nepřihlásit mužstva žáků a dorostu.
Po dohodě se zbylými kluky jsme
je pustili na roční hostování do
okolních oddílů jako Mutěnice,
Hodonín, Dubňany, Břeclav či
Starý Poddvorov. Co bude za rok,
se uvidí.
Přihlásila se jen družstva přípravek a mužů. I tam je ale stav někdy
na hranici hratelnosti. Bohužel
nejsou hráči a ti, kteří chtějí hrát,
jdou někdy po různých benefitech,
které si u nás ale dovolit nemůžeme.
Hrát tedy letošní sezonu začneme, jaký bude výsledek, se uvidí
až v průběhu.
I z tohoto důvodu a také kvůli

volným kapacitám našeho fotbalového hřiště jsme navázali spolupráci
s FK Hodonín, který pořádá větší
množství soutěží a hrací plochu
uvítá. Někteří jste se již mohli
v sobotu 20. 6. 2020 podívat na
velmi kvalitně obsazený mezinárodní turnaj dívek, kde se nám
představilo celkem 24 mužstev,
např. FK Znojmo, Baník Ostrava,
1. FC Slovácko, Frýdek-Místek,
Kotvrdovice, Slovan Bratislava či
FK Hodonín. Také jsme počátkem
července pořádali fotbalový kemp
dívek. Tady se nám po dobu jednoho
týdne sjíždělo 19 dívek z celého
okresu. A aby z toho děvčata něco
měla, proběhlo u nás několikadenní
soustředění hráček FC Viktoria
Plzeň. A musím se pochválit, byly
u nás velmi spokojené. Povzbudit
je přijel i reprezentační trenér žen
ČR p. Karel Rada a také trenér
kategorie WU19 p. Jan Navrátil.
S nimi se u nás sešli i jejich kolegové – Jan Stejskal, Jan Suchopárek,
Martin Vaniak a Karel Poborský. Ti
byli účastníky fotbalového turnaje
v nedalekých Rakvicích, a tak jsme
se společně sešli při hrnečku kávy.
Další velkou akcí bylo přátelské
utkání mezi Baníkem Lužice a SIGI

Utkání mezi Baníkem Lužice a SIGI team
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teamem. To bylo naplánováno na
pátek 3. 7. 2020. Sice mě malinko zamrzela malá účast místních
občanů, ale nic naplat, takové
jsou Lužice. Nic není dost dobré.
I přes tento páteční handicap bylo
přítomno něco přes 400 diváků.
Mezi hráči SIGI teamu byli např.
Milan a Ladislav Vízkovi, Tomáš
Mičola, Ivan Hašek, Petr Švancara,
Jaroslav Bednář, Sagvan Tofi či
samotný Horst a Patrik Sieglovi.
A jak se hrálo? I přes „podplacení“
hostů pozornostmi ve formě vína od
L. Dvořáka a krásného keramického
medailonu od M. Mirošové jsme
prohráli 7:3. Dáte mi ale za pravdu,
že tady vůbec nešlo o výsledek.
Pro všechny to byl hlavně krásný
fotbalový zážitek a také pomoc pro
naše postižené kamarády, sourozence Šrůtkovy, kterým jsme předali
poukaz na 10.000 Kč.
Po nějaké době, přesně
25. 7. 2020, následovala účast
na každoročním turnaji O pohár
starosty obce Lužice u Šternberka,
tentokrát hraném u našich kamarádů. Zde musím sebekriticky říct,
že přístup některých našich hráčů
je značně neprofesionální, a to
i na naší obecní úrovni. Jak jinak

foto: Petra Lorencová

si vysvětlit, že nás na tento turnaj
odjelo pouze 6 hráčů. My jsme ve
stejný den pořádali na hřišti v rámci
celorepublikového turnaje O pohár
Františka Marečka utkání mezi FK
Hodonín a MFK Vítkovice, kategorie mladšího dorostu. Já musel
zůstat jako pořadatel zde s tím, že
přijedu do Šternberka po ukončení
utkání. Čekal jsem, kolik našich
hráčů se nakonec zúčastní. Počet
zůstal na 6, a tak jsem odjížděl alespoň v doprovodu svých synů Ondry,
pro kterého by to byl první zápas
kategorie mužů, a Jakuba, který
je hráčem Sigmy Olomouc, s přesvědčením, že alespoň oni budou
moci hrát. Po dohodě s letošními
pořadateli mohli nastoupit, ještě
jsme byli doplněni hráči domácích.
V prvním zápase proti FK Lužice
byla vidět naše nesehranost, a tak
jsme prohráli 3:1. V dalším zápase
o 3. místo proti Sokolu Babice jsme
již jasně dominovali, a tak jsme po
vítězství obsadili konečné 3. místo.
Z dalších akcí u nás zmíním přátelské utkání žen mezi FK Hodonín
a SIGMA Olomouc, které se konalo
8. 8. 2020. Atmosféra byla příjemná,
utkání proběhlo v poklidu jen s nepříznivým výsledkem pro Hodonín
v poměru 8:2. I tak jsme ale opět
mohli pohlédnout na fotbalové
umění účastnic 1. fotbalové ligy žen.
A to jsme již v měsíci srpnu, kdy
se nám budou pomalu rozjíždět
i naše soutěže. Termíny jsou neúprosné, a tak se hraje i v době, kdy je
spousta hráčů ještě na dovolených.
I to ale přináší fotbal na amatérské
úrovni. Bližší výsledky ještě neznám, a tak vás s nimi seznámím
zase až v dalším vydání Lužického
zpravodaje.
Všem vám přeji příjemné prožití
zbytku léta a těším se na brzkou
shledanou třeba na fotbalovém
hřišti.
S pozdravem Petr Slatinský
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Sport

Sport

TURNAJ VETERÁNŮ V TENISE

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

Vážení spoluobčané, sportovci
a milí čtenáři,
dovoluji si vás informovat, že
v sobotu 4. července 2020 za ideálních meteorologických podmínek
proběhl na tenisových kurtech
v Lužicích tradiční tenisový turnaj
Veterán CUP 2020. Jednalo se již
o dvanáctý ročník. Tento turnaj je
také úzce spojován s naším dobrým
kamarádem a bývalým členem
i nestorem – Jaroslavem Novákem,
který již bohužel není mezi námi.
Turnaj byl opět výborně organizačně zajištěn a poklonu je třeba
složit skvělému tenistovi Martinovi
Dobrovolnému, který připravil
obzvláště vynikající guláš. Nově
byl pořízen putovní pohár, který
našemu tenisovému klubu daroval
bývalý zaměstnavatel Jaroslava
Nováka ČEZ a. s. Naše obec zajistila pro sportovce hodnotné ceny,
které následně osobně předával pan
starosta Tomáš Klásek.
Na letošní turnaj bylo přihláše-

V polovině srpna jsme radostně
dorazili do Bojkovic, abychom
společně prožili letní sportovní
soustředění. Motivem byl Harry
Potter, a tak jsme byli rozděleni do
čtyř skupin (Nebelvír, Zmijozel,
Havraspár a Mrzimor). Každý den
dopoledne jsme chodili trénovat
fitness do blízké haly základní
školy. Odpoledne nás čekaly různé
sportovní aktivity v lese i na velké
zahradě a hřišti u ubytování. Také
jsme jeli na místní koupaliště, do
lanového centra a na koupaliště
do Pozlovic. Vydali jsme se hledat
kámen mudrců na zámek Nový
Světlov, který jsme si měli možnost
prohlédnout. Velký úspěch měla
také výherní olympiáda, při které
jsme si mohli „vysportovat“ plno
krásných dárků.
Velké poděkování patří Monice
Štylárkové, Katce Knápková ml.,
Ivetě Kučové, Lucce Vagundové
a Tomáši Vránovi za pomoc s přípravou celé akce, za krásný přístup
k dětem a pevné nervy.
O hladová bříška se skvěle postaral kuchař Mirek Domanský
a Renda Budinský. I jim velké díky!

no celkem 16 účastníků (tenistů),
mohlo tedy být vytvořeno osm
kvalitních a soutěživých dvojic,
které následně vytvořily dvě samostatné skupiny po čtyřech dvojicích.
V každé skupině se utkaly všechny
dvojice navzájem.

Po lítých bojích i za přispění
sportovní štěstěny a herního umu
se vítězem letošního ročníku stala
dvojice Ivan Maděřič a Jiří Pecůch,
druhé místo získal Jiří Čechovský
s Kamilem Vinklárkem a konečně
třetí místo obsadil Zbyněk Hromek
se Zdeňkem Antošem. Vítězům
a těm, kteří „dosáhli na bednu“, ze
srdce blahopřeji, těm, kteří v tomto
ročníku nedosáhli na medaili (to se
někdy stává i těm nejlepším), přeji
mnoho úspěchů v příštím ročníku
tohoto oblíbeného turnaje. Taktéž
děkuji všem sportovcům za účast,
divákům a sponzorům za podporu
a dovolím se těšit v brzké době na
letošním „burčákovém“ turnaji.

foto: Katka Knápková ml.

„Když už nemůžeš, můžeš ještě
3x tolik.“
Neznámý autor myšlenky, snad
sám život… 
Zbyněk Hromek
zastupitel

Turnaj veteránů v tenise
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foto: Miloš Kadala

Doufám, že se i příští rok znovu
sejdeme ve stejné sestavě!!!
Katka Knápková
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Okénko Joži Trefy
BUBLANINA
To si tak jedného dňa dopoledňa
hovím u televize, moju sem vyslal
na výlet s vnúčatama, a tak sem sa
těšíl, jak si to sám doma užiju. Za
chvílu sa ovšem ozval můj hladový
břuch, že by si dal neco dobrého.
Tož si říkám, že ně určitě moja
upékla nejaké buchty. Dojdu do
kuchyně a co myslíte, velké prd ně
napékla. Dala ně to pěkně vyžrat, že
sem na ten výlet nejel s něma. Šak
beztak mně nevěřila tu moju výmluvu, že mňa bolijú klúby. Tož sem
šel s nepořízenú zpátky k televizi,
ovšem po cestě slyším takové podivné bublavé zvuky – že by sa ten
můj břuch tak hlasito hlásil o jídlo?
Né, to přeca nemože byt ono. Tož
pátrám po baráku jak major Zeman,
až mňa ten můj chatrný sluch dovédl
na záchod. Tož to, co sem tam našél,
sem si nepředstavoval ani v té nejnapínavější detektivce. Prkénko od
záchodu sa hýbalo navrch důle, jak
dyby si se mnú chtělo vykládat, a ze
záchodu stříkala voda aj s toaletním
papírem, kerý sa mně následně přilepil zespodu na papuče. Si říkám:

Jožo, toť máš tú bublaninu. Eště, že
ty hovínka ostály, kde měly, inak by
to byla moja smrť. Tak si říkám, že
sa to može stat jedině, když moja
néni doma, to je ten Boží trest za
to moje lhaní. Obešel sem teda eště
další cimry a ze šeckých odpadových děr, co v baráku máme, fúkal
větr jak na horách. Tož sem začál
pátrat, co to. Proklel sem šeckých
od mojej přes starostu až po ředitela zeměgule. Nakonec vyjdu před
barák, že huknu na súsedu, esli
nemá doma to stejné, ale ani sem
tam nedošél. Vidím, že před naším
stójí hovnocuc a hned mně to bylo
jasné. Od tych chlapú v barevných
montérkách sem zjistil, že dělajú
prý jakúsi diagnostiku odpadů, že
před naším budú dělat novú silnicu,
tak ať je to prý v cajku. No potěš.
Tož idu dom, chytřejší o získané informace sem usedl zpátky k televizi,
hladný a vřele očekávající moju, až
sa vrátí z teho výletu s vnúčatama,
tá bude potěšená. No, přeca to
nebudu já uklízat. Stačilo zesílit
televizu, abych neslyšel to bublání,

a problém byl vyřešený, no ne? Za
chvílu nato sa všecí dovalili, dělal
sem samozřejmě jakože nic. Moja
ně hned vynadala, proč mně tak
řve tá televiza, že to slyšijú už od
zastávky. Tož ju vypla a nestačila
sa divit. Děcka doletěly vysmáté
ze záchodu, že ať sa ide babička
podívat, že to eště nikdy neviděla.
No, tá spráskla ruce, cosi zaklela
na moju adresu, že nechápe, že su
tak hluchý a že sem si teho vůbec
nevšíml, a pustila sa do uklízení.
Děcka mně začaly cosi vykládat a já
sem pochytil až to, že na jakémsi
fejsbúku Lužic (vůbec teda nevím,
co to je, ale dělal sem, že rozumím)
četly, jak sa lidi dohadujú, esli je
dobré mět či nemět před barákem
kontejnéry na sklo a že mosijú trávu
vozit daleko do kontejnéru. No, to
sú problémy. Zlatý kontejnér na sklo
než toto, co máme doma. Rada na
závěr: stačí si zesílit televizu nebo
starší ročníky ať si vypnú naslúchátko a je po problému, no né? Než
čuchat a umývat voňavé sračičky,
to radši poslúchat búchat skleničky!
Váš Joža

Poděkování
Vážení a milí čtenáři,
chtěla bych se touto cestou s vámi
po 18 letech rozloučit a poděkovat
vám za přízeň a podporu. Děkuji
i všem, kteří se se mnou přišli
rozloučit osobně, bylo to velmi příjemné posezení, bylo mi s vámi moc
fajn a budu na vás všechny s láskou
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vzpomínat. Zároveň zdravím všechny děti ze školní družiny, které mě
chodily pravidelně navštěvovat do
knihovny a zpříjemňovaly mi pobyt
v práci a zároveň, když bylo potřeba, pomáhaly. Práce byla zároveň
mým koníčkem, budete mi všichni
chybět. Přeji vám do života jen to

nejlepší, ať vás čekají jenom krásné
chvíle a především každému z vás
přeji hlavně zdraví!!!
Mějte se krásně!
Jitka Nováková

Obec Lužice děkuje paní JITCE
NOVÁKOVÉ za osmnáctileté působení v pozici knihovnice v lužické
knihovně. Za tuto dobu prošly knihovnou stovky čtenářů, s nimiž paní
Jitka pracovala, přičemž některé
vztahy přerostly ve vztahy přátelské, o čemž svědčí i rozloučení
některých čtenářek s paní knihovnicí. Vím, že loučení s knihovnou
nebylo z mnoha důvodů pro paní
Jitku jednoduché. Nicméně všechno
má svůj konec. Na něm je nejzajímavější to, že každý konec přináší
i nový začátek.
Přeji paní Jitce, ať je tento začátek
pro ni novou výzvou, novou inspirací a nadějí.
Jitko, děkuji Vám!
Nové knihovnici paní Petře Lorencové přeji, ať je i pro ni nový
začátek, stejně jako pro celou

knihovnu, taktéž novou nadějí,
výzvou a zdrojem nápadů, nových
projektů a záměrů.

Celé knihovně přeji nové
spokojené čtenáře a pravidelné
návštěvníky.
Tomáš Klásek
starosta

Společenská kronika
Vážení spoluobčané,
neviditelný vir COVID-19 omezil každého z nás, omezil i různé společenské a kulturní akce. Bohužel! Mezi ně
patří i setkání jubilantů, které v minulém roce proběhlo třikrát (pokaždé jste o něm byli na stránkách zpravodaje
informováni), stejně jako pravidelné vítání občánků, jež má v Lužicích dlouhodobou tradici. Původní záměr
uskutečnit tyto akce v průběhu září t. r. vzal vzhledem k novým epidemiologickým opatřením od 1. 9. 2020 za
své. Nechtěli jsme rizikové skupiny – starší lidi i malé děti (kojence) – vystavovat přílišnému nebezpečí, riziku,
rozpakům. Věřím, že tuto obezřetnost pochopíte a přijmete. Nicméně nechceme o nic ošidit ani naše jubilanty,
ani naše děťátka, jejich rodiče a prarodiče, a proto tyto akce pouze posunujeme a budeme operativně reagovat
podle vývoje epidemiologické situace.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem pokojné a rozjímavé podzimní dny.
Tomáš Klásek
starosta
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ING. MONIKA SKUTECKÁ
www.realitykuchtickova.cz
tel.: 777 67 47 44
email: info@realitykuchtickova.cz
Zajistím pro Vás kompletní realitní servis:
▪ poradenství v oblasti realit, zprostředkování prodeje i pronájmu nemovitostí,
▪ ocenění nemovitých věcí – stanovení nejvyšší možné tržní ceny,
▪ marketing a inzerce nemovitostí na navštěvovaných realitních serverech,
▪ zajištění kompletní smluvní dokumentace,
▪ komunikace s katastrálním úřadem a jednání s ním,
▪ komunikace v rámci prodeje s dalšími úřady, orgány, institucemi a jednání s nimi,
▪ zajištění přepisů všech energií s dodavateli komodit,
▪ vypracování potřebných daňových přiznání.
Hledám pro své klienty nemovitosti v této lokalitě, prosím nabídněte.
 Provizi jako prodávající neplatíte.
 Prodej za nejvyšší možnou tržní cenu.
 Veškerý servis související s prodejem nemovitostí je pro prodávající zdarma.

Zpravodaj obce Lužice vychází 4x ročně.
Periodický tisk územního samosprávného celku
Redakce Lužického zpravodaje:
Mgr. Lenka Doskočilová, Lenka.Kuci@seznam.cz
Eva Grufíková, E.Malanikova@seznam.cz
Mgr. Tereza Hemzová, hemzova.tereza@gmail.com
Mgr. Zbyněk Hromek, HromekZbynek@seznam.cz
Mgr. Jiří Hubačka, jiri.hubacka@seznam.cz
Mgr. Tomáš Klásek, starosta@luziceuhodonina.cz
Věra Kotásková, verko@seznam.cz
Mgr. Petra Lorencová, lorencova@luziceuhodonina.cz
Redakce si vyhrazuje právo na běžnou úpravu rukopisů.
Čtvrtletník slouží k informování občanů Lužic, není periodikem žádného politického subjektu.
Redakce zveřejňuje pouze články, u kterých je znám autor.
Fotografie jsou z archivu OÚ a od autorů článků.
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Lelka Dolní Bojanovice
Povoleno OkÚ Hodonín, registrační číslo vydané Ministerstvem kultury ČR – MKČR E 12422,
náklad 1200 ks.
obec@luziceuhodonina.cz • www.luziceuhodonina.cz
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Dětský den
Turnaj v pétanque

foto: Petra Lorencová,
Klub česko-francouzského partnerství
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PRKAČCUP

foto: Petra Lorencová

Chcete finančně přispět na Lužický zpravodaj?
Zde je místo na Vaše logo či jméno.

