Zpravodaj Obecního úřadu
Lužice vychází 4x ročně.

Řídí redakční rada:
Odpovědná redaktorka:

SLOVO REDAKCE
Červenec ještě růžemi voní,
začaly nám prázdniny.
Celý rok jsme byli hodní,
pětku nemá jediný ...

Mgr. Jana Ambrožová
Členové:
Andrea Janulíková,
Mgr. Jana Líčeníková,
Petra Lorencová,

(čteme na poslední stránce čítanky)
… nebo se snad přece některému žáčkovi nezadařilo?
Nebuďte smutní. Jistě se polepšíte a „opakování je matka
moudrosti“.

Miluška Kopřivová,
Věra Kotásková,
Ing. Jaroslav Kreml,
Mgr. Stanislav Vavrys
PhDr. M. Rošková, CSc.
Jazyková úprava:
Mgr. Miroslav Hunča

Všichni věříme, že ta zlá voda, prudké deště, které nadělaly kolem nás tolik škody, jsou již za námi. Konečně začíná
svítit a hřát sluníčko.
Tak tedy radostně s úsměvem nejprve na hody pod máju,
kde se setkáme s lužickými rodáky a společně oslavíme
760. narozeniny naší obce a pak na krásnou dovolenou,
pohodové prázdniny s mnoha zážitky a příjemnou četbou
publikace „Lužice v proměnách času“.


Grafická úprava a tisk:

Doporučuje a přeje redakční rada
Lužického zpravodaje

Tiskárna Lelka
Dolní Bojanovice

Povoleno OkÚ Hodonín,
registrační číslo vydané
Ministerstvem kultury
ČR – MKČR
E 12422, náklad 1150 ks.

obec@luziceuhodonina.cz
www.luziceuhodonina.cz
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
ve dnech od 7. do 11. června jsem se zúčastnil jako člen hodnotící komise prezentace obcí,
které se přihlásily do soutěže Vesnice roku
2010 v rámci Jihomoravského kraje. Celkem
jsme navštívili 22 obcí, od Znojma až po Uherské Hradiště. Letošní ročník se vyznačoval
vysokou úrovní a vyrovnaností přihlášených
obcí. Kandidátů na vítěze bylo několik a ocenění stuhami také nevyšlo na všechny potencionální adepty. Všeobecně lze konstatovat, že
obce mají na dobré úrovní infrastrukturu, konsolidovanou samosprávu a bohatou spolkovou
činnost. Výrazné jsou výsledky v údržbě zeleně
a revitalizace životního prostředí. S výjimkou
obcí se specifickými podmínkami pomalu končí
velké investice do základní vybavenosti. Vezmeme-li v úvahu pokles příjmů v rozpočtu obcí,
a to zejména daňových, nárůst cen energií,
zvýšení výdajů v důsledku převodu kompetencí
a rozšiřování služeb obecních úřadů, logicky
dojdeme k závěru, že v první řadě je nutné
zajistit prostředky na bezproblémový chod
obce. Investice bude možné směrovat pouze
do nezbytně nutných nebo méně nákladných
projektů. Neobejdeme se bez minimalizace
výdajů a permanentního zajišťování vlastních
zdrojů příjmů.
V podmínkách naší obce to konkrétně
znamená následující: V oblasti infrastruktury
dokončit rekonstrukci ul. Velkomoravská
z dotačních prostředků a z prostředků kraje.
Nevyhnutelná je výstavba sběrného dvoru, kde
máme podánu novou žádost o dotaci ve výši
90 % celkových nákladů. Dokončit výstavbu
rodinných domů v lokalitě Vinohrádky I. a II.
etapa s finančním krytím prostředky stavebníků. Další rozšiřování zástavby na úkor zahrádkářských kolonií, sadů, vinic a volné přírody je
pro obec nežádoucí, a to ze tří důvodů. Nárůst
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počtu obyvatel nepřinese takové daňové
příjmy, aby pokryl nárůst nákladů na pokrytí
komplexních služeb pro občany, které jsou již
dnes ztrátové. Rozšířením zástavby na úkor
přírody se z obce stane sídliště. Požadavky na
vytvoření adekvátního prostoru pro bydlení je
nutné zajistit údržbou, obnovou a rekonstrukcí
stávajícího bytového fondu uvnitř obce. Tím
postupně zmizí současná nevábná zákoutí
obce. Případné větší investiční záměry lze
realizovat pouze z dotačních prostředků nebo
prostřednictvím soukromých subjektů. Vlastní
prostředky rozpočtu budou zajišťovat výstavbu
chybějících vozovek, chodníků, inženýrských
sítí, ale většina bude pokrývat náklady spojené
s údržbou a zvelebováním obce. Významný
vliv na charakteristický rys a aktivitu obce
mají již dnes spolky, organizace a sdružení.
Vytvářením podmínek a prostoru pro volnočasové zájmy svých členů významně ovlivňují již
dnes rozvoj obce, tok financí, životní prostředí
a úroveň společenského, kulturního i sportovního dění v obci. Aktivní a finančně nezávislé
občanské subjekty se stávají hybnou sílou
a reprezentanty obce. Velké pole působnosti
s relativně nízkým zatížením rozpočtu obce je
v oblasti revitalizace životního prostředí, krajinotvorby a ekologie. Vedle stávající obnovy
obecních lesů, údržby zeleně je nutné zahájit
komplexní obnovu přírody v celém katastru.
Tím se zkvalitní a rozšíří prostor pro relaxaci
občanů. Hlavními prioritami obce zůstávají
výchova mládeže, školství, zdravotnictví, život
seniorů a sociální podpora.
Srovnáme-li životní úroveň, dosažené výsledky a vývojové trendy obcí v České republice,
můžeme Lužice zařadit mezi ty obce, které
prezentují předvoj obnovy venkova v jeho pravém slova smyslu.
Ing. Jaroslav Kreml
Starosta obce Lužice

Zprávy z radnice
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR 28. - 29. 5. 2010
VÝSLEDKY V OBCI LUŽICE
Volební účast - 1359 občanů (59.13 %)
ÚSPĚŠNOST POLITICKÝCH STRAN:
Česká strana sociálně demokratická
získala 282 hlasů (20.75 %)
Občanská demokratická strana
získala 275 hlasů (20.23 %)
TOP 09
získala 206 hlasů (15.15 %)
Komunistická strana Čech a Moravy
získala 168 hlasů (12.36 %)
Věci veřejné
získala 157 hlasů (11.55 %)

Křesťanská a demokratická unie
- Československá strana lidová
získala 106 hlasů (7.79 %)
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
získala 47 hlasů (3.45 %)
Strana zelených
získala 29 hlasů (2.13 %)
Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana
zdravého rozumu
získala 25 hlasů (1.83 %)
Dělnická strana sociální spravedlnosti
získala 18 hlasů (1.32 %)
Moravané
získala 14 hlasů (1.03 %)
Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.
polit.,NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN.
byrokr., SPRAV. just., PŘÍMOU demokr.
WWW.CIBULKA.NET
získala 10 hlasů (0.73 %)
Česká pirátská strana
získala 9 hlasů (0.66 %)
OBČANÉ.CZ
získala 4 hlasů (0.29 %)
Strana svobodných občanů
získala 4 hlasů (0.29 %)
Koruna Česká (monarchistická strana
Čech, Moravy a Slezska)
získala 3 hlasů (0.22 %)
Konzervativní strana
získala 1 hlasů (0.07 %)
STOP
získala 1 hlasů (0.07 %)

První volič pro volby do poslanecké sněmovny
v naší obci pan Oldřich Slížek, nejstarší lužický
občan
Foto: Mgr. Jana Líčeníková
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Obec Lužice a Lužičtí mužáci Vás při příležitosti oslav 760. výročí 1. písemné zmínky
o obci a 10. výročí založení pěveckého sboru Lužičtí mužáci zvou na

PŘEDHODOVÝ VEČER
„Tá lužická dědina“
SOBOTA 3. ČERVENCE 2010 V 18.00 HODIN
POD ZELENÝM V LUŽICÍCH
Program:
Představení publikace „Lužice v proměnách času“ vydané

k 760. výročí 1. písemné zmínky obci
Křest CD „Tá lužická dědina“ vydané k 10. výročí založení pěveckého sboru Lužičtí mužáci
Předání titulu čestného občanství manželům Johanovým

Vystoupí:
Lužičtí mužáci a ženský pěvecký sbor z Lužic se svými sólisty, dětská cimbálová muzika
z Lužic, dětský národopisný soubor Lužičánek, dětský folklorní kroužek MŠ, starší žačky
TJ Sokol, taneční soubor Lipovjan z Lipova a ženský sbor Lipina z Hroznové Lhoty
Hraje cimbálová muzika LÁLIAs primášem Martinem Čechem
Pořadem provází Mgr. Jana Líčeníková

Čestné občanství obce Lužice

Manželé Johanovi stáli u zrodu partnerství obcí
Isdes a Lužice. Svou obětavostí, činorodostí
a entuziasmem docílili toho, že oficiální prohlášení
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formulovaná ve smlouvě mezi obcemi v roce
2005 přerostla v srdečné přátelské vztahy mezi
občany obou partnerských obcí.
Zastupitelstvo obce Lužice na svém zasedání 26. února 2009 rozhodlo udělit manželům
Johanovým čestné občanství obce Lužice za
mimořádné zásluhy o vznik a rozvoj partnerství
mezi obcemi Isdes a Lužice, prezentaci naší obce
i ČR v zahraničí.
Slavnostní převzetí titulu Čestného občanství
obce Lužice se uskuteční při oslavách 760. výročí
1. písemné zmínky o obci Lužice v sobotu na
předhodovém večeru „Tá lužická dědina“.
Jménem Zastupitelstva obce Lužice
Mgr. Jana Ambrožová

Lužice mají novou publikaci o obci „Lužice v proměnách času“.
Publikace vydávaná obcí Lužice při příležitosti
760. výročí první písemné zmínky o Lužicích
a vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku
2009 představuje současný život lidí a podobu
obce, její proměny za několik posledních let či
celé století. Navazuje v tomto směru na publikaci LUŽICE 1250–2000, kapitoly z dějin obce,
kterou zpracoval před deseti lety kolektiv autorů
v čele s PhDr. Miroslavou Roškovou, CSc.
Není však knihou historickou, spíše vzpomínkovou a obrazovou. Publikaci společně vytvořili
lužičtí občané – zástupci spolků, organizací, škol
a zejména letopisecké komise rady obce ve spolupráci s pracovníky obecního úřadu ve složení:
Mgr. Jana Ambrožová, Alenka Hájková, Mgr.
Jaroslav Hromek, Miroslava Ištvánková, Miluška
Kopřivová, Věra Kotásková, Petra Lorencová,
PhDr. Miroslava Rošková, CSc., Mgr. Hana Sýkorová. Byly použity letecké snímky firmy PROTON
DESIGN Hodonín, fotografie z archivu Obecního
úřadu v Lužicích, společenských a sportovních
organizací, ze soukromých sbírek občanů a fotografie mladých lužických amatérských fotografů
– Lukáše Bravence, Petry Lorencové, Přemysla
Horňáčka a Ondřeje Marady.
Všem touto cestou děkujeme!

Naším přáním je, aby se kniha stala inspirací
k vlastním vzpomínkám, průvodcem známými
i neznámými místy a milým dárkem všem obyvatelům, rodákům či návštěvníkům.
Za kolektiv autorů
Mgr. Jana Ambrožová, místostarostka
Publikace „Lužice v proměnách času“.
Cena: 200 Kč.
Knihu je možné zakoupit: Obecní úřad v Lužicích,
PRODEJNA ŠTELA - Trafika

Snížení připojovacího poplatku
za kabelovou televizi

UPOZORNĚNÍ

ZO schválilo snížení připojovacího poplatku
za kabelovou televizi ze 4.000 Kč na 500 Kč,
a to v akci od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010.

Upozorňujeme občany,
že v poslední době nabízejí v naší obci
různí dealeři levné služby
(telefon, elektrická energie, plyn, apod.)
s tím, že tuto činnost oznámili
na OÚ Lužice. Obec Lužice negarantuje
serióznost těchto nabídek a vyzývá občany,
aby před podpisem tyto nabídky prověřili
s odborným konzultantem v daném oboru.

CD „ Tá lužická dědina“ vydané
k 10. výročí založení pěveckého
sboru Lužičtí mužáci
Cena 100,- Kč
Možnost zakoupit na OÚ v Lužicích
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Kam jdou vybrané peníze za poplatky?
Emoce vyvolávají obecně závazné vyhlášky, kterými obec upravuje poplatky. Lidé se ptají, jak se
nakládá s penězi, které se vyberou na těchto poplatcích. Mnozí jsou přesvědčeni, že vyhlášky slouží k
perzekuci občanů. Obecní úřad tvrdí opak. Peníze, které obec získává z poplatků, jdou do obecního
rozpočtu. Zastupitelé pak rozhodují, jak se s nimi dál naloží. Neplatí zde pravidlo, že vybrané poplatky
stačí na úhradu služeb, jednotlivých druhů místních poplatků. Příkladem jsou níže uvedené vybrané
příjmy a výdaje z rozpočtu obce v r. 2009 v Kč:
poplatek
- za likvidaci komunálního odpadu
- Czech pointu
- v knihovně
- za nájem hřbitovních míst
- kabelové televize, internet, rozhlas
- za veřejné prostranství

příjmy
1 288 636,- Kč
29 350,- Kč
5 100,- Kč
4 401,- Kč
107 016,- Kč
13 920,- Kč

výdaje
1 520 817,- Kč
57 540,- Kč
118 723,- Kč
386 983,- Kč
377 306,- Kč
2 123 812,- Kč

Z výše uvedeného vyplývá, že vybrané místní poplatky nepokrývají výdaje spojené s danou službou,
a tak obec musí krýt tento rozdíl z ostatních příjmů obce.
Mgr. Ing. František Červinek

POPLATEK ZA ODPADY – UPOZORNĚNÍ!
Upozorňujeme občany, kteří mají nedoplatek vůči Obci Lužice, aby si svůj dluh uhradili co
nejdříve. Nedoplatky budeme vymáhat a v souladu se zákonem o místních poplatcích
č. 565/1990 Sb. a navyšovat! Nedoplatek může být zvýšen až na trojnásobek!
V případě, že nemůžete dluh splatit, přijďte si sjednat splátkový kalendář!
Poplatky vybírá Obecní úřad v Lužicích podle přání občana (podle volby v Ohlašovací povinnosti).
Tzn. buď srážkou ze SIPA, nebo je občané mohou zaplatit na číslo účtu 27125671/0100 s uvedením
příslušného variab. symbolu 1337 + čísla popisného.
Poplatek lze také uhradit v úřední dny v hotovosti na pokladně obecního úřadu.
Místní poplatek na rok 2010 za komunální odpad činí 500 Kč/osobu. Poplatek je podle
zákona povinna uhradit každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Dále každá fyzická osoba,
která v obci vlastní stavbu sloužící k individuální rekreaci. Přesné vymezení pojmů, sazeb a úlev
je uvedeno ve vyhlášce č. 2/2009.
Místní poplatek na rok 2010 za psa činí 150 Kč/pes. Poplatek má podle zákona povinnost
uhradit majitel za každého psa staršího 3 měsíců. Přesné vymezení pojmů, sazeb a úlev je uvedeno
ve vyhlášce č. 2/2008.
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Pohyb psů na veřejných prostranstvích na území obce Lužice
Pohyb psů na veřejných prostranstvích na
území obce Lužice upravuje Obecně závazná
vyhláška č. 1/2009 ze dne 8. 10. 2009 s účinnosti od 1. 11. 2009, která vymezuje místa, kam
je vstup se psy zakázán a kde se smí za přítomnosti fyzické osoby volně pohybovat. Stanovuje
ale také, že na veřejných prostranstvích v obci je
možný pohyb psů pouze na vodítku.
• V případě toulavého psa, který není pod
trvalou kontrolou nebo dohledem chovatele
nebo fyzické osoby, jež zvíře vede, a které se
pohybuje volně mimo své výběhové prostory
nebo mimo domácnost svého chovatele
• a opuštěného psa, který není pod přímou
kontrolou nebo dohledem chovatele nebo
fyzické osoby, jež zvíře vede, a ze zjištěných
skutečností vyplývá, že ho jeho chovatel opustil
s úmyslem se jej zbavit nebo ho vyhnal,
se obec řídí Zásadami pro odchyt toulavých
a opuštěných zvířat na území obce Lužice
ze dne 31. 12. 2009 s účinností od 1. 1. 2010,
které vycházejí ze zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči, zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů a Rozhodnutí krajské veterinární správy
pro Jihomoravský kraj ve věci povolení výkonu
veterinární asanační činnosti.

Odchyt psů v Lužicích
Od 1. 1. 2010 do 11. 6. 2010 bylo v obci
Lužice odchyceno celkem 13 psů. Z toho se ke
6 psům přihlásili jejich majitelé, kteří si je v útulku
vyzvedli a zbývajících 7 psů bylo umístěno na
náklady obce v útulku pro psy v ZOO Hodonín,
U Červených domků, 695 03 Hodonín, tel. 518
340 981, 724 369 159, e-mail: utulekhodonin@gmail.com, www.utulekhodonin.estranky.
cz, otvírací hodiny pro veřejnost: Po – Pá 9.00
– 10.00 hod./14.00 – 15.00 hod., So-Ne 9.00
– 10.00 hod.
Za pobyt malého nebo středně velkého psa
se platí 60 Kč, za velkého psa 80 Kč za každý
započatý den. Za odchyt a odvezení psa do útulku
se platí 500 Kč.
Postup majitele v případě odchytu a umístění
jeho psa do útulku:
- na obci prokáže vlastnické právo k psovi,
- zaplatí do pokladny obce 500 Kč za provedení
odchytu a odvozu do útulku toulavého psa a za
pobyt malého nebo středního psa 60 Kč, za
velkého psa 80 Kč za každý započatý den
v útulku,
- v útulku pro psy v ZOO Hodonín si na své
náklady psa vyzvedne.
Mgr. Ing. František Červinek

Rady pro pořadatele kulturních, společenských a sportovních akcí
• Pořadatel kulturní, sportovní akce, taneční
zábavy či diskotéky nebo jiné veřejně přístupné
akce ji ohlašuje obecnímu úřadu na formuláři,
který je k dispozici na OÚ nebo webových
stránkách obce.
• Pokud chtějí pořadatelé zařadit plánovanou
akci do Kalendáře akcí pořádaných v Lužicích
v r. 2011, je potřeba to sdělit obecnímu úřadu
nejpozději do konce listopadu 2010.
• Požádat obec o spolupořadatelství či dotaci na
veřejně prospěšnou činnost mohou neziskové

organizace na rok 2011 do 15. listopadu 2010.
(formulář žádosti a pravidla pro přidělování jsou
na www. luziceuhodonina.cz)
• Její schválení je v kompetenci rady nebo
zastupitelstva obce (podle výše požadované
dotace).
• Venkovní pódium, velký stan na krytí venkovního pódia, stoly i lavice si podnikatelé i spolky
mohou pronajmout pro pořádání akcí od firmy
Lutes s. r. o.
Mgr. Jana Ambrožová, místostarostka
7

Komplexní pozemková úprava
Komplexní pozemková úprava je významným
nástrojem pro vlastníky pozemků, pro obec
i pro katastrální úřad. Význam pozemkových
úprav pro vlastníky pozemků spočívá především
v upřesnění vlastnictví pozemků, co do výměry
i polohy, možnosti scelení pozemků, případně
i jejich vytýčení, úpravě tvaru pozemků, možnosti
rozdělení spoluvlastnictví, zpřístupnění pozemků
vytvořením sítě polních cest, možnosti zahájení
užívání svých pozemků (před pozemkovou úpravou nepřístupných), uzavření nových nájemních
smluv na již zcela přesnou výměru jednotlivých
parcel. Přínosem pozemkových úprav pro další
rozvoj obce je zprůhlednění vlastnických vztahů
k pozemkům v obvodu pozemkové úpravy, dohledání doposud nezapsaného obecního pozemku
a jeho případné scelení. Návrh pozemkových
úprav slouží jako nezbytný podklad pro územní
plánování a u již schválených územních plánů
přispěje k větší konkretizaci některých prvků až
na úroveň parcelních čísel. Význam pozemkových
úprav pro katastrální úřad a tím i pro vlastníky spočívá v obnově katastrálního operátu, promítnutí
skutečného stavu do katastru nemovitostí. Výměry jednotlivých parcel budou vypočteny přesně
ze souřadnic, dojde k odstranění bezprizorních
parcel a vyřešení duplicitních vlastnictví.
Veškeré činnosti v rámci komplexní pozemkové
úpravy jsou hrazeny z finančních prostředků státu.
Proto jsme Vás, vlastníky pozemků, oslovili
žádostmi o pozemkovou úpravu.
Vyhodnocení žádostí ke komplexní
pozemkové úpravě
V souladu se zákonem č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.
545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrh pozemkových
úprav, ve znění pozdějších předpisů oslovil Obecní
úřad v Lužicích v r. 2009 vlastníky pozemků v katastrálním území obce Lužice se žádostí o souhlas
se zahájením řízení o pozemkových úpravách.
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(Pozemkový úřad zahájí řízení o pozemkových
úpravách vždy, pokud se pro to vysloví vlastníci
pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy
v dotčeném katastrálním území).
Celková výměra katastrálního území Lužice
u Hodonína je 762,0197 ha.
Po odpočtu 34,9901 ha zastavěných ploch
nespadajících do pozemkové úpravy, je třeba
k zahájení řízení o pozemkových úpravách souhlasu vlastníků pozemků nadpoloviční výměry
zemědělské půdy, tj. víc než 363,5148 ha.
Celkem bylo rozesláno 585 žádostí, představující
výměru zemědělské půdy 444,782 ha. Vrátilo se
243 žádostí (tedy 41,54 %), představující výměru
zemědělské půdy pouze 183,4669 ha (a k tomu
výměra zemědělské půdy 49,5204 ha odsouhlasena jen některými podílníky – vlastníky pozemků).
Z těchto důvodů obec Lužic nemůže požádat
pozemkový úřad o zahájení řízení o pozemkových
úpravách a bohužel přišla o možnost zprůhlednění vlastnických vztahů k pozemkům v obvodu
katastrálního území Lužice u Hodonína.
V Lužicích, dne 3. 5. 2010
Ing. Mgr. František Červinek

Vývozy odpadů a pytlů
v 2. polovině roku 2010
7. 7. 2010 + pytle
21. 7. 2010
4. 8. 2010 + pytle
18. 8. 2010
1. 9. 2010 + pytle
15. 9. 2010
29. 9. 2010 + pytle
13. 10. 2010
27. 10. 2010 + pytle
10. 11. 2010
24. 11. 2010 + pytle
8. 12. 2010
22. 12. 2010 + pytle

ROCK LUŽÁK ZRUŠEN?
STANOVISKO STAROSTY
K nekonání akce ROCK LUŽÁK sděluji následující informaci.
Pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních
podniků se řídí Obecně závaznou vyhláškou Obce
Lužice č. 3/2007. Podle článku II. této vyhlášky
je pořadatel podniku povinen oznámit nejméně
7 dnů předem jeho konání Obecnímu úřadu
v Lužicích. Pro oznámení potřebných údajů je na
OÚ Lužice k dispozici formulář. Následně jsou
tyto akce projednány Radou obce Lužice, což je
běžná praxe u všech podobných akcí. Vzhledem

k tomu, že do dnešního dne nebylo ohlášení
o pořádání ROCK LUŽÁK podáno, nemohla se
k němu obec ani vyjádřit. Chceme-li vědět, proč se
tato akce nekonala, musíme si zodpovědět, kdo
s kým a za kolik chtěl tento záměr realizovat.
S pořádáním akcí tohoto žánru nemám problémy a ve funkci starosty jsem se podílel na zajištění
tří ročníků akce ROCK LUŽÁK a osobně jsem
je navštívil. Jsem připraven pomoci s organizací
i v roce 2010. První volný termín v areálu Cihelna
je 17. července 2010.
Ing. Jaroslav Kreml
starosta obce Lužice

Cyklisté, účastníci provozu na pozemních komunikacích - stezkách pro chodce a cyklisty
Účastníkem provozu na pozemních komunikacích, včetně stezky pro chodce a cyklisty, je
každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu.
Vztahují se na něj téměř všechna ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích.
Vybrané povinnosti cyklistů ze zákona:
• na vozovce se na jízdním kole jezdí při
pravém okraji vozovky, po krajnici se smí
jet jen, nejsou-li ohrožování ani omezování
případní chodci
• je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty nebo
stezka pro cyklisty, je cyklista povinen jich
užít
• na stezce pro chodce a cyklisty označenou
příslušnou dopravní značkou nesmí cyklista
ohrozit chodce (platí to samozřejmě i naopak), v případě, že na stezce je oddělen
pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, může
cyklista pruhu pro chodce užít pouze při
objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování
a vjíždění na stezku, přitom nesmí ohrozit
chodce jdoucí v pruhu pro ně vyznačeném,
zvyšte opatrnost při přejíždění vozovky,
kterou bývá stezka přerušena

• přechod pro chodce může použít cyklista
jen v případě, že kolo vede
• před vjezdem na přejezd pro cyklisty se
cyklista musí přesvědčit, zda může vozovku
přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,
jako cyklisti nemáte stejná práva jako
chodec na přechodu pro chodce
• cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy
použít ochrannou přilbu schváleného typu,
z hlediska vlastní bezpečnosti doporučuje-

Cyklista na cyklostezce

Foto: Petra Lorencová
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je vpravo od vozidel dostatek místa, přitom
je povinen dbát zvýšené opatrnosti, zda
vozidlo neodbočuje vpravo.

Cyklisté mimo cyklostezku

Foto: Lukáš Bravenec

me každému cyklistovi použít ochrannou
přilbu
• dítě mladší 10 let smí na silnici, místní
komunikaci a veřejně přístupné účelové
komunikaci jet na jízdním kole jen pod
dohledem osoby starší 15 let (toto neplatí
pro tyto děti při jízdě po chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně)
• pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla
za sebou při okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla
předjíždět nebo objíždět z pravé strany po
pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud

Cyklista a alkohol, návykové látky (drogy)
S požitím alkoholu je to stejné jako u ostatních
řidičů. Cyklista nesmí jet na kole bezprostředně
po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky nebo v takové době po jeho požití nebo
jejím užití, kdy by mohl být ještě pod jejím vlivem
a samozřejmě také během jízdy. Také finanční
postih v případě kontroly, v horším případě nehody, je stejný jako u ostatních řidičů.
Na závěr apelujeme na všechny řidiče, tedy
i cyklisty, aby se k sobě chovali ohleduplně a vnímali se navzájem. Řidiče vozidel při předjíždění
cyklistů upozorňujeme na zachování bezpečného
bočního odstupu a na zákaz parkování na stezce
pro chodce a cyklisty. Cyklistům připomínáme,
aby se při vjíždění na vozovku přesvědčili, zda
na ní mohou bezpečně vjet a aby dávali včas na
vědomí ostatním řidičům záměr změnit směr jízdy
a při tomto manévru řidiče neohrozili. Za snížené
viditelnosti používejte stanovené funkční osvětlení
tak, abyste nejen viděli, ale byli i včas viděni.
Ing. Mgr. František Červinek

Máte svůj dům označen číslem popisným a orientačním?
Připomínáme, že vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu číslem popisným
a orientačním. Nepodceňujte, prosím, tuto skutečnost. Označení budov slouží pro orientaci
a rychlé nalezení budovy nejen soukromým osobám a poštovním doručovatelům, ale také např.
záchranářům a hasičům.
Pokud tuto povinnost vlastník budovy nesplní, hrozí mu pokuta až do výše 10.000 Kč.
(majitelé rekreačních a zahradních chat mají povinnost označit budovu evidenčním číslem)
ČÍSLO POPISNÉ
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ČÍSLO ORIENTAČNÍ

ČÍSLO EVIDENČNÍ

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNI
Když se loučí deváťák …
Asi všichni známe ty stesky
našich rodičů a prarodičů, že
roky plynou jako voda a že
všechny chvilky a zážitky uběhnou strašně rychle. A teď? Je za
námi dlouhých devět let. Řekli
byste, že je to opravdu hodně,
ale není. Za devět let toho prožijete dost. Můžete najít lásku
a vdát se, nebo prožít zdrcující
rozchod. Potkáte přítele, který
by za vás dal život a vy za něj
a může to být i přátelství více než
na devět let života. Náš příběh
ale bohužel do konce života
pokračovat nebude, i když bychom si to alespoň někteří přáli.
Trvalo to devět let. Vyřádili jsme
se už na zápisu do první třídy,
kde jsme zpívali a malovali.
Potom přišla první třída. Všichni
nám už opakovali, jak se máme
chovat a že škola není školka,
kde si hrajeme. Že musíme
poslouchat paní učitelku, nebavit se v hodinách a hlavně si to
užívat i přes všechny problémy
co nás potkají, protože je to
JEN 9 let. My jsme si mysleli,
že devítka je tak velké číslo, že
odchod z naší Prima školy je
někde v nedohlednu a tak dlouhá doba snad nikdy neuběhne.
A když se z nás malých dětí staly
velké a my jsme přešly na druhý
stupeň, hodně se toho změnilo.
Náš kolektiv, naše vztahy a především chování o přestávkách.
Začali jsme vyvádět, házet po
sobě mandarinky, bavit se ve

třídě, hrát hry, hádat, ale především tím otravovat učitele.
Když jsme se potom přesunuli
na spodní chodbu (v sedmé
třídě), zažívali jsme toho daleko víc. Především nás čekaly
hory. Jako každý rok jsme jeli
do Jeseníků, do Koutů nad
Desnou. Celý ten týden nás
čekal skvělý program v podobě
her, diskoték, lyžování, výletu
a hlavně pod „suprovým“ vedením. Děkujeme manželům Kotlaříkovým, paní učitelce Vojkovské a paní zdravotnici Laubové
za zorganizování celého týdne
a za stálý dozor nad námi nejen
v sedmé, ale i v osmé třídě ve
stejné sestavě. A tito lidé nejsou
jediní, kterým bychom chtěli
poděkovat. Začneme u paní

9. třída

Krhovské, která z nás, naprostých pohybových antitalentů,
vytvořila lidi na společenské
úrovni. Díky ní jsme mohli zakusit tu krásnou atmosféru bílých
šatů a smokingů. Dále bychom
chtěli poděkovat všem učitelům,
kteří nás kdy učili a to nejen
předměty, které mají v popisu
práce, ale taky spoustě dalších
věcí pro život důležitých. Zvlášť
chceme poděkovat paní učitelce Malé, která nás naučila číst,
psát a počítat. Byla naším odrazovým můstkem a dala nám toho
nemálo. Dále pak paní učitelce
Kubišové (naší další třídní), panu
řediteli za svědomité vedení
školy, kuchařkám za to, že naše
žaludky nebyly nikdy prázdné,
uklizečkám a panu školníkovi

Foto: ZŠ Lužice
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za krásnou blýskavou školu
a v neposlední řadě teď už paní
zástupkyni Líčeníkové. Za to, že
nás nikdy nenechala ve štychu,
že se vždycky snažila nám vyjít
vstříc, že se za nás přimlouvala
u pana ředitele a že nám byla
vlastně naší „druhou třídní“. No
a říká se to nejlepší na konec.
Takže na tomto místě chceme
poděkovat hlavně paní učitelce
Komendové. Ona od šesté třídy
vždy pozorně a s otevřenou
náručí poslouchala naše problémy, nikdy nás neodsuzovala
za to, jací jsme a postavila se za
nás i v těch nejnepříjemnějších
situacích. Když nepočítáme její
úžasnou bojovnost v organizaci
a prosazení nových školních
akcí, tak se stejně najde ještě
spousta věcí, za co jí máme být
vděční. Vždycky byla ochotná
jet s námi kamkoliv i přes naše
chování. V našich pokažených
známkách vždycky viděla naději
a věřila, že jsme ve skutečnosti
daleko lepší, než jak se chováme. Děkujeme jí za všechno
a ti, co jí budou mít za příští třídní
učitelku, važte si jí! A nám, prosíme, držte palce, aby se nám
na středních školách i v dalším
životě dařilo.
Lucie Nováková,
Andrea Kummerová

Nejdůležitější písmena
v mém životě…
Psali jsme ve slohu na téma, která písmena jsou pro mě
nejdůležitější. Čekala jsem trochu se skepsí, co je pro naše
děti důležité, ale buďte v klidu jako já, ač nám to děti nedávají
najevo, mají ve svých hodnotách jasno a to je dobře…. Tady je
malá ukázka z některých názorů:
Vendula Mirošová, 8. třída
M jako MAMKA. Je to pro mě ten nejdůležitější člověk na celém
světě. Umí mi se vším poradit. U ní vím, že se o ní můžu v jakékoliv
situaci opřít a že mě má aspoň někdo rád.
P jako PŘÁTELÉ. Ti jsou pro mě také neuvěřitelně důležití. S nimi
si užiji nejvíc srandy. Ať už jsou to naše světoznámé trapasy nebo
jenom, když si tak kecáme. Pokaždé se s nimi moc nasměji. Jsem
strašně ráda, že je mám, protože bez nich bych to asi nezvládla.
S jako SMÍCH. Je to ta nejúžasnější věc, která ve všech koutech
světa nesmí chybět. Kdyby tady nebyl smích, tak nevím, jak by to
vypadalo. Asi by se každý jenom mračil a podobně. Se smíchem
anebo s úsměvem je život hned krásnější. Když ho slyším, vím, že
aspoň těch pár lidí okolo mě je šťastných.
Š jako ŠKOLA. Ano, ta škola, kterou nemáme moc v lásce, ale
musí tu být. Bez ní by byl každý pravděpodobně hloupý. Ve škole
se toho naučíme nejvíc v celém životě. Dává nám vědomosti od
těch základních až po ty nejdůležitější. Různé matematické příklady, diktáty po b, l, m, p, s, v, z do českého jazyka nebo fyzikální
a chemické vzorečky a mnoho dalších složitých věcí. Není to jen
škola základní, která nám dává opravdu ty nejzákladnější věci, které
v životě potřebujeme. Dále je tu škola střední a škola vysoká, na
kterou se dostanou ti nejchytřejší. Což není můj případ.
L jako LIDÉ. Tímto nemyslím mé přátele ani rodinu, ale ty ostatní,
které potkávám denodenně. Ať jsou to učitelé nebo ty, které ani
neznám. Třeba jako těch pár z Facebooku. Ale jsem ráda, že tu
jsou. Protože je možné, že je jednou poznám a budou patřit mezi
mé opravdové přátele…
Eva Úlehlová, 8. třída
Ž - začneme od konce. Ž jako písmeno je pro mě důležité,
protože znamená život, ten je pro mě dost důležitý. Nechápu lidi, co
si ho neváží, ale života si začneme vážit, až ho málem ztratíme.
L - jako lidé kolem mě. Ať už to jsou přátelé nebo rodina, nevím,
co bych si bez nich počala. Někdy na ně nejsem zrovna nejmilejší,
ale ti, co mě znají dobře, ví, že to tak nemyslím.
Š - jako škola nejenom tady tato, ale všechny školy jsou důležité
a čím dřív si to uvědomíme, tím líp.
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S - svět. Zní to divně? Mně ne,
jsem ráda, že žiju v této galaxii
tady na Zemi v Lužicích a ne
někde na Marsu. Země je pro
nás důležitá, i když si to třeba
neuvědomujeme.
B - budoucnost. Někdy bych
ráda viděla do budoucnosti,
jestli má cenu to, co dělám
a jestli to dělám dobře. Doufám, že moje budoucnost bude
v pohodě a že do ní budou patřit
i mí přátelé a rodina.
Lukáš Líčeník, 8. třída
K – Kamarádi jsou pro mě
nanejvýš důležití a užiji si s nimi
hodně zábavy.

R – Bez RODINY by to nebylo
ono, jsou v ní lidé, na kterých mi
záleží, a mohu si s nimi promluvit
o všem.
Ž – ŽIVOT je dar, kterého by si
měl vážit každý, protože každý
má jen jeden
Z – ZDRAVÍ důležitá věc, které
by si měl každý vážit. Máme ho
jen jedno a za peníze se nedá
koupit.
P – PARKOUR, i když ho teď
zrovna nemohu provozovat, tak
ho dělám rád a to z toho důvodu, že je to jediný sport, který
nemá žádná pravidla a záleží
jen na vaší fantazii. Nevím proč,
ale někteří lidi to odsuzují, říkají

si, co je to za blázny, ještě se
zabije, ale když neví, o čem to
je a nezkusili to, tak to nemohou
posoudit.
Téměř v každé práci se objevila
maminka, rodiče nebo vzdělání
a já jsem si uvědomila, že naše
děti to mají v hlavě srovnané, ale
je potřeba s nimi o tom mluvit,
ukázat jim ten správný směr
a oni už poplavou samotné.
Zeptali jste se někdy vašich
dětí, které písmeno je pro ně
důležité? Zkuste to, dozvíte se
zajímavé věci…
S přáním krásného léta, odpočinku a pohody
M. Komendová

Kolečkové brusle
Dne 14. června se konal
štafetový závod na kolečkových bruslích O pohár lužického starosty. Pozvání přijaly
i školy z Mikulčic, Prušánek
a Lanžhota. Závody proběhly
už po páté v Lužicích v parku

U Vrchnice, kde nám pohostinství U Lidového domu poskytlo
sociální zařízení i občerstvení
pro závodníky, manželé Horňáčkovi přístup k elektřině, a firma
Lutes technické zázemí, za
to jim moc děkujeme. Závodit

začal 1. stupeň s délkou jednoho okruhu asi 600 metrů.
Na prvním místě skončily Lužice, na druhém Lanžhot a jako
poslední se umístily Mikulčice.
Potom pokračoval druhý stupeň
s délkou okruhu 1200 metrů.
Poprvé v historii tohoto závodu
se v této kategorii umístili na
prvním místě závodníci z Prušánek. Vzápětí druhé místo
obsadily Lužice a poté Lanžhot
a Mikulčice. Závodníci byli oceněni medailemi a poháry. Všem
děkujeme za účast a doufáme,
že tato akce se udrží a bude
probíhat ještě dlouho.
Veronika Lekavá,
Simona Plešingerová

Foto: ZŠ Lužice
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ
V posledním týdnu letošního
deštivého května se žáci třetích
tříd vydali na školu v přírodě.
S třicetitřemi dětmi se dvě paní
učitelky a zdravotník ubytovali v krásném hotelu Radějov
v rekreační oblasti Lučina.
Počasí nám přálo, a tak jsme
většinu času strávili na přilehlém
hřišti, louce, v lese i u táboráku.
Uspořádali jsme průzkumnou
výpravu na kopec Šumárník,
prošli blátivou stezku odvahy, hledali jsme ukrytý poklad
i různé rostlinky a živočichy. Na
nedaleké rozhledně Travičná
jsme vystoupali 178 schodů, ale ten výhled zato stál.
V přilehlé salaši nás čekaly

Škola v přírodě

ovečky a všichni se vydováděli na lanovém sportovišti
i na horolezeckém stromě. Ani
jsme se nenadáli a už se blížil
konec pobytu, tak ještě návště-

Foto: ZŠ Lužice

va kuželovského mlýna a hurá
domů. Po náročném týdnu jsme
se vraceli unavení, ale spokojení a plní zážitků.
Mgr. Monika Křížová

V ý l et s e s t a ro s to u
Nejvyšší oceněním pro naše
žáky za celoroční práci nebo
mimořádný úspěch je pochvala starosty obce. Již podruhé
pozval tyto žáky pan starosta
na výlet. Tentokrát do Hořic,
kde se chlapci a děvčata měli
možnost seznámit s těžbou
a zpracováním kamene.
V letošním školním roce si
pochvalu starosty zasloužili:
Matěj Dvořák, 2. tř., Natálie Dvořáková, 2. tř., Natálie Lamošová,
3. A, Jan Martinek, 3. B, Diana
Lacková, 4. tř., Adéla Horňáčková, 4. tř., Jan Karas, 4. tř.,
Veronika Doricová, 5. tř., Eliška
Filípková, 5. tř., Natálie Štorko14

vá, 5. tř., Dominika Fojtů, 5. tř.,
Tomáš Neugebauer, 5. tř., Radek
Laub, 5. tř., Tomáš Poláček,
5. tř., Kamila Šošovičková, 7. tř.,
Kateřina Živná, 7. tř., Eliška Makuderová, 7. tř., Věra Kotásková,
7. tř., Eva Úlehlová, 8. tř., Kristýna
Vagundová, 8. tř., Adam Koštuřík,
9. tř., Jitka Pecůchová, 9. tř.,
Lucie Nováková, 9. tř., Andrea
Kummerová, 9. tř., Andrea Plešingerová, 9. tř., Kateřina Lacková,
9. tř., Marta Svobodníková, 9. tř.
Výlet se uskutečnil ve čtvrtek
10. června. Děti si přivezly
spoustu zážitků a v jejích očích
byla vidět nejen únava z velkého
horka, ale především radost

a spokojenost z krásně prožitého dne.
Mgr. Jana Líčeníková
Výlet se starostou se mi líbil.
Uvědomila jsem si, že ti, co těží
a zpracovávají kámen, nemají
lehkou práci. Mám z toho výletu
dobrý pocit. Výlet se mi upřímně
líbil. Jsem ráda, že máme tak
hodného starostu.
Veronika Doricová, 5. tř.
I když cesta autobusem byla
dlouhá, při povídání, zpívání
a poslouchání písniček rychle
uběhla. Hned po příjezdu jsme
navštívili lom, pak o něco zají-

mavější zpracování kamene. Na
vlastní oči jsme viděli, jak nejen
stroje usilovně pracují, ale také
jak krásné výrobky vzniknou
ruční prací. Po cestě na oběd
jsme se zastavili podívat, jak
se vyrábějí hořické trubičky.
Samozřejmě, že jsme si nějaké
přivezli domů. Oběd jsme měli
ve škole. Školu i výrobky jsme
si dobře prohlédli a obdivovali
šikovné ruce žáků.
Výlet byl úžasný se skvělými
učiteli, ve skvělé náladě a ve
skvělé společnosti. Nejenom že
jsme se naučili spousty dalších
věcí, ale také pobavili a více
poznali s mladšími žáky naší Prima školy. Největší dík však patří
panu starostovi, který nám tento
výlet naplánoval a zajistil a také
za jeho ochotu a snahu pomoci
škole a ocenit některé žáky.
Kristýna Vagundová, 8. tř.
Celý den byl moc fajn a všude
se mi moc líbilo. Horší bylo to
horko v lomu, kde nám bylo

Výlet se starostou

všem strašně. Trochu mě mrzelo, že nebyl ten odpal, ale když
jsem slyšela, jaká je to práce,
tak se ani nedivím. Nejlepší
byla ta chvilková exkurze na to,
jak se dělají trubičky, ale ještě
lepší byly trubičky samotné.
Výstava ve škole byla opravdu
moc pěkná a zajímavá. Bohužel
na to nemám nadání, tak o tom

Foto: ZŠ Lužice

mohu jen snít. Školu tam mají
moc pěknou a velkou. Zajímavá
byla taky dlouhá cesta autobusem, kde jsme si pospali i přes
strašné horko. Mrzí mě, že
nepojedu i příští rok, protože
oba výlety s panem starostou
byly super.
Kateřina Lacková, 9. tř.

VAMI HRAJE S VÁMI
Výherce z minulého čísla - slečna ŠOTTLOVÁ, BŘECLAV - vyhrála knížku KAKURO.
NOVÁ SOUTĚŽ
1. Opravte chyby
a/ KDO SE ŽENÍ - ČENICH?
b/ JÍME RÁDI - VÝRY
c/ V NOCI PADÁ - KOSA?
d/ MĚSTA:
CHLADNO, ZDVOJMO, ZÁCHOD, FÁBOR, SPROSTĚJOV, CHUTNÁ HORA
2. Otázka
KDO MĚNÍ JMÉNO KAŽDÝ DEN?
Odpovědi zasílejte na adresu m.bilima@seznam.cz, hrajeme o knížku pro děti.
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Úspěchy mladých zdravotníků – 3. místo v celostátním kole
Při základní škole pracuje zdravotnický
kroužek pod vedením paní učitelky Herůdkové
a Matěje Herůdka. Ze všech členů byla vybrána jedna hlídka ve složení: Veronika Doricová
(kapitánka), Natálie Štorková, Eliška Filípková,
Jan Karas, Adéla Horňáčková a náhradnice
Dominika Fojtů. Jsou to žáci 4. a 5. třídy.
Tato hlídka se úspěšně zúčastnila oblastního
i krajského kola, postoupila do celostátního
kola, kde se umístila na třetím místě z devíti
zúčastněných škol.

O PRŮBĚHU JEDNOTLIVÝCH KOL
ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE NAPSALI:
V pátek 21. 5. 2010 jsme byli na zdravotnické soutěži v Hodoníně. Bylo tam 5 stanovišť.
Na prvním stanovišti - holka v bezvědomí. Dru16

hé stanoviště - šok a zlomená ruka. U třetího
měl kluk střep v ruce. Čtvrté stanoviště byl
dopravní transport. Na pátém stanovišti byla
připravena obvazová technika, kde jsme měli
obvázat šátkovou kravatou nárt a kotník. Měli
jsme tam další volné stanoviště léčivé byliny
a něco o policistech a dopravních pravidlech.
Jak jsme dosoutěžili, dostali jsme párek, rohlík
a sladkosti. Potom jsme si šli hrát do tělocvičny.
V 10.45 hodin bylo vyhodnocení. My jsme se
umístili na 1. místě se 136 body. A ve středu
2. 6. jedeme do krajského kola do Blanska.
Veronika Doricová
Ve středu 2. 6. 2010 jsme byli na zdravotnické soutěži v Blansku v krajském kole. Bylo
pro nás nachystaných 10 stanovišť. Úkoly jsme
plnili po celém městě. První stanoviště jsme
měli transport se šátkovou kravatou. Potom
jsme šli na oběd. Další stanoviště bylo u cukrárny. Tam měla holka úpal ze slunce. Když
jsme přišli, tak zrovna zvracela. Vypadalo to
škaredě, ale dokázali jsme ji ošetřit bez chyby.
Dále jsme pokračovali do lázní, kde jsme měli
obvazovou techniku. Každý si vylosoval úkol,
který musel splnit. Po obvazové technice jsme
šli na zámek. Tam nás čekali dva zranění, bylo
to zlomená ruka a zlomený kotník. Následovala
policejní stanice, kde mělo děvče prostřelenou
ruku a druhé, které jí ruku prostřelilo, uteklo
a my jsme je museli hledat. Zraněné jsme
ošetřili a druhé děvče jsme utěšovali. Potom
tam byli dobrovolné soutěže, test v dopravě
a hasiči. Kolem 15.30 hodin jsme se dozvěděli
výsledky. Z 11 soutěžících hlídek jsme obsadili
1. místo s náskokem 30 bodů od hlídky na
druhém místě. Postupujeme do celostátního
kola, na které se těšíme. Soutěž se nám moc
líbila, i když celou dobu pršelo.
Veronika Doricová

Letos jsme se opět zúčastnili soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Probojovali jsme se
přes oblastní kolo v Hodoníně, krajské kolo
v Blansku až do republikového kola, které se
letos konalo v Chrudimi. Organizátoři si pro nás
nachystali zajímavá stanoviště se zraněnými
– kluky, co se srazili na kole a skateboardu.
Jeden, který neměl přilbu, utrpěl otřes mozku, zlomeninu ruky a poranění ucha. Druhý
chlapec, který měl přilbu, měl odřeniny na
ruce i noze.
Na dalším stanovišti byl člověk v bezvědomí a u řeky byla dvojice, kde slečna ve vodě
šlápla na střep a mladík si při její záchraně
z řeky vyvrtnul kotník. Vyzkoušeli jsme si
také automatický elektrický defibrilátor,
vakuovou dlahu a mnoho dalších zajímavostí.
Museli jsme zvládnout obvazovou techniku
i transport raněných. Nachystali si pro nás
i zajímavý doprovodný program – např.
návštěvu Muzea loutek. Všichni netrpělivě
čekali na vyhlášení výsledků. Umístili jsme
se na skvělém třetím místě. Měli jsme z něho
obrovskou radost. Dostali jsme krásný pohár
a super ceny. Večer jsme to oslavili diskotékou. Celou soutěž jsme absolvovali ve
stejných modrých sportovních soupravách,
které jsme si mohli koupit díky příspěvku
Obecního úřadu Lužice. Soutěž se nám

Mladí zdravotníci

Foto: ZŠ Lužice

vydařila, počasí přálo, atmosféra byla skvělá
a těšíme se na další rok.
Děkujeme p. uč. Haně Herůdkové a Matěji
Herůdkovi za to, co nás naučili a že s námi
strávili spoustu času.
Veronika Doricová, Natálie Štorková,
Dominika Fojtů, Adéla Horňáčková,
Eliška Filípková, Jan Karas

Ředitelství školy a Rada obce Lužice děkuje
všem mladým zdravotníkům za velmi úspěšnou
reprezentaci školy, zvláště pak velké poděkování patří Matěji Herůdkovi a paní učitelce Mgr.
Haně Herůdkové za vzornou přípravu dětí na
tuto soutěž. Jsme rádi, že máme tak úspěšnou
mládež a jejich výborné vedoucí.
Mladí zdravotníci

Foto: ZŠ Lužice

Mgr. Jana Líčeníková
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SBĚR PAPÍRU – 20. KVĚTNA 2010

O S L AVA

25.

VÝROČÍ ZALOŽENÍ

MŠ

Pořadí tříd:
Pořadí

třída

1
3.B
2
6.
3
4.
4
3.A
5
7.
6
2.
7
1.
8
8.
9
5.
10
9.
Celkem kilogramů

Celkem kilogramů
1875,5 kg
1251 kg
1290 kg
987,5 kg
765 kg
811,5 kg
422 kg
370,5 kg
287 kg
183 kg
8243 kg

Průměr na
žáka
104 kg
83,5 kg
72 kg
62 kg
36,5 kg
32 kg
27 kg
18,5 kg
13 kg
8 kg

Pořadí jednotlivců
Pořadí

Jméno žáka

Třída

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Horňáčková Adéla
Mikovič Matěj
Petrásek Lukáš
Skočíková Olga
Florian Jakub
Hytychová Sabina
Jurdičová K.
Martínek Jan
Nováková Lucie
Nová Terezie

4.
6.
3.B
3.B
3.A
2.
7.
3.B
9.
3.B

Sběr papíru
18

Celkem
kilogramů
846 kg
481 kg
425 kg
423 kg
332 kg
266 kg
215 kg
186 kg
183 kg
181 kg

Foto: ZŠ Lužice

Dne 20. 6. 2010 slavila naše
školička 25. výročí od svého založení. I přes nepříznivé
počasí byla účast hostů nad
očekávání vysoká.
Na začátku programu přivítala
všechny přítomné vedoucí učitelka I. Rezková, která především
poděkovala za sponzorské dary,
za vynikající spolupráci s Obecním úřadem a všem zaměstnancům MŠ, kteří se podíleli na
přípravě tak náročné akce.
Následoval projev p. ředitele
Mgr. M. Hunči a p. starosty Ing.
J. Kremla.
Poté vystoupily děti z MŠ
se svým milým pásmem plným
písní, básní a tanečků. Následovaly mažoretky, které předvedly
profesionální vystoupení. Představení historického šermu bylo
velmi působivé a pro všechny
přítomné velmi atraktivní.
Poté už byl zahájen volný
program, kde mohly děti využít
relaxačně-odpočinkové zóny,
zasoutěžit si na jednotlivých stanovištích s čertem, vodníkem,
princeznou, hloupým Honzou
a ježibabou; zaskákat si na
trampolíně, opékat si s rodiči
špekáčky, nechat si namalovat
obličejík dle vlastního výběru
a také se povozit na koníkovi
s doprovodem p. Chládkové,
za což jí patří velký dík.
Zápisy v knize návštěv i děkování rodičů svědčí o obrovském
úspěchu celé akce.

Náš velký dík patří těmto
sponzorům, bez nichž by naše

zahradní slavnost nemohla proběhnout na tak
vysoké úrovni:
- Manželé Sobotkovi
- Manželé Salčákovi
- Bukotec s.r.o., U vlečky 1541,696 62
Strážnice
- Neria a. s., Vinařská 244/1, 693 01
Hustopeče
- Pavel Ingr, Lesní 942/1, 696 18 Lužice
- Kotila a. s., Za drahou 165/1, 794 01
Krnov
- Dušan Zuzulík, Wicke CZ s.r.o.,
Třída Tomáše Bati, 760 01 Svit
- Prost s. r. o., Brněnská 3497, 695 01
Hodonín
- Obecní úřad Lužice
- p. Volf, Nowaco, Velké Meziříčí
- p. Chládková
- p. M. Šiška
- p. P. Slatinský
- Seniorky Lužice
- Hodonínské mažoretky
- Martina Hromková – děkujeme
za fotodokumentaci celé akce
Iva Rezková, vedoucí učitelka MŠ
Foto: Petra Lorencová
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Bicykliáda (15. května)

VZPOMÍNKA
(K 25. VÝROČÍ OD POSTAVENÍ BUDOVY MŠ II)

Foto: Petra Lorencová

Další tradiční jarní skautskou akcí je soutěž v cyklistických dovednostech. Na to, jak
bylo počasí nepříznivé, se nás sešlo hodně.
Skautské i neskautské děti poměřily své
síly v gepardím závodu (jízda na rychlost), ve
šnečím závodu (nejpomalejší jízda), v jízdě
zručnosti a taky si zkusily, jak je obtížné za jízdy
navléknout kroužek na delfína. Ve starší kategorii se na prvním místě umístil Matěj Mikovič,
v mladší pak Ondra Středula. Vyhodnotili jsme
také nejlépe a nejhůře vybavená kola, ale jejich
majitele nebudeme jmenovat ;-)

ŘEDITELKOU ZAČÍNALA
SASINKOVÁ DRAHOMÍRA.
KAM SE JENOM PODÍVALA,
SAMÁ PRÁCE VŠUDE BYLA.
A TEN, KDO MÁ DĚTI RÁD,
TEN SEM PŘIŠEL POMÁHAT.
VŠICHNI, CO TU PRACOVALI,
DNESKA BY TO NEPOZNALI.
NA ZAHRADĚ HŘIŠTĚ, ZNAČKY,
ZMĚNILY SE TŘÍDY, HRAČKY,
DNESKA SLAVÍM ČTVRTSTOLETÍ,
I PŘI DĚTECH TEN ČAS LETÍ.
JISTOTU VŠAK V JEDNOM MÁM,
KDYŽ SVÉ ŽÁKY POZNÁVÁM,
JAK SEM DNESKA ZNOVU CHODÍ,
ZA RUKU SVÉ DĚTI VODÍ.
AŤ NEKLESÁ PORODNOST,
V TOM JE MOJE BUDOUCNOST.

Jamboree (11. – 13. června)

VAMI

Obča nské ak tivity
Skauti – Jarní slavnosti (4. dubna)
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Jamboree je tradiční skautské setkání.
Skauti se setkávají v různém měřítku. Největší
Jamboree jsou celosvětová, ta se konají každé
4 roky. Poslední celosvětové Jamboree proběhlo v roce 2007 ve Velké Británii, další se
chystá v roce 2011 ve Švédsku a o čtyři roky

Jamboree

Foto: Petr Štipčák

Jasná kometa na letním nebi

Jako každý rok jsme společně s dětmi a jejich rodiči
přivítali jaro. Sešli jsme se
v parku u cukrárny, kde si příchozí mohli vyrobit dekorace
květináčů ve tvaru oveček,
květinek nebo motýlků. Jiní
si odnesli kolíčky se zajíčky
a přáníčka, ale největší úspěch
měly košíky z pedigu. Počasí
nám naštěstí hezky vyšlo a my
doufáme, že tomu příští rok
nebude jinak.
Jarní slavnosti

později pak v Japonsku. Skautská setkání bývají
středoevropská, národní, ale také okresní. Ty
se konají jednou za dva roky a toho letošního
se zúčastnily i děti z lužických oddílů. Vypravily
se do chatového střediska Vřesovice, odkud
se okamžitě přenesly do bájné Atlantidy. Této
tajuplné civilizaci pomohli najít diamant, který
byl zdrojem vědění, energie a moci. Součástí
Jamboree nejsou jen hry, dětské oddíly si
v průběhu víkendu prezentují svou celoroční
činnost, předávají si zkušenosti, vzájemně se
inspirují a hlavně se mezi sebou seznamují,
získávají nové kamarády.

Foto: Petra Lorencová

Po asi dvouleté přestávce nám noční obloha
opět připravila zajímavou podívanou – jasnou
kometu, viditelnou pouhým okem. Jde o objekt
s označením C/2009 R1 McNaught, objevený 9.
září 2009 australským astronomem Robertem H.
McNaughtem, který svůj objev záhy identifikoval
jako kometu. V době vzniku tohoto článku (19.
června) kometa zdobí severní obzor a je skutečně
pozorovatelná pouhým okem. K zahlédnutí bez
dalekohledu by měla být ještě počátkem července na večerní obloze v souhvězdí Blíženců,
vadou na kráse je však v případě této komety
poměrně nízká poloha nad severním obzorem.
Nejlepší pro pozorování komety je najít si nějaké

vyvýšené místo s ničím nerušeným výhledem
na sever, pokud možno co nejdále od rušivého
pouličního osvětlení. Okem by měla být kometa
rozeznatelná jako slabý rozmázlý objekt, menší
dalekohled poté odhalí její ohon.
Další atrakcí noční oblohy v období zhruba
od začátku června do poloviny července (kolem
letního slunovratu) jsou tzv. noční svítící oblaka.
Ta jsou pozorovatelná zhruba mezi 22. hodinou
a půlnocí a poté od 2. do 4. hodiny ranní. Jde
o řasovitá oblaka, která na rozdíl od běžné noční
oblačnosti stříbro-modře svítí. Jedná se o krystalky ledu, rozptýlené ve vyšších vrstvách atmosféry, osvětlované Sluncem, které je právě pod
21

obzorem. Vtip je v tom, že v období kolem letního
slunovratu se při pohledu z našich zeměpisných
poloh Slunce v noci nedostane více než 18°
pod obzor a tak se za celou noc úplně nesetmí.
Sluneční paprsky tedy bez problémů dosáhnou
na tato oblaka ve vysokých vrstvách atmosféry.
Přítomnost nočních svítících oblak však nejde
předpovědět, záleží to na štěstí pozorovatele.
Hledat je můžeme asi do poloviny července ve
výše uvedených hodinách nad severním obzorem (rozhodně však ne každou noc, noční svítící
oblaka jsou poměrně vzácná).
Když už byla řeč o letním slunovratu, tak ten
letos nastal v pondělí 21. června ve 13:28 středoevropského letního času. Slunce vstoupilo do
znamení Raka a začalo astronomické léto. Den
je v této době nejdelší a noc nejkratší v roce (21.
června Slunce vyšlo ve 4:51 a zapadlo ve 21:13,
dny se však od toho data postupně zkracují, např.
21. července Slunce vyjde v 5:14 a zapadne ve
20:58).
18. června se na předních českých zpravodajských portálech objevily takřka katastrofické
předpovědi ohledně maxima sluneční aktivity
v roce 2013 (autoři slibovali solární superbouře
a několikaměsíční výpadky elektrické energie
na mnoha místech na Zemi). Šlo však o chybnou interpretaci výsledků konference, která se
uskutečnila počátkem června ve Washingtonu.
Zde se jednalo o dopadech maxima sluneční
aktivity v roce 2013 na život na Zemi. V této době
vyvrcholí zároveň dva sluneční cykly, což zřejmě
u novinářů vyvolalo iluzi znásobení projevů těchto
cyklů. K tomu však samozřejmě nedojde. Sluneční cykly vrcholí pravidelně a s tím spojená zvýšená
aktivita naší životodárné hvězdy má určitý vliv na
elektronické systémy na Zemi. Slunce k nám
vysílá mraky částic (způsobující polární záře),
které zasahují například satelity na oběžné dráze
a komplikují telekomunikaci, navigaci, ale i dodávky elektrické energie. Jde o běžný jev, na který
jsou firmy, poskytující tyto služby, připraveny (jako
například na větrné smrště, mrazy, povodně…)
a tak nás nemůže v době nejvyšší aktivity Slunce
potkat nic horšího než například několikahodinový
výpadek elektřiny, internetu apod. Ohroženy jsou
však spíše severnější zeměpisné polohy. Navíc
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ny. I přes méně profesionální organizaci akce než
ve Speyeru jsem se k astronautovi dostal a měl
možnost ho požádat o autogram a společnou
fotografii. Naše malá česká výprava byla dokonce
před přednáškou astronauta jmenována čestnými
hosty, protože cizince organizátoři (místní škola)
asi opravdu nečekali.
Prozatím posledním zážitkem tohoto druhu
byl pro mě červnový aerosalón v Berlíně. Zde
se vyskytovala spousta evropských astronautů.
Celkem 9 kosmických letců z Německa, Belgie,
Francie a Nizozemí zde povyprávělo o svých ces-

tách na oběžnou dráhu. Ke slovu se dostal například Frank De Winne (Belgie), který vloni strávil
šest měsíců na Mezinárodní kosmické stanici,
Leopold Eyharts (Francie), který na orbitálním
komplexu pracoval předloni nebo André Kuipers
(Nizozemí), jež stanici ISS navštíví a dlouhodobě
zde bude pracovat v roce 2011. Součástí akce
však nebyla autogramiáda a tak bylo možností si
s kosmonauty pohovořit trochu méně ale i tak se
mi podařilo některým poblahopřát k úspěšným
misím nebo popřát štěstí během misí příštích
a rozšířit sbírku autogramů.
Vít Straka

Z deníku účastníka zájezdu do partnerské obce Isdes

Ve Speyeru s astronautem Scottem Altmanem

maximum aktivity Slunce v roce 2013 má být
slabé. Nestane se tak nic nezvyklého, internet
sliboval malou apokalypsu.
Tradičně skončíme rubrikou Setkání s kosmonauty. Vesmírní cestovatelé bohužel nejezdí moc
často do Čech a tak za nimi člověk občas musí
do zahraničí. V dubnu jsem se tak v technickém
muzeu v německém městečku Speyer (kde je
například vystaven prototyp ruského raketoplánu Buran, použitý při testovacích letech) setkal
s velitelem posledních dvou servisních misí
raketoplánů k Hubbleovu teleskopu (v letech
2002 a 2009), americkým astronautem Scottem Altmanem, který má německé předky. Ze
zajímavého setkání jsem si odnesl autogram,
společnou fotografii a hlavně vzpomínku na rozhovor s člověkem, který byl čtyřikrát ve vesmíru.
V květnu zavítala do Polska posádka únorové mise
raketoplánu Endeavour, neodolal jsem a vypravil
jsem se do městečka Gluszyca asi 30 km za
českými hranicemi, kde měl veřejné vystoupení
velitel mise George Zamka, jenž má polské koře-

Úterý 4. 5. 2010 - Sešli jsme se v 17.00 hod.
a asi o půl hodiny později vyrazili na cestu do
Francie. 37 účastníků zájezdu, členů různých
lužických spolků.
Středa 5. 5. 2010 - Asi 1 450 km jsme zdolávali téměř 20 hodin, do cíle jsme dorazili v 15.30
hod. Po příjezdu si nás rozebrali naši hostitelé
do svých domovů. Po krátkém ubytování jsme
se všichni sešli na společné večeři v místním
sále. Na místní poměry bylo toto setkání krátké,
protože ráno jsme museli brzo vstávat, abychom
mohli vyrazit na výlet do Paříže.
Čtvrtek 6. 5. 2010 – Vyjeli jsme v 6.00
hod., překonali jsme velkou dopravní zácpu na
kraji města a po desáté hodině stanuli u budovy
senátu. Po důkladné bezpečnostní prohlídce
všech účastníků nás průvodkyně s česky mluvící
překladatelkou pocházející z Kroměříže provedla po nádherné budově. Dokonce jsme mohli
z balkónu sledovat aktuální zasedání senátorů,
které se týkalo mezinárodního postupu proti
námořním pirátům u břehů Somálska. Senátorů
bylo asi tolik, jak to bývá u nás - tedy poskrovnu…
Pak jsme si prohlédli rozsáhlou Lucemburskou
zahradu. Po svačince jsme si projeli autobusem
centrum města – např. Champs-Élysées, náměstí
Svornosti atd. U slavné Eiffelovy věže jsme se
zastavili a někteří se dostali až do druhého patra.

Eifellova věž

Foto: Karel Dostál

Ukončení výletu do Paříže bylo korunováno vyhlídkovou jízdou na lodi plující po Seině spojenou
s večeří. Unavení, ale plní krásných dojmů, jsme
se pozdě večer vrátili do Isdes.
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Pátek 7. 5. 2010 – Navštívili jsme mateřskou
školku v Isdes, kterou mají děti do 6 let společnou
s městem Vanne, kam chodí děti z Isdes v dalším
stupni (tj. děti od 6 do 12 let). Pro ucelenější
poznání systému vzdělávání jsme se ještě podívali
na třetí stupeň školy – collège - v Sully sur Loire,
který poskytuje vzdělání dětem cca od 12 do 16
let. Závěr dne patřil nákupům. V místním obchodním domě jsme si nakoupili dárky pro své blízké
a k „radosti“ řidičů jsme nezapomněli koupit ani
větší množství voňavých francouzských sýrů.
Sobota 8. 5. 2010 – V 9.00 hod jsme vyrazili do města Orléans. Po zaparkování na kraji
města jsme se částečně tramvají a pěšky dostali
na tribunu přímo naproti katedrály, kde jsme
sledovali oslavy na počest výročí osvobození
města Johankou z Arcu. Zajištění lístků na toto

Oslavy na počet výročí osvobození města Johankou
z Arcu
Foto: Karel Dostál

Oslavy na počet výročí osvobození města Johankou
z Arcu
Foto: Mgr. Jana Líčeníková
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místo pro dopolední i pro odpolední část oslav
bylo překvapením, které nám naši milí hostitelé
připravili. Nádhera celé této podívané se dá jen
těžce popsat, to se musí zkrátka zažít na vlastní
kůži. Vzpomínali jsme s hrdostí také na r. 2008,
kdy v průvodu pochodovali v krojích Lužičané. Ani
krátký déšť ke konci nám nevzal pocit překrásně
stráveného dne.
Neděle 9. 5. 2010 – Poslední den. Ráno jsme
začali s přípravami na místní trh. Pořadatelé nám
připravili velký přístřešek a několik stolů a lavic.
My jsme si je vyzdobili a vystavili naše zboží
- koláče, zázvorníky, štruple, paštiky, klobásy,
rolády, uzené, zavařené okurky a papriky se zelím,
škvarky, chleba, pivo, víno, slivovici a jiné likéry,
rámečky s krajkou, slaměné a suché aranžmá,
keramiku atd. Prostě všechno, co jsme doma

Jarmark Foto:

Mgr. Jana Líčeníková

nachystali nebo nám na cestu nabalili štědří
spoluobčané, spolky nebo rodinní příslušníci.
Některé účastnice zájezdu nezapřely obchodního
ducha a okamžitě překonaly jazykovou bariéru
a za chvíli byl stánek prázdný. Během oslav jsme
společně zasadili strom přátelství, lípu, kterou
darovali Šebestíkovi a průvodem prošli část obce.
Někteří z nás stihli také navštívit fotbalové utkání
místního klubu a pokřikem „Jedině Bááánííík,
jedině Bááánííík“ zvrátili stav utkání. Isdes vyhrálo!
Navečer jsme si uložili svoje zavazadla do autobusu a šli na naši poslední společnou večeři.
Naposledy jsme ochutnali francouzské domácí
paštiky, sýry, víno, bagety… Rozloučili jsme se

s přáteli, poděkovali za nádherný pobyt, pohostinnost a plní dojmů vyrazili zpátky k domovu.
Pondělí 10. 5. 2010 – Vrátili jsme se asi
v 15.30 hod. a těšili se opět do práce a do školy,
to nám vážně moc chybělo.
Zapsal účasník zájezdu Karel Dostál

Pozn. Řidiči byli super a my jsme jim za to vrátili
všechny hnědé podšálky…
Strom přátelství

Foto: Mgr. Jana Líčeníková

NÁVŠTĚVA U FRANCOUZSKÝCH PŘÁTEL
Květnový zájezd do Francie,
k našim přátelům v Isdes, uspořádal Klub česko – francouzského partnerství pod vedením
pana Karla Dostála. Autobusem
odjeli převážně jeho členové,
dále zástupci Klubu seniorů,
Muzejního spolku, Slováckého
krůžku a další občané, kteří
ochotně pomáhají při organizaci vzájemných výměnných
pobytů.
V Isdes se o nás opět velmi
skvěle postarali a připravili pestrý program: výlet do Paříže, kde
jsme mimo jiné měli možnost
navštívit jednání francouzského senátu, návštěva místních
škol a seznámení se systémem
francouzského školství, beseda
o sociálním zabezpečení ve
Francii, turnaj v petangue, účast
na slavnostech Johanky z Arcu
v Orleans, prezentace a symbolický prodej českých výrobků na
jarmarku v Isdes.
Na jarmark svými výrobky
přispěli nejen účastníci zájezdu,
ale i další příznivci, kteří s námi

tentokrát nejeli. Moc jim za
přátelskou podporu děkujeme.
Vážíme si toho a potvrzuje se
nám, že jsou mezi námi lidé
přátelští a dobrosrdeční.
Významným momentem bylo
zasazení stromu přátelství za
účasti představitelů obce Isdes,
okolních obcí a zástupců příslušného krajského úřadu.
Strom přátelství – lípu jsme při-

vezli s sebou, vybrali a darovali
ji manželé Šebestíkovi.
Všichni jsme se vrátili spokojeni, obohaceni o spoustu
zážitků a s pocitem, že jsme
dokázali naši obec reprezentovat v zahraničí na velmi dobré
úrovni.
Jana Líčeníková

Návštěva u francouzských přátel
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ VELKÁ MORAVA
Myslivecké sdružení Velká Morava má toho
času 25 členů sdružení hospodaří na honitbě
o výměře 1595 hektarů, kterou má v pronájmu
od Honebního společenstva Mikulčice-Lužice.
V roce 1978 bylo zrušeno Myslivecké
sdružení Lužice a zhruba polovina honitby
i s myslivci přešla do Dolních Bojanovic a polovina do Mikulčic. Po obnovení institutu Honebních společenstvech v roce 1992 se naši staří
kolegové myslivci - Miroslav Pavka, Stanislav
Příkazský a Slávek Pinda s kolektivem dalších
členů přičinili o to, že veškeré honební pozemky na Lužicku byly pronajaty do utvořivšího se
honebního společenstva Mikulčice - Lužice.
Podařilo se tak vytvořit honitbu, která se velikostí a přírodními podmínkami přibližuje přirozeným požadavkům zvěře na životní prostředí
a umožňuje řádné myslivecké hospodaření.
Zakládá to i výhodu na menším podílu okrajových, hraničních částí se sousedními honitbami, což z hlediska hospodaření se zvěří bývá
někdy problematické. Cenné je také to, že do
honitby patří cca 90 ha bývalého lužického
a mikuleckého singulárního lesa.
Dominantní pozornost je věnována drobné zvěři
(zajíc polní, bažant obecný). Nejlepší zazvěření
těchto druhů je ve Vrchním poli na styku s honitbami Josefov a M. N. Ves, na Lužicku je to nejlepší
U Studének. Náležitá pozornost je věnována také
srnčí zvěři, o jejíž zdravotní stav a kondici se staráme přidáváním medicinálních krmivových přídavků.
Bez intenzivního zakrmování v zimním období je
myslivost nemyslitelná. Díky spolupráci se ZP, a.s.,
Mikulčice máme dostatek jadrného krmiva, krmivová políčka na kukuřici a produkujeme vlastní vojtěškové seno. V měsících leden a únor zavážíme
krmivo do našich zařízení každou neděli.
Myslivecké hospodaření se řídí plánem chovu
a lovu schvalovaným odborem životního prostředí
MÚ Hodonín. Směrná čísla vychází z kmenových
stavů a kontrolují se jarním sčítáním zvěře. Lov
plánujeme nejen z hlediska početních stavů,
ale u spárkaté zvěře i s rozdělením do věkových
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stupňů, aby byla zachována potřebná populační
struktura. V loňském roce jsme ulovili 172 kusů
zajíců a 51 bažantů. Je to vlivem klimatických
podmínek asi o 30% méně, než jsme očekávali.
Bohatost výřadů ze společných honů už určitě
nebude taková, jak byla někdy v 60. - 70. letech
minulého století. Úzká struktura osevu polních
plodin vychází ze stávající pozice zemědělství.
Produkce rostlinné výroby zaměřená na plodiny
pro bionaftu a výrobu biomasy pro bioplyn nekoresponduje se stanovištěm pro drobnou zvěř.
Máme seriozní přístup k chovu zvěře, proto jsme
na velké části cca 300 ha honitby pod Kyjovkou po
ničivých záplavách Moravou od roku 1997 nelovili.
Naopak vypouštěli jsme zajíce odchycené z jiné
lokality. Přirozený reprodukční potenciál na obnovu
kmenových stavů zajíce zde jaksi nestačí. Zmíněné
opatření budeme muset zopakovat.
Po hospodářsko-technických úpravách půdy
v 60. letech se staly neodmyslitelnou součástí
krajiny větrolamy, které jsou velice užitečné pro
životní prostředí nejen lovné zvěře, ale i ostatní
živočichy. Dnes jsou palčivým problémem obcí
i mysliveckého sdružení. Lesy České republiky se
těchto speciálních lesních útvarů elegantně zbavily a předaly je pozemkovým vlastníkům, kteří za
ně zodpovídají. Při směrové konfiguraci pozemků
připadá často 10 - 15m větrolamu na 1 vlastníka.
Jak větrolamy dnes vypadají, ví každý. Dřevo končí
v kotelnách a místo ozdoby zemědělské krajiny
jsou to úložiště odpadků.
Závěrem bych Vás chtěl ubezpečit, že naším
zájmem je, abychom se v přírodě myslivci
a nemyslivecká veřejnost rádi potkávali. Chtěl
bych ještě zmínit, že osvětovou a kulturní činnost máme nejen ve stanovách, ale aktivně ji
naplňujeme. Myslivecké večery jsou tradiční
a každoroční akci pro utužení vztahů. Letošní
myslivecký večer se konal 19. června v Lužicích
na Lidovém domě.
Myslivosti zdar!
Předseda mysliveckého sdružení
Velká Morava
Ing. Stanislav Výmola

Dar na celý život

Dětská pěvecká soutěž Zpěváček 2010 ve Velkých Losinách
se stala za dobu své existence
již pojmem. Svým rozsahem
a zaměřením, kromě pěvecké
soutěže Slávik na Slovensku,
nemá srovnání ve světě!
Letos se soutěže zúčastnilo
na 6000 dětí. Nejúspěšnější
pak postupují do regionálních
kol a z nich potom 50 nejlepších
ze 14 regionů postupuje do
semifinále. Soutěže se zúčastňují děti ve věkové kategorii
10 - 15 let. Letos se soutěže
zúčastnila také Kamila Šošovičková z Lužic.
Každý soutěžící zazpívá dvě
písně odlišného charakteru.
Jedna z písní musí být zazpívána
a capella (bez doprovodu).
Zpěváky doprovází špičkové
muziky BROLN a Lidová muzika souboru Gaudeamus VŠE
v Praze.
Všichni porotci hodnotí výkon
soutěžícího dítěte velmi poctivě

a odpovědně. Porota je osmičlenná, plus předseda poroty
Jan Rokyta.
Do finále postupuje 20 dětí
a vyhrává nanejvýš 10. Vítěz
musí být jen jeden, za to 2. a 3.
místo lze udělit i více dětem.
Porota sleduje především:
- výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta,
- hlasové a intonační schopnosti (intonační přesnost
a připravenost)
- zvládnutí regionálního stylu
a dodržení dialektu,
- výraz, přirozený projev,radost
ze zpěvu,
- schopnost spolupráce
s doprovodnou hudbou,
- užití lidového oděvu.
Celostátní soutěž Zpěváček
2010 se koná každoročně
v krásném prostředí Termálních lázní Velké Losiny. Mezi
rozkvetlými keři žlutých, bílých
a červených rododendronů se

rozezněly dětské hlasy a písně
14. - 16. 5. 2010, ale opět za
studeného a deštivého počasí. Všechny akce Folklorního
sdružení jsou většinou třídenní:
v pátek generálka, v sobotu
semifinále, v neděli finále.
Kamila Šošovičková se na tuto
soutěž pečlivě připravovala celý
rok, věděla totiž z minulého ročníku, co ji čeká. Tady bych chtěla
znovu poděkovat p.uč Darině
Podané ze ZUŠ, která se Kamile
věnuje už 4. rokem ve zpěvu.
A p. Přemkovi Líčeníkovi, který
přispěl radami zkušeného muzikanta, co se týče výběru písní,
správného frázování, výslovnosti…
Ale kromě pěveckých příprav
se musely dát vymalovat první
mašle, nechaly ušít nové kasanice, sukně a rožky … a … atd.,
aby Kamila mohla poprvé nést
celý krásný kroj Podluží a reprezentovat tak i svou obec.
A stálo to za to! Soutěžila
s písní: Co sa stalo má mamičko a bez muziky: Čer vené
jablůčko.
Není to vůbec jednoduché.
To počasí a ner vozita také
nepřispěly. Ale Kamila vše
zvládla na jedničku a za to se
jí dostalo nejvyššího ocenění.
Stala se vitězkou soutěže Zpěváček 2010.
Tím, že vyhrála, nesmí se
už soutěže zúčastnit. A jestli
se ptáte, co vyhrála, tak to
nejcennější: zážitky, přátele,
kontakty, …. Je osobností folkloru a vystupuje jako host na
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různých akcích nejen v tomto
roce, ale i po další léta. Má
pozvání na Mezinárodní festival
přehlídky dětských souborů do
Luhačovic, Mezinárodní festival
Jarmark - Praha, koncert vítězů
do Prahy na Žofín - Zpíváme pro
radost, do Českého rozhlasu,
do televize Noe – pořad Zpívánky, na Mezinárodní festival
adventních a vánočních zvyků,
koled a řemesel pod názvem
Souznění, atd.
A co říct na závěr?
Děkujeme Kamile, za krásný
zážitek ze soutěže a přejeme jí
hodně pěkných písniček.
Rodiče

Zlatý zpěváček 2010, poctu
nejvyšší získala třináctiletá
zpěvačka z Lužic u Hodonína
Kamila Šošovičková
Ve Velkých Losinách se potvrdilo, že Slovácko je pěvecká
velmoc a že má ojedinělé posta-

vení mezi ostatními folklorními oblastmi České republiky.
Potvrzují to pečlivě vedené
statistiky. Při pohledu do minulosti na první pohled pozornost
upoutá skutečnost, že ze stávajících dvanácti vítězů této
celostátní soutěže (první čtyři
ročníky byly přehlídkou), bylo
deset vítězů právě ze Slovácka!
A z nich plná polovina z jižních
oblastí - z Podluží, kyjovského
Dolňácka a hanáckého Slovácka. Vítězi se mezi jinými

stali Milan Kosík z Moravské
Nové Vsi (roku 2000), Jana
Otáhalová ze Starého Poddvorova (2003), Libor Macháček
z Želetic (2005), Jan Olexa
z Dubňan (2009) a již zmíněná
Kamila Šošovičková z Lužic
(2010). Letos si svými výkony
vyzpívali účast ve finále soutěže
z těchto oblastí Slovácka ještě
Lucie Spurná z Nenkovic, Eliška
Pekárková z Kyjova, Jan Kočár
z Valtic a zástupce malebného
a zpěvného Slovácka ve dvacetičlenné skupině finalistů na
pět soutěžících doplnila Lucie
Rybníkářová z Hluku. Tyto děti
se díky pozornosti svých rodičů,
pedagogů i vedoucích dětských
folklorních souborů staly nositeli krásných tradic, vzácnými
drahokamy, které lidová kultura
naší oblasti dnes má. Pozornost
médií a veřejnosti, chvilková, byť
zasloužená sláva je však nezměnila a stále jsou jako tisíce jejich
vrstevníků.
Autor: František Synek

Dětská cimbálová muzika z Lužic
„Jak se vám daří pod novým
vedením p. Ivy Šimčíkové?“
Slýcháváme často z úst lidí,
kteří se o nás zajímají.
No, daří se nám dobře. Cvičíme každou sobotu v učebně
ZUŠ=ZŠ Lužice od 9 -11 hod.
V případě neplánovaného
vystoupení si vložíme i další
zkoušku.
Tak tomu bylo i v případě
příprav na Regionální přehlíd28

ku dětských národopisných
souborů, která se letos konala
v Lužicích. Zkoušelo se o 106,
doprovázeli jsme soubory =
MŠ Lužice, Lužičánek Lužice
a Věneček z Mikulčic. Vše
dopadlo na výbornou a je o nás
velký zájem, což nás těší.
Takže znovu - na otázku,
jak se nám daří, se můžete
podívat na cimbálové stránky
www.cm-luzice.webnode.cz,

kde najdete seznam členů,
fotogalerii a plán akcí již proběhlých i budoucích. Stránky
jsou průběžně aktualizovány.
Mezi zajímavé akce bychom
chtěli zmínit zahraniční reprezentaci na Veletrhu zdraví
v rakouském Zistersdorfu, kde
jsme hráli na pozvání města
Hodonína.
A také jsme doprovázeli
soubor Věneček z Mikulčic

s jeho sólisty na křtu knížky:
Obce a města očima dětí
v Praze-Horní Počernice.
Patronkou této knihy je Lucie
Bílá.
V červnu jsme s rodiči byli
na soustředění, tentokráte
ve Vřesovicích. 4 dny hraní
a zpěvu se zhodnotí na letošním předhodovém zpívaní
3. července 2010.
Těšíme se na vás.
Kamila Šošovičková

Vě n e č e k z ro z m a r ý n u F. M i ku l e c k é h o
Už XVIII. ročník této soutěže proběhl v neděli
11. 4. 2010 v Domě kultury v Hodoníně.
Lužice už po sedmé reprezentovala Kamila
Šošovičková. Ta se ve své V. kategorii umístila
na 2. místě s písní: Co sa stalo, má mamičko
... Letos ještě soutěžila ve smíšeném duetu
s Lukášem Kopřivou. Zazpívali píseň Fialenko
modrá a zvítězili.
Týden na to 26. 4. 2010 proběhlo výběrové
kolo regionů Slovácka ve Vracově, na celostátní
soutěž Zpěváček 2010. zde se účastnilo 24 dětí
od Luhačovic až po Valtice. Vybrat se mohlo 6
zpěváčků, mezi nimiž se na 2. místě umístila
Kamila Šošovičková.
Obě děti na tyto soutěže připravovala p. uč.
Darina Podaná a p. Přemysl Líčeník, za což jim
moc děkují děti i jejich rodiče.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Kamile Šošovičkové a Lukáši Kopřivovi za vzornou reprezentaci obce Lužice. Těší nás
jejich píle a nadšení pro folklór. Víme, že kromě talentu, který oba mají, je k úspěchu potřeba velkého
úsilí, mnoho hodin stráveného hraním a zpěvem i podpory ze strany rodičů. Proto všem děkujeme
a přejeme mnoho dalších úspěchů a radosti při slovácké písničce!
Rada obce Lužice
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FARNOST LUŽICE
Rozhodli jsme se udělat akci,
na které budeme péct koláčky
a pak je prodávat. Děti se na
ni moc těšily a pomoct přišli
i dospělí. Koláčky jsme nepekli
poprvé, před dvěma lety byla
akce „misijní koláč“ a peníze
byly použity na charitu. Tentokrát jsme se je rozhodli využít na
zaplacení farního dluhu (opravy
farního centra). A tak jsme se
konečně dočkali. Byla sobota
15. května, když jsme se sešli
na faře. Vše bylo nachystáno,
a tak jsme se pustili do práce.
Nejmenší dávali hrozinky, ti
starší pak tvaroh či povidla,
další skládali na plech a dospělí
vytahovali z trouby jeden plech
za druhým. A když chyběly
suroviny, pomohli rodiče, kteří
přinesli své zásoby. Práce začalo postupně ubývat, až jsme na
plech položili i poslední koláč.

Muzejní spolek v Lužicích
Vás zve na výstavu na Starém kvartýru

OČISTA - VOŇAVĚ A DOČISTA
aneb
„VANA PLNÁ FIALOVÝCH FIALEK“

Farní koláč

Děti už byly unavené, a tak se
postupně rozešly domů.
V neděli ráno jsme se opět
sešli a rozdělili jsme si práci.
Hned po mši jsme totiž koláčky prodávali a také vyslechli
mnoho chvály. Prodali jsme
zhruba 1000 koláčků a získali 9 000kč. Děti si odnesly

Foto: Anička Balunová

nejen koláčky, ale také spoustu
zážitků. Radost jsme měli také
z peněz, díky kterým se ve
farním centru můžeme scházet.
Děkujeme všem, kteří nám
tuto akci pomohli zorganizovat
a taky všem, kteří přispěli.
Kristýna Vagundová

První svaté přijímání 6. černa 2010
Po třech letech jsme v naší
farnosti slavili 1. svaté přijímání,
které bylo spojeno se slavností
Božího těla. Šest princezen a tři
krojovaní mládenci přijali poprvé Ježíše Krista a my jsme s nimi
mohli tento nádherný okamžik
prožívat. Samozřejmě nikdo
neunikl fotografování ani kameře, a tak budeme mít památku
na celý život. Počasí nám přálo
a vše se vydařilo na výbornou.
Doufejme, že toto první přijímání, nebude pro některé zároveň
poslední ... :)
Anička Balunová
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Vystaveny budou doplňky hygieny
a kadeřnictví z let minulých a dávných …
Výstavu doplní svými obrazy
MUDr. Karel Svoboda.
Vernisáž výstavy zahájila kapela
Potkaní sezóna
dne 25. června 2010 v 18.00 hod.
Výstavní dny:
sobota 26. 6. 2010
neděle 27. 6. 2010
sobota 3. 7. 2010
neděle 4. 7. 2010
pondělí 5. 7. 2010
Čas konání vždy od 14.00 do 18.00 hod.
Dále bude zpřístupněna na požádání
po telefonické domluvě:
Soňa Zimková – 608 355 411
Jitka Konvičná – 606 814 727
Alena Hájková – 722 908 399
Jaroslav Hromek – 775 371 202
Vstupné je dobrovolné.
Těšíme se na Vás.

1. svaté přijímání

Foto: Anička Balunová

Vernisáž výstavy

Foto: Jitka Konvičná
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Lu ž i c k é ku l t u r n í l éto
3. - 6. července 2010

12. 7. - 30. 7. 2010
Doprovodné akce:
•16. 7. 2010 ( pátek)
•24. 7. 2010 (sobota)

K ULTURNÍ

Cyrilské hody
Oslavy 760. výročí 1. písemné zmínky o obci Lužice
setkání rodáků
10. výročí založení pěveckého sboru Lužičtí mužáci
Sochařské sympózium Dřevo-kámen 2010
Areál Cihelna
od 19.00
od 15.00
od 18.00

Literární autorské čtení
Petangový turnaj
Country večer hraje Countrio

ČERVENEC V

Kulturní červenec začíná lužickými hody,
v jejichž průběhu bude uděleno čestné
občanství manželům Johanovým z Francie, za
obětavou práci pro česko-francouzské partnerství Lužic a Isdes. Pan RNDr. Zdeněk Johan
koncertně v neděli při mši zahraje na varhany
v lužickém kostele.
12. 7. 2010 začíná 5. sochařské sympozium, v jehož rámci se připravuje opět kovářské
odpoledne, kde se seznámíme s novými kováři
a kovářským řemeslem a kde si budeme moci
koupit i vystavené kovářsky zpracované výrobky. Plánujeme také podle situace společný
táborák účastníků sympozia a občanů Lužic.
30. 7. 2010 v 19.00 hod. bude vernisáž
sochařského sympozia. Přijedou tři hudební
pedagogové a členové orchestru Státní opery Praha, aby Vám zahráli swingové melodie
30. let doby 1. republiky. Nebude chybět ani
cimbálka, abychom všechny potěšili.
Vážím si, že máme stále milovníky sympozia,
milovníky umění a milovníky našich vernisáži.
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PÁTÉ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM V LUŽICÍCH 2010

L UŽICÍCH

Protože každým rokem těchto lidí přibývá,
snažíme se vás nezklamat a dopřát vám
krásný zážitek z atmosféry večera i celého
sympozia.
Ludmila Pecková
kurátorka sympozia

Klub česko francouzského partnerství
a obec Lužice Vás srdečně zve
24. července 2010 v areálu Cihelna

Petangový turnaj s občerstvením
ve francouzském stylu
od 15. hodin
a

Jsem ráda, že i v době krize se nám podařilo,
aby se mohlo konat v rámci tradice již 5. Sympozium pro studenty a absolventy uměleckých škol.
Velkou finanční podporu a pochopení máme ze
strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, což je pro nás povzbuzením, impulsem
i oceněním, že v Lužicích jsme schopni něco
takto celostátního uskutečnit. V odborných školských i uměleckých kruzích naše sympozium již
vchází ve známost. Je pro nás všechny prestižní
akcí i závazkem pro jeho pokračování.
Letos bude účast mezinárodní. 4 sochaři ze
Slovenska – 3 z Bratislavy a 1 z Košic, 8 sochařů
bude ze škol v naší republice. Pro zajímavost je
rekordní účast 5 žen.
Témata byla volena zase ve vztahu k obci. Ke
kapličce na impuls p. faráře je to „betlém“. Počítá
se s pěti pískovcovými figurami, které autoři vytesají na základě vlastního výběru a pojetí, materiál
hořický pískovec. Druhé téma je revitalizace
centrálního parku u kostela „mobiliář a dekorativní
objekty“. Materiálem je tvrdý těšínský zelený pískovec a rovněž tvrdý šedý pískovec z Bzové.
Věřím, že se účastníkům bude v Lužicích líbit,
že se na ně nezapomenete podívat, případně
jich něčím dobrým povzbudit a třeba i pozvat
a ukázat sklípek i pohostinnost jižní Moravy
a jejich obyvatel.
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ak. mal. J. Pecka

Tvoříme a žijeme ze sponzorských darů. Neodmítneme ani Vaše.
Ludmila Pecková
kurátorka sympozia

OBEC LUŽICE A KRUH LITERÁRNÍCH AUTORŮ HODONÍNA SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT
NA AUTORSKÉ ČTENÍ LITERÁRNĚ TVOŘÍCÍCH SOUČASNÍKŮ Z VAŠEHO OKOLÍ, OBCE I REGIONU.
AKCE SE USKUTEČNÍ V RÁMCI SOCHAŘSKÉHO SYMPOZIA V AREÁLU CIHELNA
DNE 16. ČERVENCE 2010.
PROGRAM BUDE DOPLNĚN HUDEBNÍM DOPROVODEM.

Country večer, hraje Countrio
od 18. hodin

Kruh literárních autorů Hodonína hledá literárně založené autory s příliš plnými šuplíky textů. Hledáme
aktivní příznivce prozaického i básnického směru, kteří by rádi prezentovali svá díla veřejnosti.
Kontakt: Michal Oliva, tel.: 775 181 893, e-mail: michal.oliva@centrum.cz.
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DEN DĚTÍ SE VYDAŘIL
V ranních hodinách 29. 5.
2010 se sešli organizátoři
dětského dne na hřišti TJ
Baníku, aby přichystali stanoviště a odměny pro děti.
Na stanovištích děti plnily
nejrůznější úkoly jako například skákání v pytli, srážení
plechovek, nošení vajíčka na
lžíci a mnoho dalších. Byly
odměněny sladkostmi a lístečky do tomboly, ve které si
mohly vylosovat další zajímavé
ceny. Byli jsme příjemně překvapení, jak byly děti v plnění
úkolů šikovné. Přijel k nám
i skákací hrad a děti dostávaly
balónky nafouknuté heliem,
ze kterých měly opravdovou
radost. Nechyběla již tradiční
jízda na koni a ani hod šlehačkových dortem. I počasí
nám nakonec celkem přálo,
i když ráno to moc slibně
nevypadalo. Účast byla opravdu hojná, na stanovištích se
soutěžilo nepřetržitě, děti byly
neúnavné. Myslíme si, že se
nám podařilo vykouzlit úsměv
na všech dětských tvářích
a také na tvářích rodičů, když
viděli, jak jsou jejich dětičky
šikovné, a my jsme všichni
rádi, že naše snaha nepřišla
vniveč. Dětský den proběhl
v příjemné atmosféře a opravdu se vydařil.
Kristýna Foldynová,
Marta Svobodníková
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Z HISTORIE

Zrnka z moravských bobulí
(aneb zajímavé letopočty s desítkou na konci)

910 – Čtyři biskupství existovala v království
Moravanů v době velkého útoku Maďarů na
Bavory.
1010 – Polský vévoda Boleslav Chrabrý se stal
pánem Moravského království.
1110 – Olomoucký kníže Ota II. Byl dočasně
zbaven svého stolce; vrátil se na něj o tři léta
později. Usiloval právem nejstaršího přemyslovského rodu o český stolec. Stařešinského zákona
nebylo však opět v Praze dbáno.

Den dětí

Za všechny děti děkujeme
pořadatelům, organizátorům
a pomocníkům, kteří zajistili
úspěšný průběh Dne dětí. Za
finanční nebo věcný příspěvek
děkujeme těmto sponzorům:
Čechovi a Chládkovi, Foldynovi, Vodička Petr, Slatinský
Petr, Vavr ysová Romana,
Stibůrková Aneta, manželé
Rosotovi, Šimčík Tomáš, Ilčík
Jiří, Motyčková Lenka, muži
TJ Baník Lužice, Fojtů Luděk,
Horňáček Tomáš, Batrla Miloš,
Černý Martin, Poláček Michal,
MuDr. Hlásenská Danuše,
Pecka Jan, Pecka Martin,
Pazdera František, Domanský
Miroslav, Anovčínovi, Ištvánek
- Lidový dům, Číhal Roman,
Šenk Milan – Gold drink, Base
systém – Hlaváčovi, Galur
– Živný, Pošta Lužice, Obec

Foto: TJ Baník

Lužice, Lutes Lužice, KaC
Hodonín, Slovácký krůžek, ZŠ
Lužice, Montpetrol, KM Beta
Bzenec, Květinářství Mikulicová, Larix, Lékárna Lužice,
restaurace Seva, Drogerie
Štela, potraviny Baladová,
Potraviny U pošty – Ungerová,
Lužičan – Vagunda-Drgáč,
Maso uzeniny Žůrek, Auto
Podrazil, Čerpací stanice
OMV – Židlický, Dombaterie
s.r.o. Hodonín, Kuja Josef,
Hostinec U parku Hodonín,
Cukrárna Romana, Wiky hračky – Kalábková J., volejbalisté, tenisté.
Poděkování patří i těm, které jsme případně zapomněli
uvést.
Fan klub
při TJ Baník Lužice

1210 – V nově založeném cisterciánském klášteře Matky Boží na Velehradě (mor. markrabím
Vladimírem Jindřichem) a v premonstr. klášteře
v Zábrdovicích (mor. velmož Lev z Klobouk) už
se rozbíhal liturgický a hospodářský život. Bazilika
byla zasvěcena Nanebevzetí P. Marie až 1228.
1310 – Janu Lucemburskému byla jeho otcem
římským císařem Jindřichem VII. udělena jako
léna Římského imperia dva subjekty práva – Markrabství moravské a Království české. Ve znaku
Moravanů je od té doby stříbrně (bílé) a červeně
kostkovaná orlice v modrém poli, která měla
zlatou listovou královskou korunu, zlatý jazyk,
zobák a pařáty.
1410 – Po nečekaném skonu římského krále
Ruprechta III. Falckého, se stává římským králem
a císařem, moravský markrabě Jošt (bratranec
českého krále Václav IV.). Byl synem moravského
markrabího Jana Jindřicha (bratra císaře Karla IV.)

/Bude-li jeho jezdecká socha stát v Brně, jistě
neunikne naší pozornosti/
1510 – Vladislav II., král Čech a markrabí Moravy,
potvrdil celistvost Koruny Království Čech, Privilegium o neodcizitelnosti, vydané stavům Království
českého, nemělo být na újmu Moravanů. Třetím
listem potvrdil král a markrabí Vladislav i za svého
syna Ludvíka všechny svobody Moravského markrabství a slíbil, že Ludvík (Jagellonský) – až se
ujme vlády – vydá též takové potvrzení.
1610 – Karel St. ze Žerotína svolává sněm
stavovské reprezentace Moravy do Brna, kde
Matyáš II. potvrdil všechna privilegia a svobody
země Moravské a ve všech článcích obnovil
platnost starších zemských zřízení, která byla
Rudolfem II. narušena.
1710 – Hlavně jižní Morava se vzpamatovávala
z posledního nájezdu Kuruců. Jan Jiří Středověký
vydal své dílo Posvátná historie Moravy.
1810 – Napoleonské války zanechávají hluboké
stopy po celé zemi. Podle císařského dekretu
měla Morava platit 87 mil. zlatých! Stavové žádali
císaře o snížení kvóty.
1910 – Moravské markrabství se územně členilo
na města s vlastním statutem (BM, OC, ZN, JI,
KM, UH) a na 34 okresy. Zemský sněm Moravského markrabství měl 151 poslanců v čele se
zemským hejtmanem.
Jaroslav Hromek

Jak včelařili naši dávní předkové v době Velkomoravské říše
Málo se ví, že vůbec první písemné zprávy
o Velké Moravě se vztahují k medu a medovině.
Včelařství hrálo důležitou roli v hospodářském
životě slovanských kmenů. Starší Slované byli
proslulí včelaři. Dokladem jsou písemné zprávy
perských kupců Ign Rusta a Ibn Gardiziho, kteří
popsali cestu na trhy Velké Moravy ke knížeti

Svatoplukovi synovci Rostislava. Ibn Rusta
z Isfahánu ve spisu Kniha vzácných drahokamů
popisuje i život na sídelním městě Svatoplukově.
Píše: „Slované mají nádoby ze dřeva, v nichž
jsou otvory pro včely a med. Nazývají je úlišč
/úl/. Z jedné takové nádoby mají i 10 džbánů
medu.“ Dále píše: „Když někdo zemře, spálí
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ho; na druhý den popel uloží do nádoby, kterou
vynesou na pahrbek. Po uplynutí jednoho roku
se příbuzní sejdou na pahrbku, mají 20 i více
džbánků medoviny /víno z medu/, tam jedí, pijí
a zpívají, přesvědčeni, že Pán ho přijal do své
milosti.“ Z toho je zřejmé, že v té době křesťanské
pohřbívání do země nebylo zdaleka obvyklé. Že
medoviny u našich předků bylo dostatek, dokládá
Gardizi: „Medoviny je hodně a jsou i takoví, kteří
mají i 100 džbánků.“ Dále uvádí: „Slované žijí
převážně v lesích, vinohrady a pole nemají. Mají
dřevěné nádoby a je v nich hojnost medu. Stává
se, že z jedné takové nádoby /ulišč/ mají 50, 60
i více ibriků medu /starověká míra/.“ Med a včelí
vosk byl častým předmětem obchodu.
Z toho je zřejmé, že pro chov včel byl kraj
příznivý. Pokusme se představit, jak vypadala

krajina na dolním toku řeky Moravy. Rozsáhlý,
nepropustný lužní prales s bohatým zastoupením
listnatých stromů a keřů a kvetoucí louky – to vše
poskytovalo včelám bohatý zdroj nektaru a pylu
od skorého jara do pozdního podzimu. Byla
to krajina vskutku medem oplývající. Tento ráz
krajiny se do značné míry zachoval až do konce
18. století. Že se zde včelám dařilo, potvrzuje
mimo jiné i název „Včelínek“ poblíž památníku
Velká Morava u Mikulčic.
Bohužel celé toto dlouhé období od zániku
Velké Moravy po konec 19. století nemá žádné
písemné záznamy o včelách a včelařích.
V. Uhrovič
Podklady získány od p. Jana Galatíka.

Vrť sa dívča
Vrť sa dívča od kolínek
jak stařenčin kafemlýnek
spodničky nech luftem vlajů
dyž vrtěnů k tancu hrajů.
Vrť sa dívča od kolínek
starým lidem do zpomínek
slzičky nech utírajů
a na mládí zpomínajů.
Vrť sa dívča od kolínek
Až do očí po plamínek
šohajom tam svítí v taju
z nožek co sa ligotajů.
Vrť sa dívča od kolínek
zavoní ti rozmarýnek
co mládenci v klopách majů
na svaďbě ti zazpívajů.

Z literární tvorby
Co všechno se může stát….

Zpívajú nám vinohrady

Ty lužické seniorky, to je banda veselá,
zpěv, vínečko, švarní muži, nic jim problém nedělá.
V Mariánkách po mejdanu do výtahu nasednou,
nechce se jim šlapat pěšky, nahoru se povezou.
Starý výtah tiše brblá: „baby jedny rozverné,
zaseknu se někde v patře a budete nahrané!“
Jak si řekl, tak se stalo, hrklo v něm a zůstal stát.
To jste lidi neviděli, co všechno se dělo pak.
Záchranku a policii, hasiče též volají,
je tu ale jeden problém – signál totiž nemají.
Naštěstí pár gentlemanů v okolí se vyskytlo,
co jim duševní útěchu ve výtahu poskytlo.
Pak opravář mladý přišel, do práce se s chutí dal,
hmátl sem a hmátl tady, starý výtah jede dál.
Když je z pasti vysvobodil, babky šťastně vzdychaly,
na hocha se všechny vrhly, celého jej zlíbaly.

Zpívajú nám vinohrady u nás na Podluží,
kdo z nich pije víno tady, ten si zdraví nezadluží.
Míza když putuje, jak ledy tajú
oktáva putuje po celém kraju.

Prstýnek

Tato událost je do písmene pravdivá a udála se čtyřem
lužickým seniorkám v Mariánských Lázních v měsíci
máji LP 2010.

Kdo má rád zpívání, ví o jejich skrýši,
za tmy aj svítání muziku v nich slyší.
Stačí sa podívat, vinohrad napoví,
hrozny a tažný drát zpěvu sú osnovy.
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Zprávy ze Sokola Lužice
V sobotu 5. 6. jsme odjížděly
vlakem do Brna na sokolský slet.
Celkově nás jelo 10. 8 žaček,
které nacvičovaly skladbu Pro
radost. Žákyně 6. třídy – Nikola
Jančálková, ze 7. třídy - Věra
Kotásková, Lucie Jungwirthová,
z 8. třídy - Nikol Mesochoridisová, Jessica Rédrová, Eva Úlehlová, Vendula Mirošová, Tereza
Bravencová a dvě paní cvičitelky
Luďka Rutarová a Ludmila Kotlaříková. Když jsme dojely do
Brna, hned jsme nastoupily na
tramvaj a jely jsme na stadion
na nácvičnou. Poté jsme se šly
ubytovat do tělocvičny. Během
dne jsme se podívaly na náměstí. Rozešly jsme se hlavně do
obchodu se zmrzlinou. Tam,
kde jsme zakotvily, byla zmrzlina
opravdu výborná. Nejlépe bylo
u fontány, kde jsme se posadily
na lavičku a opalovaly se. V šest
hodin jsme šly na večeři. Potom

jsme se vrátily do tělocvičny,
kde jsme cvičily na lanech.
V osm hodin začal galavečer,
kde vystupovaly různé sokolské
župy. Některá vystoupení byla
bezvadná. Vystoupení skončila
a my jsme se odebraly do tělocvičny spát. Ráno jsme se začaly balit a odešly jsme na stadion
na generálku. Ve dvě hodiny
odpoledne to vše začalo. Naše
skladba se blížila čím dál tím víc.
Už je to tu! Hudba začala hrát
a my jsme cvičily. Na konci jsme
vytvořily velké slunce. Řekla
bych, že se nám to povedlo.
I ostatním. Potom jsme si šly
pro věci a jely jsme na vlakové
nádraží a domů. Jsme rády, že
jsme se mohly tohoto všeho
zúčastnit. Děkujeme paní cvičitelce Rutarové a Kotlaříkové za
to, že nám pomohly s nácvikem
a jely s námi do Brna.
Vendula Mirošová 8. třída

Frajárce září v natáhlé ruce
nemosí hádat, proč má tvar srdce.
Nehledá na něm punce a karáty
upřímnů lásku, ví, že je bohatý.

Hudbu co zaplatí puténka potu,
hrozen zas oplatí, každý dá notu.
Ladijú sa osudem a obavú na víčku,
odměnú nad sudem, slyšet je písničku.

Milého objala, k němu sa tulí
dál už to bude na boží vůli.

Nabrané slunko z nich tlačí sa do líčka,
že zpívat néni hřích, ví každá hlavička.
Tak zpívajú vinohrady u nás na Podluží,
bez nich nevíme si rady, nic víc život neprodlúží.
Josef Mikeš

Svědkem události byla Věra Kotásková

Dovézl šohajek
z jarmarku prstýnek
z červených granátů,
jak z lásky plamínek.

SPORT

Josef Mikeš

Sokolský slet
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Žáci a žačky
I když základna žactva je malá, přece se děti
mohou pochlubit pěknými výsledky v župních
soutěžích. Nejdříve probíhala místní kola ve
švihadlovém víceboji, ve šplhu a sportovní gymnastice a vítězové postoupili do župní soutěže.
Nejúspěšnějšími závodníky ve víceboji a šplhu
byli – Ondřej Todt 2. místo, Lukáš Kordula 3.
místo a Věra Kotásková obsadila 3. místo. Jednota Lužice skončila na 5. místě z devíti jednot
Slovácké župy.

Poděkování

Na závodech ve spor tovní gymnastice
Ondřej Todt obsadil 1. místo, Lukáš Kordula
2. místo, Ondřej Malík 3. místo a Věra Kotásková
také 3. místo. Jednota Lužice byla na 3. místě ze
sedmi zúčastněných jednot.
Dále také 9 starších děvčat nacvičovalo skladbu „Pro radost“ na „Sokolské Brno 2010“.
Luďka Rutarová, Ludmila Kotlaříková
Cvičitelky

Ředitelství základní školy děkuje panu Jiřímu Vagundovi – Drgáčovi
za sponzorský dar – fidorky – které věnoval v březnu všem dětem, účastníkům
Noci s Andersenem. Poděkování patří i všem učitelům, rodičům a přátelům školy,
kteří ve svém volném čase v pátek večer pomohli při organizaci Noci s Andersenem.
Ve svém volném čase pomohli při fotbalovém turnaji Mc Donald cup
pan Dalibor Petrásek a Libor Zálešák. Také jim patří dík.
Děkujeme také panu Josefu Ištvánkovi z pohostinství Lidový dům za občerstvení,
které poskytl zdarma při konání štafetového závodu na kolečkových bruslích.
Každé pomoci z řad rodičů a přátel školy si vážíme a jsme rádi, že společně
vytváříme podmínky k tomu, aby naše děti byly šťastné a spokojené.

Konečné tabulky soutěžního ročníku 2009 - 2010
Děkujeme všem sponzorům, kteří finančně přispěli
na vydání publikace Lužice v proměnách času
III. A tída muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Soblky
D.Bojanovice
Lužice
Strážovice
Kostelec
Nenkovice
Prušánky
Lovice
Milotice B
Násedlovice
Terezín
Vteov
Svatoboice B
Želetice

Okresní soutž žáci sk. B
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

21
19
18
14
12
12
9
8
8
8
7
6
4
2

3
3
4
3
7
4
5
7
6
5
6
5
5
5

2
4
4
9
7
10
12
11
12
13
13
15
17
19

67 :
70 :
62 :
53 :
63 :
43 :
45 :
48 :
38 :
46 :
36 :
36 :
32 :
29 :

24
32
35
31
43
42
48
47
50
50
50
70
71
75

66
60
58
45
43
40
32
31
30
29
27
23
17
11

III. tída dorost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Soblky
Ždánice
Mor.Písek
Lužice
Prušánky
Vlkoš
Radjov
Svatoboice
Domanín
Ježov
Bzenec B
Lipov
Želetice
Kostelec
Moravany
Lovice
Vteov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lipov
Lužice
Mor.Písek
FC Vracov
Petrov
Knždub
KEN Veselí
Kostelec
Mikulice
Nová Lhota
Nes.Hodonín-ž
Tv.Lhota
Vlkoš

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

22
19
15
14
14
12
9
9
9
7
6
3
2

2
3
4
3
3
3
7
1
0
1
1
2
0

0 186 : 6
2 160 : 34
5 82 : 22
7 121 : 40
7 82 : 62
9 90 : 67
8 50 : 59
14 54 : 102
15 49 : 88
16 40 : 80
17 32 : 118
19 33 : 155
22 23 : 169

68
60
49
45
45
39
34
28
27
22
19
11
6

Okresní pebor pípravky sk. A
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

22
21
21
18
18
16
16
16
16
15
14
15
10
10
6
5
2

7
3
2
5
3
4
3
3
3
6
6
3
6
4
1
3
0

3
8
9
9
11
12
13
13
13
11
12
14
16
18
25
24
30

147 : 33
116 : 56
118 : 55
113 : 64
140 : 54
124 : 92
95 : 76
116 : 75
84 : 71
77 : 61
66 : 50
92 : 93
74 : 80
55 : 68
34 : 144
48 : 167
22 : 282

73
66
65
59
57
52
51
51
51
51
48
48
36
34
19
18
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RSM HOŠA A
Ždánice
FC Kyjov A
D.Bojanovice
Mutnice
FK Dubany B
Lužice
FC Kyjov B
FK Šardice A
Ratíškovice
RSM HOŠA D
Mikulice
Hovorany

23
23
23
24
23
24
24
22
23
19
23
23
23

21
20
19
16
14
12
11
7
7
5
4
3
2

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

2
3
2
7
6
10
12
14
15
12
18
19
20

217 : 16
123 : 19
130 : 22
105 : 47
78 : 47
89 : 94
58 : 71
45 : 74
38 : 115
42 : 70
38 : 139
22 : 146
25 : 149

63
60
59
49
45
38
34
22
22
17
13
10
7

Advokátní kancelář Mgr. Hany Zabadalové, Národní tř. 301/26, 695 01 Hodonín
DD PNEU, s. r. o. – p. Daniel Dorica
Energy Group, a. s., Potočná 179/65, 909 01 Skalica
GROZ-BECKERT CZECH, s. r. o.
Hostinec U Konečků, Velkomoravská 297, 696 18 Lužice
Ing. Milan Foldyna, Velkomoravská 151/147, 696 18 Lužice
Lékárna na Podluží, Velkomoravská 303/270a, 696 18 Lužice
PROTON DESIGN, Bronislav Fogt, Masarykovo nám. 26, 695 01 Hodonín
Selu Energy, Velkomoravská 151/147, 696 18 Lužice
Stavební firma PLUS, s. r. o., Měšťanská 109, 695 30 Hodonín
Štela, spol. s r. o., Velkomoravská 415/250, 696 18 Lužice
Vinařství Ambrož, Vinný sklep Ostrava-Koblov
Zahradnické centrum Larix Lusatia, Česká 817/27, 696 18 Lužice

P ODĚKOVÁNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
L UŽICKÝM ZAHRADNICKÝM FIRMÁM
F IRMA L ARIX , MANŽELÉ Š EBESTÍKOVI DAROVALI LÍPU
PRO VÝSADBU V PARTRERSKÉ OBCI I SDES
M ANŽELÉ B ÍLÍKOVI DAROVALI SAZENICE LETNIČEK

MŠ Lužice děkuje

PRO VÝSADBU V OBCI

který připravili

K VĚTINÁŘST VÍ NAVONA DAROVALO KY TKY
PRO MAMINKY NA V ÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
D ĚKUJEME

manželům
Sobotkovým
za DEN DĚTÍ,
v úterý 8. června 2010
v areálu Cihelna.
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N a p s a l i n á m. . .
Z Městského úřadu
Hodonín
Za důstojnou reprezentaci
města Hodonína na Veletrhu zdraví v Zistersdorfu patří
poděkování členům Dětské
cimbálové muziky Lužice s primášem Lukášem Kopřivou
a také organizačním vedoucím
souboru. Jejich vystoupení
obohatilo nejen vlastní zahajovací ceremoniál veletrhu, ale
bylo i příjemným oživením celé
akce.
Anna Teplá
oddělení vnějších vztahů

Přišlo na e-mail
Dobrý deň. Dňa 5. 6. 2010
som navštívila s celou rodinou
vašu krásnu obec. Mój manžel
sa narodil v Hodoníne a býval
ve vašej obci od roku 19621967. Spravili sme si nádherný
výlet aj s mojim svokrom, který
sa narodil v Břeclavi. Boli sme
sa pozrieť aj tam. Prežili sme
nádherný deň. Máte nádhernú
úpravu vašej obce. A ko jeden
nádherný park. Úžasná kvetinová záhrada. Dakujeme. Vo vašej
obci určite žijú úžasní ludia ...
Danka Jemelková
s rodinou z Martina, SR
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společenská kro ni ka
Jubilanti
Duben – červen 2010
Anna Bůšková
Olga Bohunská
Anežka Tihelková
Oldřich Slížek
Anna Šimková

90 let
80 let
80 let
94 let
80 let

Jubilantům blahopřejeme!

Uzavření manželství v obci
Lužice v květnu 2010
Veronika Balunová, Lužice
Zdeněk Hanáček, Blatnice pod Sv. Antonínkem

V MĚSÍCI DUBNU OSLAVILA SVÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM 65 LET
PANÍ JANA MODLOVÁ.
DO DALŠÍCH LET JÍ PŘEJE
PEVNÉ ZDRAVÍ JEJÍ RODINA.

Svatební foto - Veronika Balunová a Zdeněk
Hanáček na Starém kvartýru

V měsíci dubnu oslavili
manželé
Anna a Miroslav
Šimkovi
diamantovou svatbu.
Do dalších let
jim přejeme
všechno nejlepší.
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bytování U Janecku

Pro pořádání setkání a oslav
nabízí soukromým osobám
i spolkům TJ Sokol Lužice
ke krátkodobému pronájmu
místnost kavárny
v budově sokolovny v Lužicích.
Kapacita místnosti cca 30 míst.
K dispozici je kuchyňka
vybavená nádobím.

Mšanská 109, 695 01 Hodonín, anovcin@firmaplus.cz
Tel.: 518 340 763, Fax: 518 321 031, www.firmaplus.cz
Majitel a jednatel firmy: Josef Anovín - 603 846 296

Jako firma zapsaná v Seznamu odborných dodavatel
nabízíme realizaci

ZATEPLOVÁNÍ RODINNÝCH
A BYTOVÝCH DOM

Cena pronájmu:

Kontakt:

mimo topnou sezonu
v topnou sezonu
více než 5 hodin
Libuše Bílíková,
Luďka Rutarová,

150 Kč/hod.
200 Kč/hod.
1000 Kč

tel. 518 357 321
tel. 728 425 995

Provádíme poradenství v. zpracování komplexních podklad
pro žádosti o dotace v rámci programu Zelená úsporám

Mobil: +420 723 946 772
Kontaktní osoba:
www.ujanecku.webnode.cz
Ing. Marek Hasoň - 603 117 295
e-mail: hason@firmaplus.cz

Ubytování rodinného typu
v obci Lužice u Hodonína.
Jedná se o standardně vybavenou
ubytovací kapacitu s možností úschovy
kol a parkováním před domem.
Adresa

Ubytování U Janečků
42

Zahrádkářská 16
696 18 Lužice

Kontaktní osoba
Zdenka Kostrounová
Mobil: +420 723 946 772
www.ujanecku.webnode.cz
e-mail: kostrounovi@centrum.cz
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