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SLOVO REDAKCE
Září – víno vaří, říká pranostika, a nastává nám ten vzácný
čas, kdy se modré a zelenkavé bobule révy vinné mění v bouřlivý
a bublající mok zvaný burčák. Dozrávají voňavé švestky a podzim
obléká přírodu do nádherných a pestrých barev, kterými bychom
se měli dosyta potěšit, než přijde smutný dušičkový čas s našedlými pavučinami mlh a po něm dlouhá a jednotvárná zima, která
nám možná zase přinese spousty sněhu. Dejme proto na rady
řeckých filozofů, které nám říkají:

PIJ VÍNO! NAPLŇ SVOJI ČÍŠI ZAS A ZAS,
DŘÍVE NEŽ OSUD KRUTĚ ZKRUŠÍ NÁS.
PAK UDEŘÍ TAK NENADÁLE,
ŽE ANI VODY NAPÍT SE UŽ NEBUDEŠ MÍT ČAS.

JEN KOUSEK CHLEBA STAČÍ PO RÁNU,
KŘIDÉLKO Z KUŘÁTKA, A VÍNO DO DŽBÁNU.

S TOU, CO MÁŠ NEJRADĚJ, SI SEDNI V KOUTEK SADU
A MÁŠ SE LÍP, NEŽ DESET SULTÁNŮ.

Ovšem také nás nabádají, že všeho s mírou a střední cesta je
ta ideální. Ale Vy už si, naši vážení čtenáři, vyberete to, co je pro
Vás nejlepší a jistě si k tomu přečtete Lužický zpravodaj. Vlídný,
barevný a dlouhý podzim Vám přeje redakce.

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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S LOVO S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že končí volební období,
můžeme hodnotit vývoj v naší obci od roku
2006.
V oblasti investic dominují výstavba sportovní haly a rekonstrukce ul. Velkomoravská.
Obě stavby jsou pro obec významné nejen
objemem finančních prostředků, ale zejména
svým vlivem na každodenní život občanů.
Rekonstrukcí ul. Velkomoravská se zvýšila
bezpečnost cyklistů i chodců a zklidnila se
doprava. Z pohledu architektonického byla
systémově i vizuálně vyřešena centrální část
obce v souladu se schváleným územním plánem a platnou legislativou.
Od roku 2006 došlo k podstatnému rozšíření
služeb, které poskytuje obecní úřad občanům.
Jedná se zejména o informace z bodového
hodnocení řidiče, z insolvenčního rejstříku,
z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku
a ze seznamu dodavatelů. Dále zajišťujeme
zřízení a zneplatnění datové schránky, konverzi
z elektronické do listinné podoby dokumentu
a z listinné do elektronické podoby. Všechny
tyto služby byly zahájeny ve stanovených
termínech. Veškeré úkony, které náleží do
kompetence obecního úřadu v Lužicích,
vykonávají kvalifikovaní úředníci v plném rozsahu a ve stanovených lhůtách. Vážím si jejich
znalostí a děkuji za spolupráci.
Prvořadý význam má však rozvoj společenského života v obci. Kulturní, společenské
a sportovní akce probíhají v průběhu celého
roku. Spolky, sdružení a sportovní oddíly jsou
aktivní a v činnosti soběstačné. Mimořádná je
aktivita Klubu seniorů. Svou činností významně
pomáhají obci při pořádání společenských
a kulturních akcí. Také Muzejní spolek svou
činností přináší občanům zajímavé historické
informace. Členové spolku se podílí na rekon2

strukci Starého kvartýru, který je chloubou
obce.
Oprava historických předmětů, nářadí
a šatů, včetně uložení a vedení evidence
v depozitáři, zajistí uchování těchto památek
pro další generace. Členové všech volnočasových neziskových organizací svou činností
profilují obraz obce do současné podoby.
Účastí veřejnosti na pořádaných akcích se
upevňuje soudržnost a sounáležitost občanů.
Obec Lužice se svými aktivitami a potenciálem
významně podílí na činnosti dobrovolného
svazku obcí Region Podluží. Zodpovědně lze
konstatovat, že chod obce je stabilizován ve
všech oblastech činnosti, což potvrzují vítězství v soutěžích „Vesnice roku 2009“ a „Cesty
městy“, ocenění Předsedy Senátu ČR, nebo
pamětní list Folklorního sdružení ČR.
Pozitivní rozvoj obce je možný pouze za přispění a podpory široké veřejnosti a spolupráce
výkonných orgánů obce. Děkuji touto cestou
členům komisí rady a výborů zastupitelstva
za odvedenou práci ve svém volném čase.
Prostřednictvím komisí a výborů se fakticky
realizují záměry obce. Členům rady a zastupitelstva děkuji za vstřícnost a důvěru. Docílení
všestranného rozvoje obce je vždy podmíněno
konstruktivním přístupem všech zastupitelů.
Zastupitelé ve volebním období 2006 – 2010
pracovali bez ohledu na politickou příslušnost
zodpovědně a vždy pro obec zvolili optimální
variantu.
Ing. Jaroslav Kreml
starosta obce Lužice

Zprávy z radnice
INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
V souladu s § 15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, informuji o počtu a sídle volebních okrsků na území obce Lužice pro
volby do zastupitelstva obce a pro volby do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 15. – 16. 10. 2010.
1. Volby do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek 15. října 2010
od 14.00 do 22.00 hod.
v sobotu 16. října 2010
od 08.00 do 14.00 hod.
Volby do Senátu Parlamentu ČR – druhé kolo se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská
ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v
tomto případě proběhne 22. a 23. října 2010 ve stejném čase.
2. Místo konání voleb:
Volební okrsek č. 1:
Základní škola v Lužicích, Velkomoravská 220/264 – učebna ZUŠ
pro voliče – bydliště v ulicích začínajících písm. A - K
Volební okrsek č. 2:
Základní škola v Lužicích, Velkomoravská 220/264 – účebna ZŠ
pro voliče – bydliště v ulicích začínajících písm. L – Ž
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR (platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR - u voleb do Senáru Parlamentu ČR lze využít
voličský průkaz).
4. Ve volební místnosti
vloží volič volební lístek pro volby do zastupitelstva obce do šedé obálky
volební lístek pro volby do Senátu Parlamentu ČR vloží do žluté obálky
5. Volební lístky obdrží voliči před volbami do poštovních schránek

Snížení připojovacího poplatku za kabelovou televizi
Občané mohou do 31. 12. 2010 využít pro připojení na kabelovou televizi snížení připojovacího
poplatku ze 4.000 Kč na 500 Kč.
Sdělujeme, že hlášení místního rozhlasu můžete poslouchat na infokanálu lužického televizního
vysílání, který je součástí kabelové televize. Bližší informace na OÚ.
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Digitální televize, internet a telefonování v kabelových rozvodech obce Lužice
Vzhledem k postupnému ukončování analogového televizního vysílání v České republice
a narůstajícím požadavkům zákazníků na Internetové služby je nutno provést některé změny
v technologii televizních kabelových rozvodů (TKR) v naší obci.
1. Připojení TKR na optickou páteřní síť.
- Přenos programů v HD rozlišení
- Zvýšení rychlosti a kvality Internetových služeb
- Kvalitní telefonní provoz
2. Změna programové nabídky.
V rámci uvedené úpravy bude v televizních kabelových rozvodech naší obce možno přijímat
několik desítek programů rozdělených do tematických balíčků, které si může každý zákazník volit
individuálně.
V programovém schématu budou např.:

Jak můžeme přijímat digitální programy?
Digitálně vysílané programy bude možné přijímat na nových televizních přijímačích, které mají
zabudován digitální přijímač /DVB-C/ nebo bude pro příjem zapotřebí zakoupit set top box pro
digitální vysílání /DVB-C/.

SET TOP BOX
DVB-C

Televizní přijímač
DVB-TC

Pokud budete potřebovat poradit nebo získat další informace o digitálním vysílání, můžete
zavolat na telefonní čísla společnosti NOEL, s.r.o. Hodonín.
+420 518 359 635, +420 607 866 813, e-mail: info@noel.cz, www.noel.cz
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TKR Lužice - hlavní stanice (programové a kanálové obsazení)
Program

Typ kanálu

íslo kanálu

f(MHz)

NABÍDKA

1

MARKÍZA

analogový

S6

140,25

omezená

2

INFOKANÁL

analogový

S7

147,25

omezená

3

STV1

analogový

S8

154,25

omezená

4

Prima

analogový

S10

168,25

omezená

5

STV2

analogový

R7

182,25

omezená

6

NOVA

analogový

R8

191,25

omezená

7

T2

analogový

R10

207,25

omezená

8

T1

analogový

R12

223,25

omezená

9

SPEKTRUM

analogový

S20

295,25

základní

10

Eurosport CZ

analogový

S22

311,25

základní

11

Óko

analogový

S24

327,25

základní

12

HALLMARK

analogový

S26

343,25

základní

13

MINIMAX

analogový

S28

359,25

základní

14

1 PLUS

analogový

C21

471,25

omezená

15

TV Noe

analogový

C22

479.25

omezená

16

RTL

analogový

C23

487,25

omezená

17

MUX ORF

digitální

C24

496,00

omezená

18

SUPER RTL

DVB-T

analogový

C25

503,25

omezená

19

VIVA

analogový

C27

519,25

omezená

20

MUX 1

digitální

C29

538,00

omezená

DVB-T

21

PRO 7

analogový

C30

543,25

omezená

22

PRIMA COOL

analogový

C32

559,25

omezená

23

ORF 2

analogový

C33

567,25

omezená

24

T 24

analogový

C34

575,25

omezená

25

T 4

analogový

C35

583,25

omezená

26

MUX STV

DVB-T

digitální

C37

602,00

omezená

27

MUX 2

DVB-T

digitální

C40

626,00

omezená

28

VKV

MUX 1 = ČT1, ČT2, ČT4, ČT24
MUX 2 = NOVA, NOVA CINEMA, PRIMA, PRIMA COOL, TV BARRANDOV
MUX STV = STV1, STV2, JOJ, MARKÍZA
MUX ORF = ORF1, ORF2, ATV
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Přehled o projektech (dotačních titulech) financovaných
z vnějších a vlastních zdrojů obce Lužice 2010

Označení domů číslem popisným a orientačním

Jedním z hlavních cílů rozvoje obce Lužice je zajištění trvalého a vyváženého růstu kvality života
všech skupin obyvatel obce s důrazem na zlepšení jeho podmínek. Dotace jsou nástrojem umožňujícím postupně v obci doplňovat chybějící občanské vybavení, technickou a dopravní infrastrukturu,
zlepšení vzhledu obce a podporovat kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.
Proto obec i v letošním roce průběžně připravuje projektovou dokumentaci a zajišťuje stavební
povolení k novým žádostem v roce 2011.

V průběhu měsíce září 2010 obdrželi občané, kteří doposud nemají své nemovitosti označeny
příslušnými čísly, upozornění s pravidly pro používání a umístění čísel popisných, orientačních
a evidenčních.
Označení domů těmito čísly je velmi důležité zejména pro orientaci rychlé záchranné služby,
hasičů, policie, poštovních a zásilkových služeb, které jsou při nakupování po internetu stále
častější. Věříme, že do konce roku 2010 bude většina domů a rekreačních chat označena.
Děkujeme všem vlastníkům domů, kteří reagovali na naše upozornění a chybějící čísla na své
domy (popisné a pod něj orientační) a rekreační chaty (evidenční ) doplnili.

Přehled žádostí o dotační tituly, o které obec Lužice v roce 2010 podala a úspěšnost v Kč:
Poř.
č.

Název

Celkové
náklady

Dotace

Schválená
dotace

Poskytovatel
dotace

Spoluúčast
obce

1.

Cyklostezka
(Lužice –
Hodonín)

3 524 455,-

2 643 341,-

nepřidělena

Ministerstvo
dopravy

881 114,-

2.

Úprava
parku U
Vrchnice

495 926,-

248 000,-

248 000,-

MND a.s.

247 926,-

3.

Protipovodňová
opatření

18 415,-

18 415,-

18 415,-

Krajský úřad
Jihomor.
kraje

0,-

4.

Sběrný dvůr

15 312 000,-

13 781 000,-

?

100 000,-

nepřidělena

5.

Sympozium

494 000,100 000,-

100 000,-

2 640 000,-

2 400 000,-

nepřidělena

Ministerstvo
financí

240 000,-

140 000,-

140 000,-

nepřidělena

Nadace
Partnerství

0,625 692,-

6.

Úprava
terénu kolem
Sportovní
haly

7.

Včelínek

8.

Veřejné
osvětlení

9.

DVD – Vesničko má
přestavovaná

10.

Zateplení
MŠ
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Ministerstvo
financí
Krajský úřad
Jihomor.
kraje
Ministerstvo
školství

1 531 000,-

394 000,-

1 625 692,-

1 000 000,-

1 000 000,-

Ministerstvo
pro místní
rozvoj

255 000,-

255 000,-

255 000,-

Ministerstvo
pro místní
rozvoj

0,-

5 966 615,-

3 637 969,-

3 637
969,-

Státní fond
životního
prostředí

2 328 546,-

Tabulky s čísly si můžete objednat např. ve firmě
REPRESS, spol. s r. o., Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín, tel. 518 341 700.
REPRESS, spol. s r. o., Národní třída 3687/42, 695 01 Hodonín, tel. 518 342 531,
777 342 531 (obchodní dům ESO).

MÁTE ZAPLACENÝ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD?
Jistě není příjemné hned po všech finančních vydáních, které jsme nuceni absolvovat během
Vánočních svátků, obdržet v lednu do schránky složenku na úhradu místního poplatku za komunální
odpad. Bohužel ani pro obec, jako zákonného vlastníka tohoto odpadu, není levná jeho likvidace
– občané se podílí přibližně z poloviny tím, že zaplatí poplatek.
Bohužel, stále větší počet občanů Lužic tento poplatek nehradí a v obecní pokladně tak narůstají
nedoplatky! Upozorňujeme občany, že splatnost první poloviny poplatku dle vyhlášky uplynula
již 31. března a druhá vyprší 30. září 2010!
Poté bude Obecní úřad nucen přistoupit k vyměření nedoplatků platebními výměry a pro dlužníky
bude sazba poplatku 500 Kč na osobu navýšena! Zákon o místních poplatcích umožňuje zvýšit
poplatek až na trojnásobek, tedy až na 1500 Kč na osobu!
Upozorňujeme proto na poslední možnost v těchto dnech uhradit poplatek v nezvýšené
částce. Jednoduše, platit včas se vyplatí!

Ve středu 6. října 2010 od 15:00 do 17:00 hodin
proběhne u OÚ sběr nebezpečného odpadu.
Občané mohou zdarma odevzdat televizory, ledničky,
elektrotechniku – radia, apod., zářivky, nádoby od barev, akumulátory,
olej, monočlánky, léky, pneumatiky.
Dále se může odevzdat do přistaveného kontejneru
starý textil, koberce, linolea a boty.
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Vzpo m í n ka n a
prázdniny

Z A Č ÁT E K Š KO LN ÍHO R O K U

O prázdninách vodička
plaval jsem jak rybička
plaval jsem tam a sem
a rovnou za nosem.
Boris Hasil, 5. tř.

ředitel školy:

1. září 2010
27. a 29. října 2010
23. prosince 2010 - 2. ledna 2011
4. února 2011
14. - 20. března 2011
21. dubna - 22. dubna 2011
30. června 2011
1. července - 31. srpna 2011

Mgr. Miroslav Hunča

zástupkyně ředitele: Mgr. Jana Líčeníková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
výchovná poradkyně: Mgr. Marcela Komendová

Štěpán Motyčka, 5. tř.

školní metodik prevence:
Mgr. Marcela Komendová
třídní učitelé:
1. tř.
Mgr. Michaela Lamošová
2. tř.
Mgr. Danuše Vojkovská
3. tř.
Mgr. Jaromíra Malá
4. A tř.
Mgr. Hana Herůdková
4. B tř.
Mgr. Monika Křížová
5. tř.
Mgr. Marcela Zabloudilová
6. tř.
Mgr. Jaroslav Grossmann
7. tř.
Bc. Tatiana Hromková
8. tř.
Mgr. Věra Kučí
9. tř.
Mgr. Lenka Ryšánková

Vážení a milí,
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zahájení školního roku
podzimní prázdniny
vánoční prázdniny
pololetní prázdniny
jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
ukončení školního roku
hlavní prázdniny

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

Prázdniny mám rád,
je to velká sranda.
Ráno můžu spát
a večer se cákat.
Volno to je krásné,
moře, vzduch a tráva.
Jak já se zas těším
PRÁZDNINÁM SLÁVA!

jako rodič potomka, od zítřejšího dne již školou nepovinného, bych Vám všem chtěl
poděkovat za výuku a vzdělávání. Jsem tomu rád, že dcera
Andrea chodila do základní školy v Lužicích a vážím
si práce Vás všech, zvláště
v dnešní, bezkontaktní době,
kdy není kantorům dovoleno
vůči žákům to, co bylo za nás.
Věřím, že i tito, v daném čase
již Vaši žáci bývalí, budou
na „svou“ školu a „své“ učitele vzpomínat stejně rádi,
jako vzpomínáme my, rodiče.

Organizace školního roku 2010/2011

Zvláštní poděkování pak patří učitelkám, třídní Mgr. M. Komendové a Mgr.J. Líčeníkové.
Přeju Vám příjemné prožití prázdnin a mnoho dalších fajn
žáků....
S úctou Jaromír Kummer
P.S. Já si rád přijdu do lužické školy „střihnout“ zase nějaký
ten diktátek

učitel bez třídnictví:

Mgr. Pavel Kotlařík

asistentka pedagoga: Mgr. Ludmila Kotlaříková
vedoucí školní družiny:
Gabriela Podivínská
vychovatelka školní družiny:
Zdeňka Bravencová

hospodářka:

Ing. Alena Lacková

školník:

Stanislav Vavrys

uklízečky:

Ludmila Maršálková
Dana Neplechová
Marcela Blažková

vedoucí školní jídelny: Soňa Zimková
kuchařky:
Lenka Janulíková
Jana Nováková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vedoucí učitelka :

Iva Rezková

I.třída, Berušky :

Ludmila Hanzlíčková
Iva Rezková

II.třída, Včeličky :

Petra Březinová
Bc. Ivana Cigánková

III.třída, Motýlci :

Kateřina Knápková
Bohumila Šišková

Školnice :

Iva Lorencová

Uklízečka :

Dagmar Lorencová

Vedoucí stravování : Dagmar Filipovičová
kuchařky:
Ludmila Benešová
Dagmar Lorencová
Dagmar Filipovičová
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Víte, co je to interaktivní tabule?
Je to nedocenitelný prostředek pro zpříjemnění
a popularizaci výuky. Žáci jsou zapojeni do výuky
nenásilnou a zábavnou formou, která dokonale
upoutá jejich pozornost. Interaktivní tabule umožňuje ovládání všech programů a souborů běžících
na připojeném počítači. Elektronické pero plně
nahrazuje počítačovou myš. Součástí každé interaktivní tabule je kreslicí program s programem pro
tvorbu interaktivních hodin.
V naší škole již máme takové interaktivní tabule
tři. Pořízení není levnou záležitostí. Ceny se liší
podle různých parametrů a dodavatelů. První tabuli
jsme získali z dotací, které nám poskytuje obec.
A protože jedna je málo, tak hledáme další možnosti, jak je získat. Ideální by bylo, kdyby v každé

AKCE M Š 2010- 2011

třídě byla interaktivní tabule k dispozici. Druhou
tabuli jsme získali v rámci akce dodavatelské firmy
za nákup učebnic v určité hodnotě (ušetřili jsme tak
čtyřicet tisíc, což je hodnota pouze tabule bez dalšího příslušenství). Nový školní rok jsme zahájili již
s třetí tabulí. Díky rodičům a jejich firmám se mohla
naše interaktivní výuka rozšířit do další třídy.
Děkujeme za sponzorský dar na nákup
tohoto zařízení panu Marku Štětkovi – firma
Pemit, s. r. o., a panu Danielu Doricovi – firma
DD Pneu, s. r. o. První z nich přispěl asi polovinou částky a druhá firma třetinou hodnoty
interaktivní tabule. Moc si toho vážíme a srdečně děkujeme.
Mgr. Jana Líčeníková

VAMI HRAJE S VÁMI
Správné odpovědi z minulých čísel zpravodaje :
č. 1/2010
Tajenka: kakuro
Chyb. číslo:
Hádanka:
Nepatří:

55
3
ocet

č. 2/2010
a) ŽENICH
b) SÝRY
c) ROSA
d) KLADNO,ZNOJMO,NÁCHOD,PROSTĚJOV,
KUTNÁ HORA
otázka - KALENDÁŘ

Výherce - Luba Vašíčková, Kyjov (výhra: kniha pro děti)
Z Lužic nikdo neodpovídal, jenom přespolní. Je vidět, že Zpravodaj koluje v okolí.
Soutěžní otázky:
1) Na kopečku roste tráva, zubatá se do ní dává ????
2) Doplň přísloví: Devět řemesel, desátá ?,?
3) Na vodě se točí, nic ho neomočí ????
4) Křížovka
a) DORUČIT
b) KRAJINA KOLEM
c) TAJENKA
d) JMÉNO HEREČKY BENDOVÉ
e) STAV NOUZE

P

Správné odpovědi zasílejte na emailovou adresu bilima@seznam.cz. Nejrychlejší vyhrává.
Hrajeme o překvapení obce Lužice.
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VAMI

ZÁŘÍ
15. 9.
15. 9.
21. 9.
22. 9.

Schůzka s rodiči
Kouzelník Valdini se živými zvířátky v MŠ
Divadlo Rolničky v MŠ
Divadlo DK Hodonín
– Princezna s dlouhým nosem
23. 9. Výstava dýní s táborákem
ŘÍJEN
1.10. Keramika v Hodoníně
5.10. Hoffmannovo divadlo UH v MŠ
– pohádka Tři malá prasátka
7.10. Plavání s předškoláky na krytém bazéně
v Hodoníně
14.10. Plavání s předškoláky na krytém bazéně
v Hodoníně
15.-16.10. Volby – prezentace dětských prací
ve volebních místnostech
20.10. Divadlo DK Hodonín – O Pračlovíčkovi
21.10. Plavání s předškoláky na krytém bazéně
v Hodoníně
22.10. Divadlo v MŠ
26.10. Drakiáda na kopci
Sběr starého papíru ve spolupráci se ZŠ
– termín upřesněn
LISTOPAD
1.11. Halloween v MŠ
4.11. Plavání s předškoláky na krytém bazéně
v Hodoníně
5.11. Glazování keramiky v Hodoníně
10.11. Divadlo DK Hodonín-Krtek a myška
11.11. Plavání
18.11. Plavání
25.11. Plavání
28.11. Rozsvícení vánočního stromu
PROSINEC
2.12. Plavání
3.12. Mikulášská besídka
9.12. Plavání
14.12. Divadlo Rolnička v MŠ
15.12. Divadlo DK Hodonín- Předvánoční čas

16.12. Plavání
21.12. Posezení u vánočního stromečku
LEDEN
11.1. Zimní radovánky
19.1. Divadlo DK Hodonín- Když jde kůzle otevřít
Návštěva dětí předškolního věku v I. třídě ZŠ
– termín upřesněn
ÚNOR
17.2. Lužická laťka – sportovní hala Lužice
22.2. Karneval v MŠ
26.2. Ples ZŠ
Zápis dětí do I. třídy ZŠ - termín upřesněn
BŘEZEN
21.3. Vynášení Moreny
DUBEN
12.4. Prohlídka sběrného dvora s přednáškou
20.4. Vynášení Moreny – společná akce dětí
MŠ a ZŠ
22.4. Den země
Kolečkové brusle – školní kolo – ZŠ
– termín upřesněn
KVĚTEN
6.5. Kolečkové brusle - regionální kolo
– U kopce
11.5. Besídka ke dni matek ve třídě Berušek
12.5. Besídka ke dni matek ve třídě Včeliček
13.5. Besídka ke dni matek ve třídě Motýlků
Sběr starého papíru ve spolupráci se ZŠ
– termín upřesněn
ČERVEN
1.6. Oslava MDD
8.6. Rozloučení s předškoláky
10.6. Školní výlet
Regionální přehlídka folklorních souborů
– termín upřesněn.
11

Nový školní rok v mateřské škole
Léto plné slunce, cest a výletů nám skončilo.
Prožili jsme bezstarostné, kouzelné dny plné
pohody, legrace a lumpáren. Věřím, že jste si se
svými blízkými odpočali a načerpali novou energii
do dalších měsíců.
Pro nás malé školáčky začíná období poznávání a učení se novému, protože každý školní
rok je pro nás důležitým krokem na cestě do
budoucna. Na uvítanou pro děti čeká na školní
zahradě nová skluzavka a třídy plné nových,
krásných hraček. V letošním školním roce bude
mateřskou školu navštěvovat 75 dětí. Třídy
budou opět věkově smíšené. I letos na nás čeká
spousta akcí a zábavy. Předškolní děti se zúčastní
plaveckého výcviku, budou jezdit na výchovný
program do ekologického centra a keramiky.
Se všemi dětmi budeme jezdit na výstavy a divadelní představení do Hodonína. Do mateřské
školy přijede kouzelník i divadélko, aby dětem
zpříjemnili pobyt. Naše mateřská škola nabízí
dětem a rodičům velké množství mimoškolních

aktivit – cvičení rodičů s dětmi, folklórní kroužek,
logopedickou prevenci, angličtinu, hru na flétnu
a přípravu předškolních dětí do základní školy
– tzv. předškoláček.
Těšíme se na dobrou spolupráci v letošním
školním roce a přeji nám všem krásné podzimní
dny.
Petra Březinová

CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI
OD 1 DO 3 LET
Milé maminky,
přijďte si zacvičit se svými dítky
do Mateřské školy v Lužicích.
Začíná se ve středu 8. 9. 2010
v 16.00 ve třídě Motýlků.
S sebou vezměte papučky a pití.

tohoto našeho „pomocníka“ stálo společnost
Lutes již 10.000 Kč na náhradních dílech na
sekačky. Z tohoto jeho počínání je vidět, že ne
všem se dá zavděčit.

Ukládání větví
V minulém čísle Zpravodaje byla uveřejněna
zpráva o možnosti ukládání větví a jiného organického odpadu na sběrném dvoře – oplocence.
Zavedení této služby se setkalo s velkým zájmem
občanů, což se odrazilo na snížení počtu černých
skládek v okolí obce. Ale i přesto bych chtěl
požádat ty občany, kteří této služby využívají
o dodržování pravidel ukládání tohoto odpadu.
V samotné oplocence je vyčleněn prostor na
ukládání samotných větví a prostor na ostatní
organický odpad. Bohužel, některým občanům
se stále nedaří tato pravidla dodržovat a ukládají
organický odpad do větví, čímž způsobují problémy při likvidaci větví štěpkováním. Pokud je

ve větvích jiný odpad, než který tam může být,
jako např. tráva, plasty, dokonce i cihly, beton
a železo, tak nám je odběratel odmítá štěpkovat
a jiná přípustná technologie jejich likvidace není.
Poslední takto vniklá směs byla ještě naposled
odvezena na skládku odběratele, kde bude vytříděna a postupně zpracována. Tato skutečnost se
odrazí na finančních nákladech. Proto si Vás ještě
jednou dovoluji požádat o dodržování pravidel
ukládání. Pokud nebudou tyto pravidla dodržována, mohlo by dojít k tomu, že bude muset být
tato služba občanům zrušena. A to určitě nikdo
z nás nechce.
Ale, abych si jenom nestěžoval. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem těm, kteří svojí
prací napomáhají k údržbě a zkrášlování naší
obce. Na závěr Vám všem přeji krásné prožití
podzimní části roku, bohatou a kvalitní úrodu na
polích, v sadech i ve vinohradech a těším se na
další spolupráci.
Josef Staněk, ředitel společnosti

Ob č a n s k é a k t i v i t y
Z činnosti skautů

P É Č E O ŽIVOT N Í P RO ST Ř E D Í
ZPRÁVY Z LUTESU

Sečení travnatých ploch
Pracovníci společnosti Lutes s.r.o. provádějí
na požadavek Obce Lužice kromě jiných prací
také sečení travnatých ploch v obci. V letošním
roce a to hlavně ze začátku jarního období nebyly
tyto práce z důvodu deštivého počasí vůbec
jednoduché. Ještě jsme nestačili dokončit jedno
kolo sečení, a už jsme mohli začínat znova. Tráva
nám bohužel přerůstala a její další sečení bylo
velmi obtížné. Nehledě na to, že se posečená
tráva z důvodu jejího velkého množství musela
sbírat do košů, popř. pohrabat a vyvézt. Ale
i přes tyto problémy se nám postupně podařilo
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dostat „lužické travnaté plochy“ do přijatelného
stavu.
Bohužel stejný názor jako pracovníci Lutesu
nemá některý z lužických občanů a snaží se
nám „pomáhat“ tím, že zatlouká do travnatých
ploch ocelové trubky a pruty, které nechává
trčet ze země. Svou práci provádí velmi zodpovědně a jeho záměr se mu téměř vždy vydařil. Při
samotném sečení nejsou tyto předměty vidět,
a když na ně najedou nože sekačky, dochází
k jejich neopravitelnému poškození. První případ
se stal v travnatých plochách v okolí fotbalového
stadionu, další tři pak na hřišti před mateřskou
školkou a jeden na ulici Na Pískách. Snažení

KARNEVAL POD OTEVŘENÝM NEBEM
Poslední červnový pátek jsme jako každý rok
slavili konec školního roku a začátek prázdnin.
Jak jinak než karnevalovým rojem u Lidového
domu. Sešla se spousta masek, malých i velkých.
Všichni společně tančili, zpívali a bavili se. Kromě
tancování jsme také soutěžili v běhu v pytlích,
v praskání balónků nebo v přenášení míčků na
lžičkách. Po celou dobu děti mohly soutěžit na
stanovištích, kde házely raketou, přemisťovaly
korálky pomocí čínských hůlek a lámaly si hlavičky
u složitých hlavolamů. Na závěr jsme vyhlásili
nejhezčí, nejroztomilejší, nejoriginálnější a nejlépe tancující masky a všichni společně jsme si
zatančili mezi bublinkami.

Karneval pod otevřeným nebem
Foto: Lucka Dordová

Foto: ZŠ Lužice
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Tábor Polnička
Protože konečně začaly
prázdniny, vyrazili jsme 7. července směr Polnička. Na táboře
se o všechno staráme sami,
a tak jsme hned po příjezdu
stavěli stany a chystali si vlastní
bydlení. Během tábora jsme se
střídali na nočních hlídkách, jezdili s károu pro jídlo do vesnice,
pomáhali jsme v kuchyni. Abychom si mohli vařit, museli jsme
chodit na dřevo. Všichni víme,
že není lehké se o sebe postarat
bez maminky, ale když děláme
práci společně s kamarády, jde
všechno líp od ruky. Na tábor
jsme nejeli pracovat, ale bavit
se. Letos jsme se přenesli do
Ameriky za Indiány. Měli jsme
pravé indiánské oblečky, vyrobili jsme si oštěpy, stříleli jsme
z luku. Každý ze čtyř kmenů si
zařídil své vlastní ohniště. O to
se potom členové kmenu starali. Když na naši indiánskou osadu přišel hlad, museli jsme si na
ohništi i uvařit. Kmeny si zvolily
své náčelníky, každý si vybral
své indiánské jméno, vymysleli
jsme kmenové pokřiky a tance. Od starých duchů našich
kmenů jsme získali posvátné
tomahavky a praky. Ty jsme
patřičně uctívali a pečlivě je
střežili. Jenže při naší večerní
slavnosti vtrhli do osady bojovní
Huroni, kteří nám naše talismany ukradli. A tím začal hon
za kočovným kmenem, který
zneuctil naše svatyně a zahanbil naše kmeny. Huroni na nás
nastražili mnoho pastí a nebylo
14

Tábor Brontosaura - Klíč k tajemství obrazu
Letošní tábor brontosauřích dětských oddílů
se tradičně konal na začátku července nedaleko
Náměště nad Oslavou. Už po cestě na táborové
místo jsme se stali svědky velmi zajímavé události.
Z oken našeho autobusu jsme viděli prchajícího
mnicha, kterého pronásledovala tlupa zbrojnošů.
I když pan řidič nechtěl zastavit, přesto jsme prozkoumali okolí a našli starý obraz, který jsme se
rozhodli vzít do tábora…To jsme ještě netušili, že
díky tomuto obrazu zažijeme tolik dobrodružství.
Ani jsme se pořádně nerozkoukali a ocitli jsme
se v 17. století.
Náš tábor se proměnil v utlačované vesnice
a my ve vesničany, kteří se dali do boje se zlým
rytířem Evženem a jeho loupežnickou bandou.
Naštěstí nám pomáhal odvážný Vilém, který se
nakonec stal místním vladykou. Mezitím jsme ale
museli rozluštit mnohá tajemství a naučit se zapomenutá řemesla z doby dávno minulé, abychom
byli dobře připraveni na závěrečný boj, který jsme
nakonec vyhráli. Stali se z nás kováři, dráteníci,
uhlíři a barvířky, přadleny a nebo vesničtí ponocní,
kteří v noci ohlašovali půlnoc.

Tábor Polnička

jednoduché je vystopovat a už
vůbec nebylo snadné vzít si
naše tomahavky a praky zpět,
ale nakonec všechno dobře
dopadlo. Bohužel se ale přiblížil
konec tábora, což znamenalo
velké balení, bourání a loučení
se s Polničkou i kamarády. Na
tábor pojedeme všichni zase za
rok, ale se svými kamarády se
budeme vídat po celý školní rok
na našich schůzkách.
Pokud se k nám chceš přidat, poznat nové kamarády,
chodit na oddílovky, jezdit

Tábor Brontosaura
Foto: Míša Jančálková

I když jsme se do doby po třicetileté válce podívali jen na deset dní, stihli jsme toho opravdu moc.
Celotáborové hry, výlet na zámek, hlídaní Agáty a
Beáty (naše dvě ovečky), táboráky, zvláštní záhady, tajuplní mniši a to není všechno… Některé
záhady se nám ještě nepodařilo vysvětlit, a tak se
o to určitě pokusíme na dalším táboře.
Sibik

Foto: Zuzka Pavková

na výpravy a v létě vyrazit
na tábor, rádi tě mezi sebou
přivítáme. Kdy se budeme
scházet, se dozvíš na začátku
školního roku na naší nástěnce u obecního úřadu nebo ve
škole. Těšíme se na tebe ☺
Lucie Dordová

Tábor Brontosaura

Foto: Kristýna Hájková
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CO SE STANE V ROCE 2012?
Už několik let slyšíme z různých stran o tom,
že 21. prosince 2012 končí mayský kalendář,
což značí jakousi globální katastrofu nebo
konec světa, mnoho lidí, kteří se o problematiku nezajímají do hloubky, to jistě děsí. V dnešní
době, kdy může zprávy do světa pouštět kde
kdo (například díky internetu), je skutečně
těžké rozlišit pravdu od smyšlenky, v případě
mayského kalendáře to platí dvojnásob. Nedávno publikoval Jan Vondrák, pracovník Astronomického ústavu Akademie věd, velmi zajímavý
článek, který se problematikou mayského
kalendáře zabývá vědecky a objektivně. Jde
o skutečně zajímavé čtení, takže si v kostce
uveďme některá důležitá fakta. Mayský kalendář končí, to je pravda, jenomže kdy? Datum
21. 12. 2012 je s největší pravděpodobností
chybné. Není totiž vůbec jednoduché převést
data mayského kalendáře do gregoriánského
(který nyní používáme). V zásadě je možné
použít dva klíče: společné historické události
(kterých je velmi málo a navíc jen za velmi krátké období) nebo zaznamenané astronomické
úkazy (kterých je hodně a často se opakují).
Výsledkem je, že v podstatě nikdo nedokáže
přesně převést mayský kalendář na ten náš.
Existuje více než 50 hodnot tzv. korelační
konstanty, pomocí které je to částečně možné.
Tyto hodnoty byly nedávno testovány podle
spolehlivě identifikovaných astronomických
úkazů v mayských pramenech a hodnota
konstanty, jež stanovuje konec kalendáře na
rok 2012, zcela propadla! Nejlepších výsledků
dosáhla konstanta, podle které končí mayský
kalendář roku 2116!
Navíc není známý žádný původní mayský
pramen, jež by předpovídal konec světa, natož
v době konce mayského kalendáře! Mayové
sami nepřikládali konci svého kalendáře smysl
zániku světa ale spíše konce jednoho cyklu
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a začátku dalšího. Není proto žádný racionální
důvod očekávat v roce 2012 jakousi globální
katastrofu. Často narážíme také na spojení
roku 2012 s příletem jakési planety Nibiru.
Zatím však nebyl podán žádný důkaz, že by
tato planeta vůbec existovala. Bližší zájemce
o problematiku odkazuji na webovou stránku
http://www.astro.cz/rady/2012/, kde je možné nalézt vyjádření profesionálních astronomů
a vědců k problematice.
Smíšené pocity jsem měl i 19. srpna, kdy mi
v emailové schránce přistál klasický každoroční
nesmysl: planeta Mars bude na srpnové obloze
velká jako Měsíc v úplňku! Dá se předpokládat, že tento mail obdrželo mnoho lidí, jako
každý rok. Jde o pozůstatek ze srpna 2003,
kdy byla vzdálenost Marsu od Země skutečně
rekordně malá, ale ani tehdy Mars na obloze
zdaleka nedosáhl velikosti Měsíce v úplňku, jak
slibuje tento podvodný mail. Zpráva hovořila
o tom, že 27. srpna bude Mars nejblíže Zemi
(asi 55 milionů kilometrů). Nejblíže Zemi Mars
letos byl 27. ledna (asi 99 milionů km), kdy byl
také nejlépe vidět na obloze, od té doby se od
nás Mars vzdaluje a jeho viditelnost se rychle
zhoršuje. Konkrétně 27. srpna už nebyl vidět
vůbec, protože krátce před tím, začátkem srpna, se ztratil z našeho dohledu jako nenápadná
hvězdička v záři večerního soumraku. Nemluvě
o tom, že časové údaje o viditelnosti Marsu
na noční obloze uvedené ve zmíněném mailu,
jsou naprosto nesmyslné a v praxi nemožné.
Hezkou podívanou nám zato v srpnu připravila
planeta Jupiter, která vycházela po západu
Slunce a v pozdějších hodinách již byla velmi
pěkně vidět na obloze, vysoko a jasná (i když
mnohem menší než Měsíc v úplňku). Jupiter
vychází čím dál dřív a dřív, nejlépe bude vidět
ve druhé polovině září, kdy bude patrně nejjasnějším objektem noci (samozřejmě hned po

Podepsaná fotografie astronauta J. Duttona

Měsíci). Velmi blízko Jupiteru se dá vyhledat
i planeta Uran, která je však tak daleko od
Slunce, že ji není možné vidět pouhým okem
ale je nutný alespoň malý dalekohled. Podobně
je to i s pozorováním Neptunu, jež je na obloze
velmi blízko Jupiteru a Uranu, je však ještě
mnohem slabší než Uran.
Letní prázdniny byly, co se týče možností
setkat se s kosmonauty, trochu slabší než
předešlé období, ale výjimky se najdou všude.
V červenci dorazil na třídenní návštěvu slovenského Trenčína americký astronaut James
Dutton, který předtím oficiálně navštívil Tokio
a Londýn. S těmito městy se Trenčín může
asi sotva srovnávat, ale sám Dutton k němu
má velmi blízký vztah: křesťanské centrum
v Texasu, odkud astronaut pochází, udržuje
velmi aktivní družbu s křesťanským centrem
v Trenčíně, s jehož představiteli se James
Dutton velmi dobře zná. A tak od nich dostal
za úkol vynést na oběžnou dráhu slovenskou

vlajku a erb Trenčína. Ve vesmíru s sebou měl
také tričko s motivy Trenčína, které nosil během
práce na Mezinárodní kosmické stanici. Pro
úplnost dodejme, že Dutton strávil ve vesmíru
15 dní letos v dubnu jako pilot raketoplánu Discovery. Při poletovém turné tak navštívil se svou
manželkou také Trenčín. Zde měl v neděli 11.
července vystoupení pro veřejnost. I když jsem
se o akci dozvěděl pouhé dva dny dopředu
a měl jsem na dotyčný den naplánované natáčení rozhovorů pro Český rozhlas Leonardo,
trochu jsem si pozměnil program, abych stihl
vše, a zamířil do Trenčína, přece jenom je to
kousek za hranicemi a astronaut tak blízko
Lužic není každý den. Setkání se velmi vydařilo
i díky ochotě organizátorů, kteří si zaslouží velký dík. Umožnili mi se na poslední chvíli přihlásit
na tiskovou konferenci s astronautem, která se
konala hned po skončení besedy s veřejností.
Tisková konference byla opravdu silným zážitkem, sedět vedle reportérů z televize Markíza
a poslouchat člověka, který viděl naši planetu
shora. Během konference jsem astronautovi
položil několik dotazů za Českou astronomickou společnost, tento mini-rozhovor si můžete
přečíst na internetové adrese http://www.
astro.cz/clanek/4341.
Setkání s J. Duttonem vyšlo na výbornou.
Ne všechno se ale povede tak krásně. V srpnu
navštívil Rakousko Neil Armstrong (první člověk
na Měsíci) a pohyboval se jen kousek od českých hranic. Bohužel návštěva proběhla napůl
tajně, jak už to u takových osobností bývá, a já
jsem se o ní dozvěděl až po jejím ukončení.
Někdy se daří, jindy zase ne.
Vít Straka
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Myslivecká výstava na Starém kvartýru
Podzimní výstava na Starém kvartýře zaujme
a překvapí cennými ukázkami trofejí ze sbírek
členů Mysliveckého sdružení Velká Morava z
Lužic a Mikulčic.
Pro zajímavost uveďme alespoň některé:
trofej srnce obecného oceněná stříbrnou
medailí, medailové trofeje „zbraní“ kňourů prasete divokého, trofej muflona, preparace psíka
mývalovitého, preparáty trofejí jelena siky,
daňka evropského,trofej jelena evropského
na lebce a Jelence viržinského (běloocasý).
Dále velmi zdařilé preparace srnce obecného

a zvěře pernaté,jelena evropského, prasete
divokého-kňoura, srnce obecného a jezevce
lesního.
Oblast předmětů sloužících myslivosti prezentují například sbírka loveckých nožů, cínového nádobí, dýmek s mysliveckou tématikou
a obrazů s preparacemi zvěře.
Výstavu poeticky doplňují obrázky vytvořené
enkaustikou paní Jaroškové z Hodonína. Přijďte se podívat. Výstava potrvá do 15.listopadu
2010.

Předvánoční výstava Káva, čaj a romantika
Členové Muzejního spolku vás srdečně zvou
na předvánoční výstavu s názvem Káva, čaj
a romantika, která proběhne na Starém kvartýře v Lužicích. Vystaveny budou přístroje
k vaření kávy a čaje, spousta hezkých hrníčků
a konviček, jako třešničku na dortu si můžete
prohlédnout sbírku porcelánových panenek
paní Růženy Hanákové z Hodonína. Panenky
jsou oblečeny podle postav známých literárních
děl a filmů. Určitě si tuto akci nenechte ujít.

Z Čech až na kraj světa
Když se mne mí studenti ptali, proč předčas- Santiago de Compostela, ležícího v severoně odcházím na konci školního roku, lakonicky západním cípu Pyrenejského poloostrova. Ve
jsem jim odpověděl, že se jdu projít. Co jsem skutečnosti se ovšem jedná o třetí nejdůležitějjim měl ostatně říci, když mne čekala pouť číta- ší místo západního křesťanstva hned po Římu
jící zhruba 800 km a o níž jsem snil mnoho let? a Jeruzalému. Dle legendy v tamní katedrále
Nejsem člověk, který vyhledává „dovolenou na spočívají ostatky sv. Jakuba, jednoho z dvamíru“ dle itineráře cestovních kanceláří, ale nácti apoštolů a především patrona Španělska,
raději podnikám cesty na vlastní pěst. A pro k nimž každý rok směřují desetitisíce až statisíletošní léto jsem se proto rozhodl, že si splním ce věřících, ale i obyčejných turistů.
svůj dávný sen. Mé kroky měly směřovat na
Aby člověk získal status poutníka a potvrzení
Sběr papíru
ZŠ Lužice
první
pohled do nepříliš významného města Foto:
o vykonání
pouti, musí ujít nejméně posledních
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Katedrála v Santiagu

Foto: Mgr. Jiří Hubačka

sto kilometrů či ujet na kole posledních dvě stě.
Ti odvážnější volí cestu delší, případně vychází
až ze Saint-Jean-Pied-de-Port ležícího na francouzské straně hranic v podhůří samotných
Pyrenejí, odkud vede do Santiaga nejstarší
známá cesta, tzv. Camino frances. A právě
toto malé francouzské městečko jsem zvolil
za výchozí bod.
Camino, jak se španělsky cesta do Santiago
de Compostela nazývá, má tendenci člověka
něčím neustále překvapovat. Mnohá očekávání
se rozpadnou na prach a jindy vás naopak
šokuje situace, kterou absolutně nečekáte.
A především potkáváte lidi; poutníky, kteří mají
shodný cíl jako vy, ale mnohdy odlišný důvod,
proč se na pouť vydali. Občas s nimi prohodíte
pár slov a ujdete několik kilometrů, nebo je jen
minete, ale vždy slyšíte přinejmenším pozdrav
Buen Camino!, tedy dobrou cestu!
Při pomyšlení na cestu z francouzského
Saint Jean až do Santiaga vás napadne, že ujít

necelých 800 km vyžaduje obrovskou fyzickou
kondici. Zvlášť, když vás čeká hned na úvod
hřeben Pyrenejí, cesta hornatým terénem
Navarry a La Rioji, poté se plahočíte v úmorném vedru přes čtyři sta padesát kilometrů
náhorní plošinou vyprahlé Kastilie a ke konci
procházíte kopcovitou a především deštivou
Galícií. To vše může v člověku zanechat dojem,
že na tuto pouť se vydávají jen fyzicky zdatní
jedinci. Opak je ovšem pravdou – téměř polovinu poutníků, které jsem na své cestě potkal,
tvořili lidé převážně důchodového věku a teprve s blížícím se cílem rostl počet mladých.
Čím si ovšem Camino člověka podmaní
nejvíce, je neuvěřitelná otevřenost a ochota
cestovatelů i místních lidí. Dodnes nezapomenu na okamžik, jak mi nizozemští poutníci
nabízeli vychlazené pivo, když mne viděli ležet
vyčerpaného ve stínu stromů, na švýcarského hospitalero ochotného věnovat mi nové
kvalitní triko při pohledu na mé roztrhané či
na mnohé místní obyvatele zdravící vás již
z dálky s úsměvem na rtech a ukazující vám
správnou cestu.
Přes všechny krásy, ale i obtíže v podobě
puchýřů, horečky a ke konci i obrovského davu
poutníků, které mne při putování na Caminu
čekaly, jsem po pětadvaceti dnech přeci jen se

Na konci světa

Foto: Mgr. Jiří Hubačka
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slzami v očích dosáhl svého
cíle a stanul před monumentální katedrálou v Santiagu.
Za veškerou námahu jsem byl
odměněn dekretem o vykonání pouti a poté se zúčastnil
mše za poutníky, kteří toho
dne dorazili k hrobu svatého
Jakuba. Přesto ani zde má
cesta nekončila. Zbývalo dojít
na Finisterru, tedy konec světa
– malý výběžek do Atlantského oceánu, o jehož březích
se ve středověku tradovalo,
že právě zde končí pevnina.
Pověst praví, že pokud poutník dorazí až sem, vykoupe se
v oceánu, spatří západ slunce, spálí svůj šat, aby oblekl
nový, a přespí zde noc, stane
se novým člověkem. A to přeci
za tu námahu stálo.
Člověk nemusí být nutně
křesťanem, aby se na Camino
vydal. A byť se jedná především o náboženskou pouť,
potkal jsem na ní bezpočet
nevěřících. Je to cesta, která si podmaní každého bez
rozdílu. Možná právě pro své
kouzlo neustále vás překvapovat, možná pro svou světovou
jedinečnost, nebo možná
kvůli lidem, které na ní potkáte
a mezi nimiž jistě najdete nové
přátele, jako jsem je našel
i já sám.

S R B S KO , Č E R N Á H O R A
Prve to bylo jenom takové
fantazírování u piva... Jenomže
když u toho piva fantazírujete
s Jurou Domanským, který
leze po horách stejně rád jako
vy a navíc je také zapálený
fotograf, může se vám stát, že
za pár měsíců sedíte ve vlaku
směr Bělehrad.
Půlnoční rušné ulice této
srbské metropole dají tušit,
že tady to žije pořád. Bohatá
architektura vás nadchne
a pohled na zbytky vybombardovaných budov uprostřed
centra zase zmrazí.
Nedá se nic dělat, jedna
noc za námi a jede se dál.
Rychle vyměnit s vekslákem
nějaké dináry a šup na vlak.
Kdy nám to jede? Odkud?
A kde to vlastně zastavuje?
Na informacích nás ženou na
vlak, který měl už před pár
minutami odjezd. Sprintujeme

s našimi pětadvacetikilovými
krosnami na nástupiště, kde
nás ještě popohání průvodčí,
že už tam jako dávno máme
být, zpocení sedáme do kupé
a... a... a nic. Čekáme další půl hodinu, než náš vlak
odjede. No... Balkán, tady
se nespěchá. Než přejedeme
celý Bělehrad, tak budeme mít
zpoždění hodně přes hodinu
a než dorazíme, tak skoro tři.
Vysedáme v Priepolje
a chceme jet asi 20 km na
pohoří Zlatar, ptáme se místních, kde je nějaká zastávka,
ukazují k cestě. Že až pojede
autobus, tak si máme mávnout. Prý ale už dneska odpoledne nějaký jel, tak možná až
zítra. Zkoušíme tedy stopovat
a za 10 minut máme úspěch.
Jo... Balkán, tady se prostě
mává u silnice, dokud něco
nezastaví.

Mgr. Jiří Hubačka

Foto: Ondřej Marada
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Foto: Ondřej Marada

Ocitáme se v malém městečku pod Zlatarem, zastavujeme a ptáme se na cestu
dvou chlapů, co vysedávají před panelákem a cucají
šlívu (místní slivovicu). Ani
se nenadějeme, dostaneme
napít a jeden z nich už startuje auto, aby nás odvezl na
Zlatar. Váháme, ale nakonec
nasedáme.
Zkrátka tak se tady cestuje,
Srbové jsou velice dobrosrdeční a když se dozví, že jsme
z Republika Češka, tak nás
hned berou za sousedy, zvlášť
na Zlataru. Sem se totiž nejezdí za turistikou. Vlastně jsme
zde ani žádného turistu za 4
dny nepotkali a to se nedá
říct, že by nebylo za čím jet.
Nedotčená PŘÍRODA, krásná
čistá jezera, že není problém
z nich pít. Poletující kolonie
supů bělohlavých a v kopcích

roztroušené salaše domorodců. Takhle si představuji, že to
v Beskydech vypadalo před
třiceti lety...
Další zastávkou byla Černá Hora a její národní park
Durmitor. Oproti Srbsku je
cítit veliký posun. Obchůdky
a stánky pro turisty, taxikáři, co z vás chtějí vytáhnout
každé euro a vesničky, které
se pod ruským kapitálem
rozrůstají v napodobeniny
alpských středisek. Lidéi si tu
zvykli, že turisté vozí peníze,
a tak se podle toho zařídili.
Zprvu negativní zkušenost
však opadla, jakmile jsme se
dostali do hor. Opět nádherná
příroda, která si v ničem nezadá třeba s Vysokými Tatrami
oproti kterým je tady ještě
pořád liduprázdno, zvlášť
s přibývajícími výškovými metry. No a ve dvou tisících, kde

nocujeme, už nespatříme ani
živáčka. Jenom všudypřítomné krávy pasoucí se v kopcích
a sem tam stádo kamzíků.
Nic moc jiného se do takto
ostrých hor nedostane.
Po několika dnech na Durmitoru zdoláme ještě Belasicu v NP Biogradska Gora
v centrální části Černé Hory
a pak se stáhneme na tři dny
ke Středozemnímu moři do
města Bar. Pak už jen 28
hodin vlakem domů...
Na cestě jsme strávili celkem 15 dnů a zjistili jsme, že
do těchto dvou zemí bývalé
Jugoslávie máme najednou
jaksi blíž a to nejen proto, že
se tam dostanete prakticky
bez přesedání Panonií z Břeclavi. Rozhodně doporučuji.
Ondřej Marada
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Dýňová soutěž – vyhodnocení

KULTURNÍ OKÉNKO

PR KA
K AČC
ČCU
UP

Účastníci prkačcupu☺

V sobotu 28. srpna proběhl
v parku U Vrchnice první ročník
závodu traktůrků domácí i továr-

Jiří Hubačka se svým nejoriginálnějším strojem ☺
Foto: Petra Lorencová
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Kategorie A
1. místo Dýňožrout - Rudynek Janulík s rodinou
2. místo Muchomůrky v lese - Anička Havránková
3. místo Lesní človíčkové - Katka a Jarek Knápkovi

Kategorie B
1. místo Hamburger - Tomášek Jungwirth
2. místo Šnek Pepa - Jareček Herůdek
3. místo Princezna - Diana Lacková a Emma Jančálková

Dýňožrout

Foto: ZŠ Lužice

Hamburger

Foto: ZŠ Lužice

Muchomůrky v lese

Foto: ZŠ Lužice

Šnek Pepa

Foto: ZŠ Lužice

Lesní človíčkové

Foto: ZŠ Lužice

Princezna

Foto: ZŠ Lužice

Foto: Petra Lorencová

ní výroby. Závodníci byli rozděleni do dvou kategorií podle druhu
svého stroje. Bylo jich celkem
sedmnáct. Jejich úkolem bylo
zvládnout co nejrychleji dvě
kola kolem kopce. Na začátku
každého kola museli absolvovat slalom mezi pneumatikami. Doprovodnou soutěží byla
anketa o nejoriginálnější stroj.
Pořadatelé zajistili také občerstvení. Poděkování patří všem
organizátorům. Za spolupráci
děkujeme firmě Lutes, Slováckému krúžku, obci Lužice.
Oceňujeme i tolerantní přístup
občanů, kteří bydlí v blízkém
okolí trasy závodu. Jsme rádi,
že se všichni účastníci zapojili
s nadšením a dokázali svým
přístupem zpříjemnit atmosféru
sobotního odpoledne.

Výsledky závodu:
Kategorie dvojkolky:
1. Jiří Hubačka
2. Pavel Král
a Luděk Soustružník
3. Vladimír Bílík
Kategorie čtyřkolky:
1. Pavel Marada
2. Lutes – Libor Helešic
3. Lutes – Zdeněk Vojtíšek
O nejoriginálnější stroj:
1. Jiří Hubačka
2. Pavel Král
a Luděk Soustružník
3. Roman a Jareček Černí
Lužičtí mužáci
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Nejdříve byla zřízena pošta v Hodoníně, jako jediná
v celém hodonínském panství,
v roce 1840.
Poštovní spojení zajišťovali
poštovní koně a vše fungovalo
tak, že okolní obce posílaly do
Hodonína své posly pro převzetí dopisů a balíků.
V začátku svého působení
byla lužická pošta umístěna
u nádraží v budově č. 327
spolu s četnickou stanicí. Bylo
to v letech 1899 až po 30.
léta dvacátého století. Později
byl pro účely pošty zakoupen
domek č. 334 (nynější domek
pana Tokoše). V prosinci roku
1937 zde počal úřadovat poštmistr Mil. Pochop, který sem
přišel z pohraničí. Byla zde
zřízena také telefonní hovorna. V době války v r. 1939
– 1945 na poště pracovaly také úřednické síly Marie
Havlíková, Růžena Cenková,
Antonín Tichý, Vít Tuček. Jako
listonoši pracovali Ferdinand
Polách, František Smolínský,
Rudolf Pres a Jakub Kovařík.
V době velkého provozu zde
vypomáhali František Bulla,
Emil Mašata a Jan Králík.
V roce 1948 je uváděn jako
zaměstnanec poštovního úřadu
Bohumil Kazinota.
Nynější budovu pošty získala
obec odsunem německé rodiny do Rakouska.
Prvním poštmistrem po panu
Pochopovi byl pan Stanko24

vič z Mikulčic a přepážkovou
pracovnicí Jitka Žáčková. Po
odchodu pana Stankoviče do
důchodu se dalším poštmistrem stává Rudolf Hrbáček.
Jitka Žáčková se stěhuje za
prací do Brna a místo přepážkové pracovnice zaujímá Dana
Jurásková.
Nahoře nad poštovním úřadem se nacházel poštovní byt,
kde bydleli manželé Vaculovičovi, kteří pracovali jako poštovní doručovatelé. Po smrti
pana Vaculoviče pokračovala
Emílie Vaculovičová sama. Kolportérku – roznašečku tisku,
zastávala Marie Kupsová.
Pošta v Lužicích sloužila
i pro Mikulčice. Dlouhodobými
doručovatelkami z Mikulčic
byly Božena Rábová a Božena Smolíková. Jako náhradní
doručovatel pracoval Vojtěch
Hubáček. Pro Lužice pracovaly

Pracovnice pošty v Lužicích

jako doručovatelky Jana Darmovzalová, Miroslava Nováková, Marie Příkazská a Oldřiška
Samsonová. V tomto složení
fungovala lužická pošta v šedesátých až osmdesátých letech.
Když paní Příkazská odešla
do důchodu a doručovatelky
pracovaly pouze ve třech.
Odchodem Rudolfa Hrbáčka
do důchodu se na čas stává
poštmistrovou Milada Holcmanová, která na lužickou poštu
přešla z Dolních Bojanovic.
Přepážkovou pracovnicí zůstává Dana Jurásková. Obě tyto
pracovnice později z pošty
odešly.
Od roku 1968 se poštmistrovou stává Helena Herková
a Jana Darmovzalová po návratu z mateřské dovolené pracuje
jako přepážková pracovnice.
Novou doručovatelkou je Anička Hromková. Od roku 1978

Foto: Archiv OÚ Lužice

ZNÁTE SVOU OBEC?
Kde je umístěn tento kříž?

autor kresby Mgr. Jaroslav Hromek
Kříž na ul. Velkomoravská naproti bývalé pekárny

Z HISTORIE - Co se nevešlo do publikace – POŠTA LUŽICE

bylo na poště povoleno ještě jedno místo na
poloviční úvazek. Jednalo se o práci pro PNS
– ranní rozdělení tisku a výběr inkasa. Tuto práci
zastává Ruth Cahlíková, dále Věra Pavková. Paní
Pavkovou vystřídala krátkodobě mladá pracovnice Jana Kalužíková, ta však po zřízení pošty
v Mikulčicích odchází tam a s ní také mikulčické
doručovatelky.
Stávající doručovatelky, Mirka Nováková
a Oldřiška Samsonová odcházejí postupně do
důchodu, jsou nahrazeny Růženou Vojtíškovou
a Jaroslavou Hubáčkovou.
V letech 1998 – 2000 prochází lužická pošta
celkovou rekonstrukcí. Služební byt na poště je
zrušen a je zde umístěna telefonní ústředna. Je
provedena velká modernizace dolní úřadovny
tak, aby poštovní služby vyhovovaly a odpovídaly
stávajícím trendům. Stará okna a dveře jsou
vyměněna za plastová, je provedeno nové osvětlení a klimatizace, přepážky jsou umístěny proti
oknům, celá místnost je zvětšena a prosvětlena.
Je provedena také výměna podlah, jsou nastaveny diskrétní zóny. Je zrušen původní obloukovitý
vchod do budovy a provedena nová fasáda.
U poštovního osazenstva dochází také ke
změnám. Do předčasného důchodu odchází
Helena Herková. Ve funkci je nahrazuje Martina
Horňáčková. Přepážkovou pracovnicí je Zdenka
Kostrounová. Doručovatelka Anna Hromková
odchází z Lužic a nahrazuje ji Alena Kokešová,
která po odchodu Zdenky Kostrounové do
částečného invalidního důchodu postupuje
na její místo u přepážky. Nově je přijata jako
doručovatelka Zdeňka Gožďálová. Roznášku
tisku pro obec zajišťují manželé Zdenka a Ludvík
Čechovi.
Tito však nejsou zaměstnanci pošty, ale První
novinové společnosti.
V tomto složení pracuje pošta Lužice v současnosti.
Pro lužický poštovní úřad v různých časových
rozmezích krátkodobě pracovali – Oldřich
Slížek, Jiřina Antošová, Helena Prokopová,
Emílie Nováková, Jana Ištvánková, Maruška
Dostálová a paní Černá.
Miroslava Ištvánková
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Z literární tvorby

SPORT
Sportovní centrum v Hale v Lužicích

Eliška Černá byla nejmladší z tvůrců, kteří se v červenci
zúčastnili autorského literárního čtení v areálu Cihelna.
V dnešním čísle uveřejňujeme dvě básně z její tvorby.

Protiklady

Eliška Černá
Foto: Petra Lorencová

Naivní slečna
Milovali ji, ctili ji,
obdivovali a chtěli ji.
Byla jako štvaná zvěř,
nevěděla kam, tomu věř.
Tvrdili, že krásná ona je,
a mysleli, že si v tom libuje.
Ale bylo to holka, jako každá jiná,
to kvůli nim, na čele, s nápisem vinná.
Chtěla lásku, co chtít víc,
však bránil ji v ní jejich chtíč.
Místo slov, mám tě rád,
jen smutný, pojď, budeme spolu spát.
Místo pohledu do očí,
čekali, kdy sukně se roztočí.
Místo polibku na dobrou noc,
jen esemeska, jak chce ji moc.
Naivní dívka věřila, že můžou být lepší,
naletěla znovu a zase jen brečí.
Začala věřit, že šťastná být může,
ale i v teplých večerech po těle jen husí kůže.
Tolik kluků okolo a přitom vlastně sama,
„tak co kotě, nejdeš dneska s náma?“
Byli všichni stejní, chtěli jen jedno,
stáhli ji z mraků a tlačili na dno.
To, že ona jim nedala, snášeli ztěžka,
co lehčího než říct, že je malá .....
Eliška Černá
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Je to teorie o praxi,
je to vévoda proti chudému štvanci.
Jakoby souš válčila s ledovým mořem,
jakoby válka prohrála pod dobrým slovem.
Kdyby ryby létaly a včely naučily se plavat,
kdyby při loučení nemuselo se plakat.
Kdyby tys nebyl sever a já teplý jih,
kdybych já byla start a ty vysněný cíl.
Kéž ty by jsi nebyl moje dokonalá droga,
nechť odejde ta závislost, co u srdce mě bodá.
Kdyby labyrint vyrostl uprostřed prázdna,
možná by budoucnost byla víc jasná.
Ať já jsem žár a ty křehký led,
ať sůl je sladká a slaný med.
Jsme zápor a klad,
jsme teplo a chlad.
Jsme spolu a proti sobě,
ty jsi já a já jsem v tobě.
Jsme jako vojáci, co hledají spásu,
jsme jako slepci, co nevidí tu krásu.
Jsem to já a proti mně ty,
je to skutečnost a naproti sny.
Jsme jako nebe oproti peklu,
ty ne a já ano řeknu.
Jako nádherný motýl a šedivá můra,
jako hladký mramor a stromová kůra.
Jako výborné víno a smrtící jed,
ty máš času dost, ale já to chci hned.
Já černá královna a ty bílý král,
není nikoho, kdo hru by odehrál.

Dne 1.9.2010 bylo nově otevřeno sportovní
centrum ve sportovní hale v Lužicích.
K dispozici je posilovna o celkové rozloze
140m2, která je vybavena stroji značky VITA.
Je zde celkem 42 cvičebních pozic a u většiny
z nich lze vybrat z více variant provedení cviků,
což uspokojí i náročné cvičence. Je možné také
naplánovat tréninkové lekce po dohodě s trenérem.Velmi příjemné prostředí pro cvičení je k dispozici i v aerobním sále, který má také rozlohu
140m2, kde je kromě prostoru možné využít činky
o váze 1kg a dřevěné bedny na cvičení, chystáme
rozšíření o box doplňky. V prostorech Sportovního
centra je wi-fi připojení, k občerstvení je otevřen
bar, který nabízí širokou škálu produktů pro sportovce, iontové nápoje, doplňky stravy, atd., ale
také výborné pivo, nealkoholické i alkoholické
nápoje, několik druhů káv a teplé občerstvení.
V průběhu měsíce září chystáme ještě zahájení
masáží, o začátku budeme informovat na vývěsce, webových stránkách a v místním rozhlase.

Posilovna ve sportovním centrum

Webové stránky: www.sport-luzice.cz
Otevírací doba:
po – pá 9:00 - 21:00 hod.
so – ne 9:00 - 21:00 hod.
M. Mamanová

Posezení ve sportovním centru

FITNESS PR O DÍVKY
ve věku 6 -10 let
Zaměření: základy gymnastiky; silové prvky; tanec;
možnost účasti na soutěžích (domácích i mezinárodních)
Začínáme v říjnu každé úterý a pátek od 16.30 do 17.30 hod. ve sportovní hale.
Kontakt: tel. 720 267 949; Katka Knápková, MŠ Lužice; e-mail: katka.knapkova@centrum.cz

Eliška Černá
27

ZUMBA LUŽICE
Taneční hodina inspirovaná latinsko-americkými rytmy
v jednoduchých krokových variacích. Dochází
ke spalování tuku, tónování a vytvarování celého těla.
Každý pátek od 17.00 do 18.00 hod.
v Hale v Lužicích.
Těší se na vás
„official ZUMBA instructor“ Lucka Košťálová.
www.zumbalucka.cz

Zdroj fotografie: www zumbalucka.cz

TJ Baník Lužice BABY TENIS 2010
Kategorie dětí 8 - 9 let
Soupiska TJ Baník Lužice:
Hráč/hráčka
rok narození
1. Matěj Dvořák
2002
2. Natálie Dvořáková
2002
3. Emma Balunová
2001
4. Josef Naležinský
2002
5. Jan Martínek
2001
6. Anežka Němcová
2002
7. Adam Havlíček
2002
8. Natálie Nielsen
2002
Výsledky mistrovských utkání
v základní skupině:
TJ Baník Lužice – TK Kunovice
TJ Baník Lužice – TCP Kyjov
TJ Baník Lužice – TK Bzenec
TJ Baník Lužice – Sokol Lanžhot

Mužstva dnešního Jihomoravského kraje, Zlínského kraje
a okresů Prostějov, Jihlava
a Třebíč (tedy bývalého Jihomoravského kraje) byla na jaře
rozdělena do 9 základních
skupin po 5 mužstvech v každé skupině. Vítězové skupin
hráli „play off“ o celkové 1.- 9.
místo v kraji, druzí ve skupinách
(pouze 8 mužstev, jedno se
nezúčastnilo) hráli o 10.-17.
místo a naše mužstvo jako třetí
v základní skupině hrálo o 18.25. místo.
Turnaj o celkové pořadí se
uskutečnil v sobotu 4. září 2010
v Brně za Lužánkami na tenisových dvorcích TCMJ a BLTC
Brno. Naše družstvo obsadilo
třetí místo ve své osmičlenné
skupině bojující o 18. – 25.
místo, což v konečném součtu
znamenalo celkové 20. místo ze
všech 45 zúčastněných mužstev v rámci celého bývalého
Jihomoravského kraje.

Družstvo baby tenisu při nástupu na play off Jihomoravského kraje
v Brně za Lužánkami, třetí zleva nehrající kapitán Lubomír Dvořák, před
ním zleva Emma Balunová, Josef Naležinský, Matěj Dvořák a Natálie
Dvořáková

Výsledky čtvrtfinále:
TJ Baník Lužice – ŽLTC Brno C
3+:3
(o vítězi zápasu rozhodla výhra 1. hráče)
Semifinále:
TJ Baník Lužice – TC Brno B

3:+3

O třetí místo:
TJ Baník Lužice – ŽLTC Brno

4:2

16:16

15:17

TJ Sokol hledá cvičitele všestrannosti

5:1
1:5
5:1
2:4

Konečná tabulka základní skupiny:
Název mužstva
Body
Skóre
1. TCP Kyjov
8
21:3
2. Sokol Lanžhot
7
15:9
3. TJ Baník Lužice
6
13:11
4. TK Kunovice
5
6:18
5. TK Bzenec
4
5:19
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V každém mistrovském utkání se hraje 6 zápasů
(4 dvouhry a dvě čtyřhry). V případě výsledku 3:3
rozhoduje poměr setů, popřípadě her. V případě,
že i poměr her a setů je stejný, rozhoduje o vítězi
výsledek dvouhry prvních hráčů/hráček.

PLAY OFF o pořadí v rámci
celého bývalého
Jihomoravského kraje

TJ Sokol Lužice hledá cvičitele (cvičitelku) všestrannosti starší 18 let,
cvičitelský průkaz (možnost získat dodatečně)
Děti se učí základům gymnastiky, lehké atletiky, míčových her.
Každý rok se účastní soutěží ve švihadlovém víceboji, šplhu, sportovní gymnastice,
lehké atletice a plavání.
Hráči TJ Baník Lužice po posledním zápase na
přeboru Jihomoravského kraje: Natálie Dvořáková,
Emma Balunová a Matěj Dvořák

Kontakt: 728425995
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RYBÁSTVÍ HODONÍN, s.r.o.

N a p s a l i n á m. . .

tel. 518 321 242 , www.rybarstvi-hodonin.cz

Milá paní Ambrožová,
díky za knihu „Lužice v proměnách času“. Je krásná, titulem počínaje. Cokoliv je k ní řečeno,
je méně než kniha sama, ať co do textů, fotodokumentace a uspořádání.
Jenom je mi trochu líto spoluautorů za to, co z historie i přítomnosti Lužic zařadit nemohli.
(To ta moje vlastní zkušenost, že nejtěžší je škrtání.) O to víc obdivuji, že „Lužice v proměnách
času“ jsou pamětí všeho, hlubokého vztahu a úcty k dávným kořenům, živé tradice i pospolité
péče o kvalitní a rozmanitý život v obci.
Mám velkou radost, že díky starší generaci, jejímu vzoru a péči máte tak šikovnou omladinu.
Strom Lužic bude stále zelený.
S potěšením a přáním, nechť Lužice stále kvetou
Markéta Zinnerová

VÝLOV RYBNÍKA
Dvorský na Písené u Lužic
v sobotu 23. 10. a v nedli 24. 10. 2010
 Tradiní rybáské emeslo.
 Prodej živých ryb, výstava ryb v akváriích.
 VELKÝ STAN PROTI DEŠTI.

od 8.30 hodin

 Slavnostní obad pasování na rybáe.
 Rybí speciality, kolo štstí, atrakce pro dti.
 Celou akci moderuje vodník ochtan.

Vstup a parkování zdarma!

společenská kro ni ka
Jubilanti
červenec - září 2010
Jindřiška Popelárová
Ludmila Uhlířová
Růžena Pavková
Vlasta Antošová
Ludmila Junošová

80 let
80 let
80 let
80 let
91 let

Uzavření manželství v obci
Lužice v červenci 2010
Lucie Pešová, Hodonín
Jakub Král, Lužice

Jubilantům blahopřejeme!

Vítání nových občánků Lužic
26. září 2010
Matěj Machálek
Nela Kucharičová
Adéla Hřebíčková
Natálie Pospíšilová
Alice Repíková
Radek Imrich
Josef Klvač
Zbyněk Maděryč
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Lucie Pešová a Jakub Král
Foto: Ondřej Marada
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Měšťanská 109, 695 01 Hodonín,
anovcin@firmaplus.cz
Tel.: 518 340 763, Fax: 518 321 031,
www.firmaplus.cz
Majitel a jednatel firmy: Josef Anovčín - 603 846 296
Jako firma zapsaná v Seznamu odborných dodavatelů
nabízíme realizaci

ZATEPLOVÁNÍ RODINNÝCH
A BYTOVÝCH DOMŮ
Provádíme poradenství vč. zpracování
komplexních podkladů pro žádosti
o dotace v rámci programu Zelená úsporám
Kontaktní osoba:
Ing. Marek Hasoň - 603 117 295
e-mail: hason@firmaplus.cz
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SLEVA 20%
na všechny jízdní kola
skladem
Na vaši návštěvu se těší
CykloServis ŠTELA Lužice
Velkomoravská 415
tel.: 602 732 350
stela@stela.cz

