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ÚVODEM
Napsat cosi veselého na úvod je úkol nevděčný. Jednak
toto cosi nikdo moc nečte, jednak bývá toto cosi stále
o tom samém. Dostat za úkol to cosi napsat tak, aby si to
přečetlo dokonce víc lidí a aby nebylo to cosi opět variací
na známou strunu, to už je hodno mistra pera, jemuž místo
záhonků prvosenek raší květnaté svazečky slov na řádcích,
jež systematicky rozrývá svou psací potřebou. Nejsem mistr.
Přiznávám. Oznamuji. Alibisticky se tím zaštiťuji. Má spisovatelská pšenka vyrašila a byla spasena. Ambice něco napsat
mě přechází úměrně s rozhlížením se kolem a mapováním
toho, kdo všechno dneska píše a co vše může být přijato
s ovacemi. Díky bohu za spasenou pšenku. Ale zpravodaj
jedné malé vísky je něco jiného. Ten si nechce na nic hrát,
nepředstírá umělce a rutinní psavce, nabízí jen to, co vesnice
má, a že právě tam se dá objevit zajímavostí! Píše, kdo chce
a co má právě na srdci, píše pro ty, které denně potkává
a zná je. A píše dobře. Lépe než kdejaký Viewegh, který
kalkuluje s každou větou. A tady se mi líbí.
Ač ne mistři, ač ne autoři přebornických úvodníků, zveme
Vás srdečně dál…
za redakční radu Lenka Kučí
P. S.: Napište nám, co Vám v Lužickém zpravodaji chybí,
co přebývá, co byste rádi navíc, co byste nechtěli ztratit…
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„Opravdové jaro začíná,
až zakuká kukačka“
říká Oldřich Mikulica

Další zajímavosti z naší přírody
si přečtete v rozhovoru s ornitologem
Oldřichem Mikulicou na straně 9.
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Aktuálně z radnice
S L OVO S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané,
s ohledem na Vaše četné dotazy odpovídám
na nejčastější z nich:
1) Jaké plány má pro letošní rok obec
v oblasti investic a údržby?
Hlavními investičními akcemi jsou: výstavba
inženýrských sítí Vinohrádky II. etapa ul. Dobrovolského (32 mil. Kč), zateplení mateřské
školy včetně výměny kotlů ústředního topení
(5,9 mil. Kč), zahájení výstavby sběrného dvoru
(8,5 mil. Kč) a zahájení výstavby cyklistické
stezky Lužice – Hodonín (18 mil. Kč, z toho
Lužice 5 mil. Kč). Poslední tři akce jsou podmíněny získáním dotací.
V rámci údržby se provádí obnova plotu před
školní družinou a svislá i vodorovná izolace
sklepů radnice. Bude zahájena oprava chodníku v ulici Velkomoravská v úseku od zlatnictví
po ul. Příční. Na základě posledních jednání
se Správou a údržbou silnic Jihomoravského
kraje proběhne v měsíci květnu výběrové řízení
na dodavatele rekonstrukce vozovky ul. Velkomoravská v úseku od ul. U Lidového domu po
ul. Ploštiny. Rekonstrukce bude provedena do
konce roku 2011.
2) Kdy se dočkáme cyklostezky do Hodonína?
Realizace cyklostezky je podmíněna získáním dotačních prostředků. V pátek 18. března
byla podána na Fond dopravní infrastruktury
společná žádost obce Lužice a Mikroregionu
Hodonínsko o dotaci. Spoluúčast činí 40%
z celkové částky nákladů. Současně hledáme
další možnosti dotací z ministerstva financí
a ministerstva dopravy. V případě získání
dotace mohou být práce na výstavbě zahájeny
v roce 2011.
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3) Kdy se začne stavět na Vinohrádkách II.
etapa?
Realizace výstavby inženýrských sítí pro
41 rodinných domů bude zahájena v roce 2011
a ukončena v roce 2012. V současné době
probíhá otevřené řízení na veřejnou zakázku.
Do soutěže se přihlásilo 17 uchazečů. Otevírání
obálek proběhne 4. dubna 2011.
Náklady na vybudování inženýrských sítí
budou započteny do ceny jednoho m2 stavebního místa. Vlastní výstavba RD bude zahájena
v roce 2012.
4) Budou na autobusových zastávkách lavičky a stojany na kola?
Všechny autobusové zastávky byly v roce
2008 vybaveny lavičkami. Vzhledem k žádostem občanů, kteří bydlí u autobusových
zastávek, byly některé lavičky odstraněny.
Důvodem bylo rušení nočního klidu v okolí
laviček, které lákají některé jedince k trávení
volného času včetně konzumace tekutin
i potravin a znečišťování okolního prostoru.
Na základě mnoha žádostí zejména starších
a nemocných spoluobčanů budou zastávky
opět dovybaveny lavičkami, ale pouze pro dvě
osoby. Stojany na kola budou zkušebně vybaveny autobusové zastávky „U textilu“ a „U školy“.
Problémem je dostatečný a bezpečný prostor,
typ stojanů, krádeže a poškození kol, případně
stojanů.
5) Bude se řešit oprava smuteční síně a sociálního zázemí na hřbitově?
Do obnovy hřbitova investuje obec cca
400 000 Kč ročně. Zbývá vypracovat projekt,
podle kterého proběhne realizace výstavby
chodníků, rozmístění hrobů a výsadba zeleně
v nové části hřbitova. Vzhledem ke stávající-

mu stavu oplocení je nutné počítat s opravou
a výstavbou nového oplocení. V nevyhovujícím
stavu je i objekt smuteční síně a sociálního
zázemí. S ohledem na stav opotřebení stavby a současné potřeby je řešením výstavba
nového objektu, který zajistí důstojný průběh
smutečního obřadu, vyhovující technické
zázemí pro výkon pohřebnictví a údržbu hřbitova, včetně sociálního zázemí pro občany.
V současnosti jsou vypracovány tři studie jako
podklad pro vypracování projektu. Vzhledem
k tomu, že na tyto stavby nejsou dotační tituly,
bude muset financování zajistit obec. Náklady

prezentují cca 3 mil. Kč. Výstavba je reálná
pouze při zajištění podstatné části financí
formou sponzorských darů místních podnikatelů a veřejné sbírky. Vzhledem k tomu, že
stav hřbitova vyjadřuje úctu k našim předkům
a že i mnozí z nás zde zakončíme životní pouť,
měli bychom společně najít energii k realizaci
tohoto záměru.
Výše uvedené akce jsou organizačně i legislativně připraveny a jejich realizace je podmíněna
zajištěním finančních prostředků zejména na
spolufinancování dotačních titulů.
Jaroslav Kreml - starosta

Nakládání s komunálním odpadem v obci Lužice v r. 2010
Náklady na odpadové hospodářství obce celkem
Z toho:
na tříděný sběr využitelných odpadů celkem
Z toho:
Tříděný sběr plastu
Tříděný sběr papíru
Tříděný sběr skla
Tříděný sběr nápojových kartonů
Sběrné místo
Nebezpečné odpady
Směsný komunální odpad
Odpady vzniklé z údržby zeleně obce
Úklid košů na veřejných prostranstvích
Úklid veřejných prostranství
Černé skládky
Příjmy obce z poplatků za odvoz komunálního odpadu od občanů
a z prodeje druhotných surovin
Z toho:
Z poplatků za komunální odpad
Z prodeje druhotných surovin
Příjmy obce z poplatků EKO-KOM

2 524 716, 23 Kč
344 317,30 Kč
177 500,30 Kč
117 538,00 Kč
10 753,00 Kč
38 726,00 Kč
282 867,30 Kč
109 677,58 Kč
1 524 945,18 Kč
62 417,33 Kč
14 083,90 Kč
140 327,00 Kč
46 080,64 Kč

1 731 177,70 Kč
1 428 021,00 Kč
12 730,00 Kč
290 426,70 Kč

V Lužicích dne 7.3.2011
Z uvedených číselných údajů vyplývá, že z rozpočtu obce se na systém doplácí částkou cca 800 000 Kč.
Výdaje se snižují hlavně tříděním odpadů. Děkujeme všem občanům, kteří se na třídění podílejí.
Tajemník OÚ
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OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A DAŇOVÝ ŘÁD
Od 1.1.2011 vstoupil v účinnost zákon č. 280/2009 daňový řád, který nahrazuje předešlý zákon
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Co to tedy znamená pro občany?
Daňový řád stanoví místní poplatky (např. poplatek za psa, poplatek za komunální odpad) na
úroveň daně. Z tohoto zákona a následně i obecních vyhlášek vyplývá, že občan je povinen do 15
dnů nahlásit správci daně prostřednictvím tzv. „ohlašovací povinnosti“, jakou formou bude poplatek
hradit (hotově, účtem, SIPO), za které jiné poplatníky (u poplatku za komunální odpad může být
v ohlašovací povinnosti stanoven tzv. společný zástupce za poplatníky, který odvede poplatek za
společnou domácnost), případně v jakém termínu splatnosti.
Dále je občan povinen i poplatek sám bez vyzvání uhradit (neplatí pro občany, kteří zvolí úhradu
prostřednictvím služby SIPO). Za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce daně poplatníkovi
vyměřit pokutu a za nedodržení splatnosti poplatku penále.

Místní poplatky na rok 2011:
Sazba poplatku za psa
splatnost poplatku do 31.3.2011

150 Kč/1 pes

Sazba poplatku za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání
a odstraňování komunálních odpadů
500 Kč/1 osobu
splatnost poplatku do 31.3.2011 nebo 1. polovina poplatku do 31.3.2011, 2 polovina poplatku do
30.9.2011
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
za umístění stavebních zařízení
za umístění reklamních zařízení
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
za umístění zařízení cirkusů
za umístění skládek
za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

10,-Kč
10,- Kč
20,- Kč
5,- Kč
2,- Kč
20,- Kč
10,- Kč
5,- Kč
10,- Kč

Splatnost poplatku:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného
prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 3 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání
veřejného prostranství.
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Informace z jednání rady obce leden – březen 2011
• RO schválila dar ve výši 3 000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých
– Oblastní odbočka SONS Kyjov, Komenského
617, 697 01 Kyjov.
• RO schválila nákup 25 000 sáčků pro psí exkrementy s potiskem a jejich bezplatné předání (balíček po 50 ks) poplatníkům poplatku za psy.
• RO pověřila starostu k zajištění orientační tabule pro sídliště Havířská, která bude v souladu
se značením v obci.
• RO schválila umístění směrovek v ulici U Vrchnice a instalaci místního rozhlasu.
• RO schválila vypracování znaleckých posudků
u Ing. Vyskočila na sakrální památky v obci
Lužice, které jsou v majetku obce.
• RO pověřila tajemníka obce, aby se stavebním úřadem projednal možný postup vedoucí
k nápravě pořádku v ul. Březová.
• RO schválila uvolnění investiční dotace ve výši
30 000 Kč pro Hnutí Brontosaurus z rezervy
§3429 na pořízení vybavení táborové základny.
• RO projednala rozsah a organizační zabezpečení sochařského sympozia Dřevo-kámen
Lužice 2011.
• RO vzala na vědomí informaci o stavu zaměstnanců společnosti LUTES s.r.o. v návaznosti
na dotaci pro veřejně prospěšné práce.
• RO projednala záměr Mgr. Jaroslava Hamana
provozovatele sportovního centra v Hale Lužice
ve spolupráci s obcí zorganizovat v Lužicích letní
sportovní tábor pro děti ve věku 9 - 15 let.
• RO neschválila finanční dotaci z rozpočtu obce
Lužice pro rok 2011 Mysliveckému sdružení
Mikulčice – Velká Morava.
• Pro účely péče o krajinu a myslivost v obci Lužice
RO schválila částku 15 000 Kč, z toho na léčivé
minerální granule 4 000 Kč, lapací zařízení
3 000 Kč, krmivo 4 000 Kč a násyp 4 000 Kč.
Za využití dotace zodpovídá zemědělská
komise RO.
• RO schválila dary, které obdrží děti při příležitosti vítání nových občánků v Lužicích

Čtyřlístek
750 Kč
Knihu o Lužicích
200 Kč
DVD s nahrávkou vítání
• RO projednala se Slováckým krúžkem, vedoucí
Mgr. Jiří Hubačka, přípravy na hody 2011
a krojový ples. RO poblahopřála ke zvolení
letošním stárkům, kteří byli zvoleni chasou.
Jsou to: Rostislav Rutar, Lukáš Magdolen,
a stárka - Tereza Ištvánková.
• RO projednala a pověřila Klub česko - francouzského partnerství Lužice, o. s. přípravou
žádosti o dotaci s AECEA Brusel a organizačním zabezpečením partnerského setkání
občanů Isdes a Lužic ve dnech 5. 9. – 13. 9.
2011.
• RO projednala Vyjádření k úpravám na železničním přejezdu v Lužicích ze dne 1. 2. 2011
k problematice snížení hlukové intenzity přejezdového zabezpečovacího zařízení (P22)
a ke změně užívání železničního přejezdu na
železniční přechod Správy železniční cesty.
• RO schválila náhradu škody (zlomenina
pravého předloktí v důsledku uklouznutí na
zledovatělém chodníku na ul. Velkomoravská
dne 20.12. 2010).
• RO schválila změnu využití dotace pro rok
2011 ZO ČZS Lužice z oprav a rekonstrukce
na vybavení kuchyně (ohřívač vody, myčka
nádobí, příbory, nádobí, talíře, ubrusy atd.).
•RO schválila dar Parkinson Slovácko o. s. ve
výši 5 000 Kč.
• RO schválila částku 20 Kč/ks za evidenční
známku pro psy od 1. 3. 2011.
• RO projednala organizační zabezpečení účasti
a prezentace obce Lužice na Dni řemesel
1.5.2011 v Moravské Nové Vsi, který je v roce
2011 věnován řemeslům regionu Podluží,
a účast na Tvrdonských slavnostech, kde budou
obce představovat své významné rodáky. Lužice
představí paní Lidmilu Kotáskovou, vyšívačku
a malérečku podlužáckých ornamentů.
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KABELOVÁ TELEVIZE
Vzhledem k postupnému ukončování analogového vysílání a přechodu na digitální TV vysílání
v kabelových rozvodech a na základě Usnesení
Zastupitelstva obce Lužice došlo od 1. 4. 2011
ke změně měsíčních uživatelských poplatků:
základní nabídka
rozšířená nabídka

90 Kč/měsíčně
199 Kč/měsíčně

-

vysoká kvalita digitálně vysílaných programů
vysílání programů v HD rozlišení
možnost rozšiřování programových nabídek
zachování analogového vysílání vybraných TV
programů
Bližší informace o programové nabídce či případných dalších balíčcích programů získáte na
tel. čísle 518 359 635 nebo 607 866 813.

• Časový rozvrh hlášení:
pondělí a středa :
dopoledne 9.40 – 9.55 hod.,
odpoledne většinou 16.15 – 16.45 hod.
úterý a čtvrtek : dopoledne 9.40 – 9.55 hod.,
odpoledne většinou 14.15 – 14.45 hod.
pátek: dopoledne 9.40 – 9.55 hod nebo
odpoledne ve 12:30 – 13:00 hod.
MIMOŘÁDNÁ HLÁŠENÍ a UPOZORNĚNÍ
OBČANŮM i v jinou dobu!
• Od letošního roku disponujeme důstojnou obřadní místností s novým moderním

designem ve zlaté barvě (foto viz 3. strana
obálky).
• Vývoz odpadu ve 2. čtvrtletí:
13.4. (+ pytle), 27. 4., 11. 5. (+ pytle), 25. 5.,
8. 6. (+ pytle), 22. 6.
• Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční
v pondělí 11. 4. 2011 od 15:00 – 17:00
hodin u Obecního úřadu v Lužicích.
• Pro držitele psa, kteří jsou poplatníky místního
poplatku ze psů, jsou na OÚ v Lužicích připraveny k vyzvednutí sáčky na psí exkrementy.

Počet občanů k 1.1. 2011
Ukazatel

celkem

ženy

Počet občanů ČR k 1.1.2010

2 833

1 427

Počet narozených

24

11

Počet zemřelých

30

15

68

32

73

41

Vývoj

Počet přistěhovalých v rámci okresu

50

z jiných okresů

18

v rámci okresu

47

do jiných okresů

26

Migrace
Počet vystěhovalých
Počet občanů ČR k 31.12.2010

2 822

Cizinci a občané EU s trvalým pobytem v obci:

1414

22

Celkem obyvatel k 01.01.2011:

2 844

přechodný pobyt cizince - občana EU
přechodný pobyt a trvalý pobyt celkem

13
2 857

K R ÁT K É Z P R Á V Y
• Na www.luziceuhodonina.cz
v menu FOTO – VIDEO naleznete také:
- Fotografie z krojového plesu
- Video „Súdná stolica“ z krojového plesu
- Video slavnostní polonézy žáků ZŠ na školním plese
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- Fotografie ze školního plesu (i generálky
polonézy)
- Fotografie z fašaňkového karnevalu ZŠ,
obchůzky a fašaňkové zábavy
- Video z fašaňku
- Fotografie pana Oldřicha Mikulice

Policie varuje seniory !
V poslední době se ve větší míře začala objevovat trestná činnost páchaná na seniorech.
Ne vždy se podaří pachatele usvědčit a ukradené peníze získat zpět. Jisté je ovšem to, že
takové trestné činnosti lze úspěšně zabránit
a to dodržováním jednoduchých preventivních
pravidel.
Většina podvodníků a zlodějů se snaží pod
různými záminkami dostat do domu starých
lidí, kde často seniora obelstí nebo odvedou
jeho pozornost a peníze z něj vylákají nebo
prostě ukradnou.
Takovými záminkami může být:
- Vybírání nedoplatků za energie a služby
- Finta s přineseným přeplatkem a následným
rozměňováním peněz
- Půjčka domnělým rodinným příslušníkům na
opravy nebo uhrazení dluhu
- Podání sklenice vody nebo použití WC
- Nabídka různého zboží (deky, hrnce, nože,
nářadí apod.)

- Zamykání vstupních dveří a vrat je samozřejmostí, i když jste doma
- Pořiďte si na dveře panoramatické kukátko
a bezpečnostní řetízek
- Peníze, které musíte mít nutně doma, rozdělte na více míst
- Každý poznatek o výskytu podezřelé
osoby nahlaste na obecní úřad a také
policistům na linku 158
Zvláště poslední informace je pro policisty a pro úspěšné dopadení pachatele
velmi důležitá. Žádáme proto všechny, kdo
se s podezřelými osobami setkají, aby svůj
poznatek oznámili. A to i v případě, že nebyli okradeni či podvedeni. Všechna oznámení mohou směřovat na nejbližší služebnu
Policie ČR nebo přímo na linku 158.
nprap. Petr Zámečník, tiskový mluvčí
Policie ČR Hodonín

A jak se okradení vyvarovat?
Stačí opravdu málo:
- Nevpouštět do domu žádné cizí osoby
- S cizími lidmi můžete mluvit i přes dveře nebo
okno
7
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SENIOR PASY
SENIOR PASY jsou projektem Jihomoravského kraje, který vznikl na podporu obyvatelstva
s věkem od 55 let. Zapojení do projektu je
ZDARMA!
Projekt přináší ucelený a jednotný systém slev
na výrobky a služby, poskytovaný držitelům karet
SENIOR PAS.
Nabízené slevy ve výši 5 – 50% jsou primárně
zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness,
cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea,
galerie, ale i spotřební nákupy.
KONTAKTNÍ CENTRUM
Senior pas, Mendlovo nám. 1a,
603 00 Brno
info@seniorpasy.cz, tel.: +420 543 210 790
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY
Kdo může být držitelem Senior pasu?
Držiteli jsou osoby od 55 let s trvalým bydlištěm
na území Jihomoravského kraje. Při uplatnění
slevy se musí držitel prokázat kartou Senior pas.
V opačném případě není poskytovatel povinen
slevu poskytnout.

Má registrovaný uživatel nějaké finanční
povinnosti?
Ne. Registrace je zdarma a veškeré náklady
s vystavením karet jsou hrazeny krajským úřadem.
Mohu do projektu zaregistrovat maminku,
tatínka, babičku nebo dědečka (tetu, strýce,
známé)?
Ano. Podmínkou je věk min. 55 let a trvalé
bydliště v Jihomoravském kraji. Můžete tak svým
příbuzným (známým) věnovat originální dárek
– kartu Senior pas, kterou obdrží jako překvapení poštou.
Kolik karet registrovaná osoba obdrží?
Do projektu se mohou registrovat pouze
jednotlivci splňující podmínky registrace (věk
od 55 let a bydliště v Jihomoravském kraji), tzn.
1 držitel =1 karta.
Více na www.seniorpasy.cz

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH NA KATASTRU OBCE LUŽICE
Společnost Lutes s.r.o. jako nájemce obecních
lesů provádí hospodaření v těchto lesích. Veškeré
práce spojené s údržbou lesa, těžbou a novou
výsadbou jsou prováděny na základě Lesní hospodářské osnovy, kterou zpracoval Městský úřad
Hodonín, odbor životního prostředí jako věcně
a místně příslušný orgán státní správy lesů.
Ve čtvrtém kvartálu roku 2010 byla na tento
orgán podána žádost o mýcení porostní skupiny
105 B b 5 v prostoru zvaném Pastvisko – porost
za zahradami při cestě na Cihelnu. Porost představoval z převážné většiny topol a ojediněle javor
a olši. V listopadu stejného roku nám bylo toto
mýcení povoleno.
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V měsíci listopadu 2010 byly pak odbornou
lesnickou firmou z Břeclavi práce zahájeny
a s malou přestávkou probíhají ještě v současné
době. Vytěžený materiál je různé kvality a proto je
i jeho využití různé. Z převážné většiny je odvážen
na zpracování loupáním na dýhy. Menší část je
pak zpracována na pile a používána jako řezivo,
převážně na výrobu dřevěných palet. Zbývající
část kmenů a větví je pak na místě štěpkována
a používána na topení nebo použita přímo na
vzniklé pasece jako hnojivo.
Po dokončení těžby budou paseka i prostory
kolem plotů přilehlých zahrad vyčištěny a paseka
připravena na novou výsadbu. Na základě Lesní

hospodářské osnovy bude na převážné části
vysazen dub letní a na mokré půdě osika. Celá
tímto vzniklá nová výsadba bude oplocena proti
zvěři a současně s tím bude provedena i prořezávka sousedící „oplocenky“, čímž vznikne celistvá
část nového lesního porostu.

OSOBNOST

Na financování výsadby a oplocení porostu
bude předložena žádost na dotaci z rozpočtových
prostředků Jihomoravského kraje – poskytování
finanční podpory na hospodaření v lesích.
Za společnost Lutes s.r.o. Josef Staněk,
ředitel společnosti

ORNITOLOG OLDŘICH MIKULICA
se nedal koupit takový, jaký by si člověk přál.
Prošel jsem tak postupně za více, jak čtyřicet
let, od černobílé fotografie přes barevnou až
k dnešní digitální.

Oldřich Mikulica
(Oldřich Mikulica je autorem fotografie na obálce,
několik dalších fotografií je možno zhlédnout na www.
luziceuhodonina.cz)

Příroda je divadlo, které nepotřebuje režiséra
a přesto se v něm odehrávají ty nejpůsobivější
scény. Asi je to tím, že zde probíhá představení
jménem ŽIVOT.
Mnozí z lužických občanů ani netuší, že
mezi námi žije známý a uznávaný fotograf,
kameraman a ornitolog Oldřich Mikulica. Jeho
činnost je natolik zajímavá, že stojí za to se s ní
blíže seznámit. Proto jsem mu položila několik
otázek.
Kdy tě začalo zajímat dění v přírodě a jaké
byly první kroky v tomto směru?
Od mládí mě život v přírodě přitahoval.
Později jsem si uvědomil, že by bylo dobře to,
co jsem viděl a prožil, zachytit na filmový pás.
Začátky byly velmi těžké. Technika nedokonalá, omezené možnosti objektivů, a ani film

Jaké je tvé současné povolání ? Je slučitelné
s tvým zájmem o přírodu?
Pracuji jako technik u Jihomoravské plynárenské, a.s. Brno a to má hodně daleko
k přírodě. I když bych nerad ubíral firmě to, že
distribuuje ekologické palivo, které používají
naše domácnosti.
Své zálibě se věnuješ více než 40 let, a za tu
dobu jsi také spoustu věcí publikoval. Byly to
například knihy:
Dravci a sokolnictví v ČSSR s J. Ptáčkem
a M. Kučerou
Nevinní jako skřivani s J.Ptáčkem a
M. Kučerou
Kraj plný jasu s J.Ptáčkem
Za tajemstvím mokrých křídel s J.Ptáčkem
Energie v křídlech ukrytá s J.Ptáčkem
Kde co lítá – dětské leporelo s kolektivem
autorů
Určitě není snadné vydat knihu. Co všechno
tomu předchází?
Kniha, to je vždy srdeční záležitost. Je to
spousta let práce, kdy se snažím realizovat
stanovený cíl. Je to něco, co tady zůstane,
9

Osobnost
protože kniha se nedá odložit jako časopis. Je
velmi obtížné prosadit vydání obrazové publikace o přírodě, a o to více si vážím „zatím“ pěti
realizovaných knih.
Přispíváš také do časopisů, např. National
Geographic, spolupracuješ s časopisem
ABC, který tě prezentuje jako jednoho z nejznámějších fotografů naší přírody. Jak vypadá
taková spolupráce?
Mnoho fotografů má sen publikovat v prestižním National Geographic, mně se to zatím
podařilo dvakrát a to s kukačkou a roháčem
obecným. Jinak jsem publikoval své obrázky
v mnoha našich i zahraničních časopisech, kde
je spolupráce většinou výborná. Okamžitě dají
zprávu, zda o příspěvek mají zájem či nikoliv,
u nás se to ještě nenaučili.
V roce 2010 jsi zastupoval Českou republiku
na mezinárodním festivalu populárně-vědeckých a dokumentárních filmů EKOFILM 2010
filmem Hýčkaný vetřelec – skrytý život kukačky. Mezinárodní porota ti udělila cenu Ministerstva životního prostředí. Mohl bys nám
přiblížit průběh této mezinárodní události?
Ano, byl to 36. ročník tohoto festivalu. Je to
dosti velký úspěch, když uvážíme, že jde o mezinárodní filmový festival, kterého se zúčastnilo
celkem 226 filmů ze 40 zemí z celého světa.
Kukačka je obrovský fenomén v evropské přírodě. Neznám zajímavější ptačí druh u nás. Navíc
jsem deset let spolupracoval na výzkumu toho
druhu a lužické rybníky jsou známým pojmem
v evropské a světové ornitologii, aniž to naši
občané tuší.
Kukačka byla vyhlášena ptákem roku 2010.
Pro letošní rok je to strnad obecný. Jaký je
účel této akce?
Účelem akce, která je velmi dobře zvažována,
je pokusit se poukázat na druhy, které mizí z naší
i evropské přírody. Jde o to oslovit odborníky
i laickou veřejnost, aby druhům, které jsou
10

My všichni školou povinní
vyhlášeny, byla věnována zvýšená pozornost.
Aniž to nějak zaznamenáváme, spousta druhů
nenávratně mizí z přírody. Jako příklad může
posloužit vlaštovka obecná, kterou každý dobře
zná. Dříve nebyl jediný chlév, kde by nebylo
hnízdo vlaštovky, dnes se stává vzácností a velmi
ohroženým druhem.
Se svým dlouholetým kolegou Josefem Ptáčkem jsi uspořádal výstavu Ohrožení rytíři
nebes, která dnes „koluje“ po naší vlasti. Jaký
byl průběh výstavy a mají lidé zájem o přírodu? Zajímají se o ni i mladí lidé?
Výstava, která přibližuje život dravých ptáků,
putuje mnoho let po naší zemi a ani nevím, kde
v současné době je. Rozhodně ohlasy jsou
pozitivní a to od všech věkových skupin, mládež
nevyjímaje, což je velmi dobré.
Podílel ses na natáčení dokumentárních
snímků pro Českou televizi, někdy jako
kameraman, některé jsi sám režíroval. Byla
to např. spolupráce s režisérem Václavem
Chaloupkem při natáčení třináctidílného
večerníčkového seriálu Vydrýsek, série filmů
z přírody v rámci TVŠ – zábavná škola – cyklus
Vodní ptáci a Příběhy z přírody.
Těch aktivit bylo pochopitelně více. Spolupracoval jsem i s bratislavskou TV na večerníčkovém seriálu Pi a Pa a „Čo rozprávala teta srna“.
Možná starší generace ještě pamatuje. Jinak
v cyklu Vodní ptáci a Příběhy z přírody, kterých
bylo zatím dvacet dílů, jsem stál za kamerou
i vše režíroval.
Chystáš další spolupráci s ČT, nějaké samostatné akce, vydání nové knihy?
V letošním roce ve spolupráci s ČT připravuji tři dokumenty o jižní Moravě. Tedy opět
srdeční záležitost - představit přírodu kraje, kde
jsem se narodil (vysílat se bude letos v pátky
9., 16. a 23. prosince v podvečerních hodinách). A vydání nové knihy? To bych velice rád,
protože mám tři připravené (o naší přírodě,

přírodě Španělska a Norska) v „šuplíku“, jenže
jejich realizace je velmi obtížná.

divokých husí nebo kormoránů, kteří se tady
dříve téměř nevyskytovali.

Kteří ptáci nebo vůbec živočišné druhy se
vyskytují v naší lokalitě v největším počtu
a kteří jsou naopak vzácní?
Lužice mají obrovskou výhodu, že je obklopují
tři základní biotopy. To je voda, les a step (byť
kulturní). Proto je zde bohatá pestrost ptačích
druhů, které asi většina občanů nikterak nevnímá. Nejvíce si zřejmě všímáme v zimě havranů
polních a na podzim špačků obecných, kteří
jsou zastoupeni ve velkém množství. Pochopitelně relativně, protože i tyto druhy ubývají.
Naopak můžeme pozorovat nad obcí přelety

Jak se ti jeví ochrana přírody v našem regionu?
Na tuto otázku nemohu fundovaně odpovědět. Ale rozhodně myslím, že Lužice jdou správným směrem. Kdyby u nás bylo více takových
obcí, bylo by méně problémů.
Děkuji za rozhovor a doufám, že nebyl
poslední.
S Oldřichem Mikulicou
rozmlouvala kronikářka Věra Kotásková

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Lyžařský kurz
Byl pátek a já jsem se už nemohla dočkat,
kdy konečně pojedeme na lyžák. Večer jsem
všechno naházela do tašky, lyže svázala dohromady s hůlkami a boty dala do batohu…
Ráno jsem skoro skákala, jak jsem se těšila,
že budu alespoň na týden pryč od rodičů. Když
jsme přijeli před obecní úřad, všechno se naskládalo do autobusu a my se mohli vydat na
dvou a půl hodinovou cestu. Jen co jsme přijeli
a trochu se zabydleli, vydali jsme se podívat
po hotelu a do restaurace. Nic se od loňska
nezměnilo, jen pokoje vypadaly mnohem lépe.
Bydlela jsem s Katkou a Karolínou. Jak už
to tak bývá, první večer jsme si nedali pokoj
a byly vzhůru nejmíň do půl druhé ráno. Když
nás potom vytahovali z postelí, vůbec se nám
nechtělo. Snídaně nás trochu probrala a tak
jsme na svahu nevypadali jako neohrabané
pytle brambor. Nedočkavě jsme očekávali, kdy
nás konečně pan učitel pustí na vlek a na naši
první jízdu. Byla zábava dívat se, jak někteří

z nás padají, protože si ještě nezvykli na lyže,
nebo lyžovat vůbec neuměli. Přišlo mi, jako by
jsme si sjeli jen párkrát a šli zpět na hotel. Jídlo
sice nebylo nic moc, ale něco jsme snědli.
Stejně jsme skoro každý den zakotvili v restauraci – někteří na jídle, jiní na frappé. Navštívili
jsme také blízkou vodní elektrárnu Kouty nad
Desnou. Díky další probdělé noci jsme někteří
měli problém udržet hlavu a neusnout…
Ve čtvrtek jsme se vypravili do Přemyslova, kde se lyžovalo bezvadně. Jednou jsme
si dokonce já, Lucka a Kika, sjely černou
sjezdovku. Nakonec jsme byli tak utahaní
a vyježdění, že jsme zůstali v restauraci hned
pod svahem na hranolkách a kofole… Kdybych
měla možnost jet i příští rok, tak bych neváhala
a hned jela, bylo to úžasné.
Věra Kotásková, 8.třída
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My všichni školou povinní
vyklube darebák, to je pak o ničem. Už jen řeknete: „Měj se krásně, skládej básně, ahoj!“ Potom
třeba už ani nemáte chuť se s někým seznámit, už
vás to nebaví pořád někoho hledat. Ale muž a žena k sobě patří, ať už chcete nebo ne. Nedokázali
bychom bez sebe žít. Je to jako slunce a nebe,
moře a voda. Láska je důležitý cit, který potřebuje
každý z nás. Neobejdeme se bez ní. Dává nám
kus našeho života. Kus našeho mládí i stáří. Je
to naše štěstí, radost i ten pláč, ale to už k životu
patří. Každý si někoho najde, určitě někdy jo.
Občas je i lepší třeba si počkat. Všechno jednou
přijde samo. Teda skoro všechno.

ONDRÁŠ V LUŽICÍCH
Štěpán Kurka, Tobruk, Hrabyně…, tak to
všechno začalo. Spolupráce s panem Františkem
Trávníčkem, předsedou Jednoty Československé
obce legionářské ve Valticích. Díky němu jsme
měli v Lužicích tu čest zapojit se do projektu „Vlčí
máky válečným veteránům“, jehož cílem je péče
o válečné veterány.
V úterý 15. února 2011 k nám do Lužic zavítal
vojenský umělecký soubor Ondráš. Technická
část souboru dorazila již v pondělí, aby připravila
technické zázemí pro pořady, kterými se tento
soubor představil v lužické sokolovně.
Nejmenší diváky zaujaly Zatoulané pohádky.
Poutavým vyprávěním, hudbou, tancem, kostýmy mohly děti nahlédnout hned do několika
známých pohádek. Chlapci a děvčata druhého
stupně mohli proniknout do tajemství toho, jak se
chovat na první schůzce prostřednictvím pořadu
Rande naslepo. Vyjádření učitelů v tom smyslu,
že udržet pozornost náctiletých diváků se hned
tak někomu nepodaří, ale Ondráši se to podařilo,
což svědčí o profesionalitě tohoto uměleckého
souboru. Těchto dvou představení se kromě žáků
naší školy zúčastnili i žáci z Mikulčic a Mutěnic.
Všichni navíc dostali buď omalovánky nebo
pohlednici. A k tomu ještě karamelové burizony
od firmy Racio.
Večerní program „Z kraje do kraje“ byl procházkou nejen po oblastech naší republiky, ale také
dalších krajů Evropy. Silný a nezapomenutelný

Vendula Mirošová, 9.třída
Z kraje do kraje - VUS Ondráš
Foto: Jana Králová

umělecký zážitek si odneslo téměř 240 diváků.
Výtěžek dobrovolného vstupného (12 000Kč) je
určen na vybavení domovů pro válečné veterány
II. světové války. Děkujeme těm, kteří přispěli.
Srdečně děkujeme všem, kteří se na realizaci
vystoupení vojenského uměleckého souboru
Ondráš podíleli.
V návaznosti na vystoupení souboru Ondráš se
naše děti zapojí do soutěže škol, které se zúčastní
těchto vystoupení. Jde o namalování obrázku
nebo napsání textu, které souvisejí s tím, co
mohly děti zhlédnout. A co lužické děti napsaly,
posuďte sami. V následující části si můžete některé příspěvky přečíst.
Mgr. Jana Líčeníková

Když se řekne rande naslepo
Proč se to vlastně jmenuje rande naslepo? To
se sejdou dva slepí lidé se dvěma vodícími psy?
To asi ne. I když někdy možná jo. Nejspíš proto,
že si někdo přečte nějaký inzerát a vůbec neví,
co ho čeká. Jestli překvapení nebo zklamání.
Možná to někdy vyjde, občas i ne. Každý má
jiný názor. Každý si vybírá jinak. Někomu záleží
na povaze,druhému na vzhledu a je mu úplně
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jedno, jak se ten druhý chová a jestli v té hlavičce
vůbec něco má. Aspoň si s tím dotyčným musíme
rozumět. Když si s ním píšete přes ICQ,SMS
anebo Facebook, tak vám může připadat, že si
s ním rozumíte, ale naživo je to úplně něco jiného.
Nemáte si třeba o čem vykládat atd. Nerozumíte
si. Pak může přijít další. Ano, pěkný vzhled, dobré
chování, i v té hlavě něco má, ale když se z něho

Rande naslepo - VUS Ondráš
Foto: Mgr. Jana Líčeníková

FAŠAŇKOVÝ KARNEVAL
Páteční dopoledne jsme se oblékli do masek
a v nich si užívali den před fašaňkem. V první
části dopoledne proběhla soutěž o nejlepší
masku, nejlepší tanečníky a soutěž tříd v tanci.
Téměř všechny třídy se do taneční soutěže
úspěšně zapojily a získaly jeden prim. Mezitím
skupina děvčat pod vedením lužických seniorek usmažila Boží milosti a každý tak mohl
ochutnat tradiční fašaňkové pečivo. Navštívili
nás zástupci lužické chasy, aby nás naučili
šavlový tanec a pozvali všechny do sobotního
fašaňkového průvodu. K obědu nám ve školní
jídelně kuchařky připravily tradiční fašaňkový
oběd - smažené koblihy.
Děkujeme lužickým seniorkám - paní
Dvořáčkové, Pindové a Krpálkové a členům
Slováckého krúžku (Magdě Rutarové, Petře
Nesvadbové, Tereze Ištvánkové, Rosťovi Rutarovi, Ondřeji Maradovi, Ondřeji Damborskému
a Lukáši Magdolenovi) za ochotu a obětavost
přiblížit fašaňk školní mládeži.
Mgr. Jana Líčeníková

„Děkovací“ sólo s deváťáky

Výuka šavlového tance
Foto: Jana Líčeníková
13

My všichni školou povinní

My všichni školou povinní

Zimní čas v mateřské škole

VAMI HRAJE S VÁMI
PROTOŽE POSLEDNÍ HÁDANKY BYLY (ASI)
TĚŽKÉ, MÁM JENOM JEDNU ODPOVĚĎ.
VÝHERCE: Š. IŠTVÁNKOVÁ
Řešení z minulého čísla:
Jedna cihla váží jedno kilo a půl cihly, kolik
kilo váží 2 cihly? Není to tak snadné , jak se
mnohým na první pohled zdá. Výsledek totiž
není 3 kg.
Odpověď: Když celá cihla váží kilo a půl cihly a tato
celá cihla se skládá ze dvou polovin, tak jedna
polovina váží jedno kilo. Tj. 2 cihly váží 4 kila.
Jsi uzavřen v místnosti, ze které vedou dvoje
dveře, ale jen jedny vedou skutečně ven.
U obou dveří stojí jeden strážce. Jeden mluví
vždy pravdu, druhý vždy lže.
Nevíš u jakých dveří stojí lhář a u jakých pravdomluvný.
Máš jen jednu otázku a jeden pokus, abys zjistil,
kdo je pravdomluvný a kdo lhář, a abys zjistil,
které dveře jsou správné.
Jakou položíš otázku, aby ses dostal ven?
Odpověď: „Co by mi poradil tvůj kolega?“

Účastníš se běžeckého závodu a před cílem
předběhneš závodníka na druhém místě a
skončíš závod před ním. Kolikátý jsi byl celkově?
Odpověď: DRUHÝ! Předběhl jsi závodníka na
druhém místě, tedy jsi skončil závod na jeho
pozici, tedy druhý! (Většina lidí řekne první, takže
špatná odpověď není ostuda.)
SOUTĚŽNÍ OTÁZKY:
1. Taťka shrabe 7 kupek listí a syn 3 kupky
listí. Když vše shrabou dohromady, kolik
to bude kupek?
2. Ve vodě jsou 3 muži. Všichni se potopí
a zase se vynoří. Dva mají mokré vlasy
a jeden ne, jak to?
3. Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají
častěji než ty. Co je to?
Odpovědi odesílejte na m.bilima@seznam.cz
Přeji hodně štěstí !
VAMI

PODĚKOVÁNÍ
Ve škole máme vlastní ozvučovací techniku, kterou používáme všude tam, kde je potřeba, aby nás
bylo dobře slyšet (mluvené slovo, hudba). Před několika lety jsme ji získali ze sponzorských příspěvků
rodičů a přátel školy. Slouží velmi dobře a je velmi často využívána. Ale jak to s technikou chodí,
sem tam se chybička vloudí, a tak se i stalo. Odvezla jsem ji do servisu k panu Jedličkovi. Ten se
zachoval také jako přítel naší školy a opravil nám ji formou sponzorského daru. Srdečně děkujeme
firmě Hudební nástroje – Jedlička.
Mgr. Jana Líčeníková

ROZSVÍCENÉ LUŽICE
Do soutěže o nejzajímavější a nejhezčí venkovní vánoční výzdobu lužických domů se zapojili tři
účastníci: Ing. Viktor Němec, Radek Zálešák a rodina Jungwirthova. Všem byla osobně předána
věcná odměna. Děkujeme za účast!
Mgr. Jana Líčeníková
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Nebudu mluvit jistě jen sama
za sebe, když řeknu, že se
na konci chladného období
nenajde nikdo, kdo by se
netěšil na pomalu přicházející
jaro, kdy se příroda po zimě
probouzí a přináší první krásné
slunečné dny.
I přesto, že nám zimní čas
pomalu končí, vzpomínáme
rádi na předvánoční čas, kdy
jsme na zahradě naší MŠ uspořádali „Vánoční jarmark“, který
se nám, i přes velmi chladné
počasí, vydařil.
Bohužel velký mráz a vítr
nám letos překazil oslavu plánovaného „Masopustu“, kdy
jsme se s končící zimou chtěli
netradičně rozloučit průvodem
v maskách po vesnici k obecnímu úřadu a základní škole, kde
by děti zazpívaly a zatančily.
Ale nic nám nebránilo v tom,
abychom tuto tradici oslavili
v MŠ.
V měsíci únoru naše nejstarší děti „předškoláky“ čekal
důležitý životní krok, a to zápis
do ZŠ. Ještě před zápisem se
paní učitelky ze školy přišly na
děti podívat do MŠ, jak se na
vstup do ZŠ připravují, a na
oplátku se budoucí prvňáčci byli podívat na své bývalé
kamarády, kteří již první třídu
navštěvují.
Ve dnech, kdy píši tyto řádky,
ještě vládne paní Zima, ale naše
děti se již nyní těší na měsíc
duben, kdy se s pásmem „Na

Vánoční jarmark

Budoucí prvňáčci

řemesla“ zúčastní přehlídky
7. ročníku dětských folklórních
souborů v Dolních Bojanovicích a 1. května v Moravské
Nové Vsi na „Den řemesel“.
Musím se přiznat, že každé roční období mám ráda,
v každém je něco krásného
a zajímavého. Dny jara se však

Foto: archív MŠ

blíží a my se v MŠ můžeme
těšit na velké množství zábavy
a příjemných povinností. Tento
roční čas opět vrací do našich
životů barvy a vůně.
Přeji Vám všem krásné jaro.
Petra Březinová
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INFORMACE A ZPRÁVY ZE ZUŠ DOLNÍ BOJANOVICE
Činnost žáků a učitelů ZUŠ má velmi bohatou
náplň práce i v I. čtvrtletí roku 2011.
Probíhá národní soutěž ZUŠ, jejímž vyhlašovatelem je MŠMT ČR. Žáci jsou zařazováni podle
data narození do jednotlivých kategorií, kde přednesou skladby odpovídající určité náročnosti ve
stanoveném limitu.
Naše škola se účastní této soutěže v hudebních oborech: klavír, housle, violoncello, kytara
a sborový zpěv.
24. 1. 2011 proběhlo školní kolo soutěže
hudebních oborů formou besídky v sále ZUŠ
a byli vybráni žáci do těchto soutěží:
Okresní kolo soutěže ZUŠ v Hodoníně
– klavíry:
Zúčastnilo se 80 soutěžících z 10-ti ZUŠ
okresu.
Výsledky našich žáků:
Lenka Dvoracká (uč. BcA. Lucie Škrháková),
0 kategorie – 3. místo
Veronika Doricová (uč. Marie Havránková), IV.
kategorie – 4. místo
Markéta Netopilíková (uč. BcA. Lucie Škrháková), VII. kategorie – 3. místo
Adéla Adamová (uč. Marie Havránková), VII.
kategorie – čestné uznání
Veronika Pazderková (uč. Mgr. Světlana Přibilová), VII. kategorie – 1. místo.

Veronika Doricová
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Pro Českou televizi Brno natáčelo několik žáků
pro pořad „Věříš si“, který byl odvysílán začátkem
ledna 2011. V pořadu byla vyhodnocena naše
žákyně Kamila Šošovičková ve hře na cimbál
a sólový zpěv (uč. Helena Břečková, uč. Darina
Podaná dipl. um.).
Gratulujeme všem žákům a pedagogům
k dosaženým výsledkům při reprezentaci školy
a obce. Přejeme hodně dalších úspěchů.
Ředitelství ZUŠ Dolní Bojanovice a SRPDŠ

Adéla Adamová

Okresní soutěže ZUŠ smyčcového oddělení proběhnou 7. 3. 2011 v Hodoníně a kytarového oddělení v Kyjově 11. 3. 2011.
Taktéž proběhne soutěž ve výtvarných oborech. Bude probíhat od 25. do 31. 3. 2011.
Výtvarný obor ZUŠ se zapojí ve spolupráci
s Fotokroužkem OÚ do Velikonoční výstavy
v Dolních Bojanovicích.
12. 2. 2011 se zúčastnilo 13 žáků tanečního
oboru plesu SRPDŠ v Mutěnicích, dále se žáci
TO účastnili 24. 2. 2011 generálky plesu SRPDŠ
v Dolních Bojanovicích..
11. 2. 2011 účinkovala jako externistka
v Národním divadle Brno, v baletu Labutí jezero Michaela Ištvánková, žákyně 3. ročníku, II.
stupně.
Dětský sbor ZUŠ (uč. BcA. Škrháková) se
zúčastní 14. 4. 2011 krajské soutěžní přehlídky
v Kuřimi.
Na umělecké školy byli pro šk. r. 2011/2012
z naší ZUŠ přijati tito žáci:
Aneta Herková – příčná flétna (uč. Jan Zikmund), Konzervatoř Brno
Aleš Esterka – pozoun (uč. Pavel Skočík),
Konzervatoř Brno.

POZVÁNKA
NA KULTURNÍ AKCE ZUŠ
• 24. 5. – 1. 5. 2011 Velikonoční výstava výtvarného oboru ZUŠ ve spolupráci s fotokroužkem
OÚ v sále Obecního domu Dolní Bojanovice.
• 20. 5. 2011 (pátek) – Absolventský koncert
hudebního oboru v 17.00 hod. v sále ZUŠ.
• 24. 6. 2011 (pátek) – Závěrečné vystoupení
školního roku 2010/2011 žáků v Obecním
domě.

P OZ VÁ N K A
LUŽICKÝ MUZEJNÍ SPOLEK
A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
POBOČKA LUŽICE VÁS ZVOU
V PÁTEK 24.6. 2011
NA STARÝ KVARTÝR V LUŽICÍCH
NA VERNISÁŽ VÝSTAVY O HUDBĚ

Ředitelství ZUŠ Dolní Bojanovice
vyhlašuje talentové

přijímací
zkoušky
a zápis pro školní rok 2011/2012

pro hudební, taneční
a výtvarný obor
Zkoušky se budou konat v budově ZUŠ
Dolní Bojanovice

ve středu 25. 5. 2010
od 13.00 do 18.00 hod.
Žáci pro hudební obory si připraví
národní nebo lidovou píseň,
dále bude hodnocen rytmus
a sluchové vnímání.
Pro taneční obor si žáci přinesou
cvičební úbor a obuv.
Pro výtvarný obor ukázku
vlastní výtvarné práce.

A HUDEBNÍCH NÁSTROJÍCH
K

15. VÝROČÍ POBOČKY
ZUŠ V LUŽICÍCH.

Štěpán Esterka, ředitel ZUŠ
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K U L T U R A

Ocenění ke Dni učitelů
Při letošním slavnostním
setkání vybraných pracovníků
škol a školských zařízení s představiteli obcí ke Dni učitelů byla
při příležitosti 15. výročí lužické
pobočky ZUŠ oceněna paní
Marie Havránková, učitelka
Základní umělecké školy Dolní
Bojanovice - pobočka Lužice,
která vyučujev lužické pobočce
od jejího založení, tedy již 15
let. Jejíma rukama a trpělivou
péčí prošla už pěkná řádka
lužických dětí.
Láskou paní učitelky Marie
Havránkové je vážná hudba
a hlavně hra na violoncello.
V malé pobočce, jako je ta
lužická, však musí zvládat také
výuku na klavír, zobcovou flétnu, korepetice, komorní hru,
nauku atd. U svých žáků dokáže
získat zaujetí, předat jim dobré
znalosti, vědomosti a dovednosti, o čemž svědčí i umístění
několika z nich na předních
místech soutěží základních
uměleckých škol a studium na
konzervatoři.

KNIHOVNA - KROUŽEK

Paní učitelka Marie Havránková
Kromě výuky se věnuje také
mimoškolní výchově dětí. Organizuje školní besídky, vystupuje
se svými žáky na kulturních
akcích pořádaných obcí Lužice - například vítání občánků,
besídky ke Dni matek, rozsvícení vánočního stromu a další.
Podílí se na velmi dobré spolupráci ZUŠ Dolní Bojanovice
a Obecního úřadu v Lužicích.
Je obdivuhodné, že kromě
svých pracovních a rodinných

povinností zvládá paní učitelka
Havránková také koncertování
ve smyčcovém kvartetu Jana
Noska. Svým kultivovaným
uměleckým projevem rozdávají
radost na svých koncertech již
mnoho let.
Velmi si vážíme dlouholeté
práce paní učitelky, děkujeme
jí za obětavou práci.
Jana Ambrožová,
místostarostka

FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČR A OBEC LUŽICE VE SPOLUPRÁCI S TJ SOKOL LUŽICE
VÁS ZVOU V NEDĚLI 17. DUBNA 2011 OD 15. HOD. DO SOKOLOVNY V LUŽICÍCH NA

REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKU ZPĚVÁČEK SLOVÁCKA
V PROGRAMU ZAZPÍVAJÍ S DOPROVODEM CIMBÁLOVÉ MUZIKY
DĚTŠTÍ ZPĚVÁČCI LIDOVÝCH PÍSNÍ REGIONU SLOVÁCKO VE VĚKU 10 - 15 LET Z CELÉHO
VÍTĚZKA CELOSTÁTNÍHO KOLA SOUTĚŽE ZPĚVÁČEK

SLOVÁCKA,
2010 KAMILA ŠOŠOVIČKOVÁ Z LUŽIC

VÍTĚZ PŘEHLÍDKY POSTOUPÍ DO CELOSTÁTNÍHO KOLA SOUTĚŽE ZPĚVÁČEK 2011 VE VELKÝCH LOSINÁCH.
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ
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Začátkem října byl založen v knihovně kroužek
malých čtenářů. Přihlásilo se10 dívek a 11 chlapců od 1.do 4. třídy a jeden žáček MŠ. S dětmi
vyrábíme různé dárečky, balíčky, soutěžíme,
hrajeme hry a čteme.
Náš první výrobek jsme nazvali Voňavý balíček.
Do sklenice jsme naskládali kaštany, kamínky,
korálky, těstoviny, rýži, čočku atd. Proložili jej
voňavým kořením, zabalili do celofánového
sáčku, přidali barevné listí a převázali stužkou.
Každý pracoval podle své fantazie a všem dětem
se balíčky opravdu moc povedly.
V knihovně jsou přichystány pro malé čtenáře
různé hry a soutěže. Samozřejmě, že přihlížíme
i k zájmům dětí a snažíme se, aby byl každý spokojený. Vzhledem k tomu, že se přihlásilo dost
dětí, je většinou na nich samotných, jak si při
práci poradí, protože není tolik času věnovat se
každému zvlášť. Ale o to větší mají radost z toho,
že si výrobky dělají téměř samy.
Plánujeme společné oslavy narozenin v
podobě her a soutěží. Samozřejmě, že žádný
oslavenec neodejde bez dárečku.

Výrobky dětí z kroužku malých čtenářů
K Velikonocům vyrábíme velikonoční přáníčka
i výzdobu, ke Dni matek chystají děti překvapení
pro své maminky.
Držte nám pěsti, ať se nám vše vydaří a hlavně, ať dětí chodí do knihovny rády a mají rády
knížky.
Chtěli bychom poděkovat sponzorům, kteří dodali
jakékoliv odměny nebo pomůcky k vyrábění.
Všem přejeme hezké Velikonoce a příjemné
prožití nejen prvních jarních dnů.
NoVa

FAŠAŇKU, FAŠAŇKU !!!
Fašaňk je závěr masopustu a spojuje se s ním
rej maškar, veselí, radost a hodování.
Jak se již stalo zvykem, proběhl v sobotu
5. března v Lužicích v podstatě již tradiční fašaňk
s obchůzkou po dědině a večerní zábavou.
Masopustní průvod vycházel ze „Starého kvartýru“, kde se postupně maškary scházely. Zde se
také dolaďovala nejen kondiční forma účastníků,
díky bohatému občerstvení, ale i případné detaily
kostýmů. Konečně průvod vyrazil do dědiny. I díky
čím dál mladším návštěvníkům je počet masek rok
19
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od roku hojnější. Poděkování patří tedy i dětem
a jejich rodičům.
Chasa, doprovázená muzikanty, procházela se
zpěvem a tradičním tancem „pod šable“ uličkami.
Někde jí otevřeli, nalili pohárek, jinde pozvali dál
a pohostili nebo podarovali třeba kusem slaniny.
Po obchůzce ještě stihla odtančit besedu v Hodoníně a pak zpátky do Lužic.
Tečkou za tímto slunečným a v některých
případech až velmi veselým dnem byla večerní
fašanková zábava. K poslechu a tanci hrály
kapely „Tornádo“ a „Los Kokotos“. Tento večer
byl ve znamení velmi propracovaných, zejména
kolektivních, přestrojení. Úroveň kostýmů se od
loňska opět posunula o příčku výš. Nejen že
účastníci přišli s tematicky zaměřenými kostýmy,
ale ve většině případů si připravili také krátké
vystoupení. Součástí večera bylo také vyhlášení
a odměnění nejlepší masky. Porota jako nejlepší
vybrala „upíří kolektiv“, druhé místo obsadily
„babičky mažoretky“ a třetí místo získal „Lužický
fotbalový manšaft“. Vrcholem večera se stalo
„pochovávání basy“ lužickou chasou.
Srdečné díky za příjemnou atmosféru všem
sponzorům a účastníkům.
Jakub Král

Kresba: Jirka Hubačka

FAŠAŇK 2011
Před třemi lety jsme se v mužáckém sboru
dohodli, že se pokusíme obnovit tradici slavných lužických fašaňků a maškarních zábav,
a proto jsme v sobotu 5. března uspořádali
fašaňkovou maškarní zábavu. Ač „fašaňk“ patří
k tradičním folklorním aktům na Podluží, bylo
našim záměrem oslovit i občany, kteří podobné
akce nenavštěvují.
Ten, kdo se letošního reje masek zúčastnil,
mohl být určitě spokojený. K tanci a poslechu
hrála taneční skupina „Tornádo“, z bohaté
tomboly se určitě dostalo na každého, kdo si
koupil los. Připravené lidové občerstvení spolu
se zabijačkovými specialitami přispělo k dobré
náladě.
20

Masek bylo jistě nejméně
dvakrát více než loni. První
místo v soutěži získala skupina
upírů, na druhém místě se
umístily lužické mažoretky v
podání děvčat seniorek a třetí
místo obsadili fotbalisté a jejich
půvabné roztleskávačky. Ač
„unavena“ netrpělivým očekáváním důležitého výkonu, se
o pochování basy postarala
lužická chasa.
Velký dík patří paní Soně
Zimkové, která se postarala
o krásnou výzdobu sálu, a
perfektní a obětavé moderátorce paní Mgr. Janě Líčeníkové. Poděkování patří také
všem, kteří přispěli ke zdaru
celé akce: realizačnímu týmu,
štědrým sponzorům, maskám
i všem ostatním, kteří se přišli
pobavit.
Těšíme se, že v příštím roce
budeme moci přivítat i ty, kteří
letos zůstali doma.
za Lužické mužáky
Jožka Krchnivý

Obec Lužice, ZŠ a MŠ
Jaroslava Dobrovolského
a TJ Sokol Lužice
zvou občany při příležitosti
66. výročí osvobození obce
Rudou armádou
na pietní akt k uctění
obětí 2. světové války, který
se koná ve středu
13. dubna 2011 v 10 hod.
u památníku osvobození
před základní školou.
Foto: Jana Králová

Kulturní a sportovní akce jaro 2011
17. 4. 2011 Jarní slavnosti pro děti v parku u cukrárny Romana – Junák
17.4. 2011 Regionální přehlídka Zpěváček Slovácka -Sokolovna
24. 4. 2011 Velikonoční zábava - Slovácký krúžek
6. 5. 2011 Štafetový závod žáků škol RP na kolečkových bruslích -ZŠ
7. 5. 2011 Děti maminkám - Besídka ke Dni matek-Sokolovna
14. 5. 2011 Bicykliáda - Junák
28. 5. 2011 Sportovní den k příležitosti Dne dětí - TJ Baník
24. 6. 2011 Karneval pod širým nebem ve stodole v areálu Lidový dům - Junák

K ULTURNÍ

AKCE

R EGIONU PODLUŽÍ

2.4. Přehlídka dětských národopisných souborů regionu Podluží v Dolních Bojanovicích. Z Lužic budou soutěžit
DNS Lužičánek a děti z folklorního kroužku MŠ za doprovodu
dětské CM z Lužic.
1.5. Den řemesel Moravská Nová Ves. Letošní ročník bude
věnován regionu Podluží, proto zde můžete zhlédnout vystoupení dětské CM z Lužic, národopisného souboru MŠ Lužice.
V prezentačním stánku obce Lužice a Muzejního spolku bude
k vidění tvorba ze šustí a k ochutnání praskokrky se salátem.
15.5. Verbíři z Podluží – soutěž dětských verbířů regionu
Podluží,Stará Břeclav
28. 5. Zpívání mužských sborů regionu Podluží, Prušánky při příležitosti oslav 750. výročí obce.
4.- 5. 6.Tvrdonské slavnosti. V dětském pořadu vystoupí
DNS Lužičánek a dětská cimbálová muzika z Lužic. V hlavním
pořadu budou jednotlivé obce představovat své osobnosti
minulosti. Naše obec představí osobnost paní Lidmily Kotáskové (nar. 20.2. 1982) - malérečky a vyšívačky, na jejíž počest
zazpívá Kamila Šošovičková
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P l e s s p o r t o v ců
Již počtvrté se konal v Lužicích
ples sportovců, na kterém se
schází široká sportovní veřejnost
z Lužic. Velkou zásluhu na uspořádání tohoto plesu má předseda
sportovní komise pan Miloš
Kadala a jeho organizační tým.
Tradicí na tomto plese se
stalo ocenění a poděkování
úspěšným sportovcům. Za TJ
Sokol se poděkování dostalo
panu Miroslavu Hřebíčkovi za
obětavou činnost v oddíle stolního tenisu. TJ Baník poděkoval
panu Luďkovi Fojtů a Daliboru
Petráskovi za jejich trenérskou
a funkcionářskou činnost.
Program plesu doplnil All
Stars fitness tým dětí Lužice
pod vedením Kateřiny Knápkové a taneční skupina Pap Dance
s vedoucím Petrem Janoškem.

Súdná stolica při svojém “úřadě”

Tradiční poděkování

Obě skupiny vystoupily bez
nároku na finanční odměnu.
Děkujeme všem, kteří přispěli
do tomboly a také koláčkové četě
seniorek za upečení koláčků.

Foto: Lubomír Líčeník

Děkuji všem pořadatelům
a organizátorům za pomoc při
realizaci tohoto plesu.
Mgr. Jana Líčeníková

Krojový ples – Plesové vzpomínání
Ples se konal 22. 1. 2011,
byl předtančen českou besedou. K tanci a poslechu hrála
DH Skaličané. Besedu s námi
tancovala chasa z Hodonína
a Mutěnic. Celkem bylo 5 koleček. Ples se všem líbil.
Děkujeme obci za podporu
a tombolu.
stárek Lukáš Magdolen
l
22. leden byl den, na který
budou lužické seniorky dlouho
vzpomínat. Nenapadl sníh,
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chodníčky zůstaly suché, a tak
jsme se večer mohly směle
vydat na krojový ples. Bývalo
přece zvykem, v našich mladých létech, že chodívaly tetičky
na všechny taneční zábavy.
Nebylo to kvůli tanci. Ale aby
zjistily a mohly posoudit, co
všechno se dělo na sále. Za
to si vysloužily název „súdná
stolica“. A tak se zrodil nápad,
že si oblékneme slovácké šaty
a půjdeme ten starý zvyk obnovit. Pro jistotu jsme si vyžádaly
„povolení od obecního úřadu“

a v sobotu večer jsme se vydaly
na ples s obavami, kam si sednem a jak to všechno dopadne.
Ale sotva jsme přišly do sálu, už
nás vítal stárek se slovy, že první
stůl za dveřmi je náš. Zasedly
jsme a hned jsme zjistily, že lepší jsme ani sedět nemohly, celý
sál jsme měly v přehledu.
Ještě jsme neměly ani židle
zahřáté, už nás vítal druhý šohaj
se sklenkou vína. V tom okamžiku jsme zjistily první závadu.
Na ples si vždycky každý nosil
skleničky sám a my jsme na

to v té plesové horečce úplně
zapomněly. A když za námi přišel náš starosta s paní místostarostkou, smutně jsme přiznaly,
že si s nimi ani připít nemůžeme.
Pan starosta prohodil slovo
s kolemjdoucím stárkem a za
chviličku jsme měly i skleničky.
Připily jsme si na dobré počínání
a pak jsme se už začaly věnovat
„svému úřadu“.
Kromě přespolní i domácí
krojované chase nás potěšilo, že přišly nastrojené ve
fěrtochách i manželky našich

Foto: Jana Králová

ženáčů, kteří byli také v plné
parádě. Když místostarostka se
starostou pěkně v kroji pozdravili všechny přítomné, vyzvali nás,
abychom se šly všem představit.
A tak jsme šly. Zazpívaly jsme
písničku připravenou „extra
pro tento večer“, přidaly k tomu
veselejší slovo a nakonec jsme
chtěly mezi sebou zatancovat
vrťák. A světe, div se, jenom
jsme dozpívaly, vyrojila se řada
ženáčů a šli jsme do kola.
Mladí šohajci zase vzali jejich
manželky, a já to nebudu sama

chválit, i ostatní ludé říkali,
že ten „babský vrťák“ neměl
chybu.
Že si zazpíváme písničku, to
jsme věděly, že si zatancujeme
vrťák se šikovnýma ženáčama, to jsme nečekaly, ale že
sa povedeme jak za mladých
časů přes celý sál do šenku
na štamprlu, tak o tom se nám
žádné ani nesnilo. Za tu plesovou pozornost ještě dnes všem
děkujeme, sedm seniorek prožilo mezi vámi pěkný večer.
A nakonec, co sa „súdnej stolice“ týče, možu enom dodat:
Na plesy byla spokojenost
a veliká shoda
A ten gdo tam nebyl, byla jeho
škoda
Jak jsme tam seděly všecky
dohromady
Neshledaly jsme na plesy
žádnej vady
A za rok – no esli ve zdraví tu
budeme
Přežehlíme šátky, sukně
A na ples zas dojdeme
Za súdnú stolicu vás zdraví
Zdena Šimková

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM 2011
Termín konání 12. 7. 2011 - 29. 7. 2011
Přípravy na letošní sochařské
sympozium Dřevo - kámen 2011
začaly již brzy z jara zvolením
témat na letošní rok, zasláním
propozic na střední umělecké
školy a samozřejmě podáním
žádostí o dotace na Ministerstvo kultury ČR a Krajský úřad
Jihomoravského kraje.

V letošním roce rada obce
rozhodla pozvat maximálně
9 studentů a co nejvíce využít
materiál, který je k dispozici
z minulých ročníků.
Byla zvolena 3 témata tvorby:

1.Téma
„Socha hudebníka“ - životní
nebo nadživotní velikost
Materiál: Hořický pískovec
Umístění: Podél cesty ke kostelu v centrálním parku obce
Proč hudebníci u kostela?
Hudba je a byla s kostelem vždy
23

Kultura

Spolky

spjata. Zaznívá zde při mších
a bohoslužbách, při radostných
i smutných okamžicích a slavnostních příležitostech (např.
svatby, hody, procesí, pohřby,
koncerty). Proto se do těchto
míst hudebníci tématicky přímo
nabízejí.
2. Téma
„Figura k Betlému“ - životní
nebo nadživotní velikost
například - figura krále s kadidlem, krále s pokladnicí zlata,
pastýře a psa
Materiál: Hořický pískovec
Umístění: Parková plocha u kapličky z konce 19. století
Parčík u kapličky, který je
na návrh pana faráře Roberta
Prodělala inspirován Betlémem,
bude doplněn dalšími postavami (např. dvěma králi, pastýřem
a betlémskou hvězdou).
3. Téma
Císař Josef II.
Materiál:Hořický pískovec
Umístění: obec Josefov
Obec Josefov projevila zájem
získat sochu svého zakladatele
a bude hradit náklady spojené
s realizací díla.
Bude záležet na studentech,
jaká témata si zvolí. Podmínkou
pro studenty však je přivézt
modely a kresby, ze kterých
bude proveden výběr.
Často kladenou otázkou
občanů je, kam se sochami
z dalších ročníků. Zde jsou naše
náměty:
• V parku za kostelem, kde
již stojí pomník sv. Jana
Nepomuckého, by mohla
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podnikáte, a dáte možnost
tvorby mladým, začínajícím
sochařům.
Ar t sculptur, tedy umění
sochařské, patří mezi krásná
umění. Přejme si, aby Lužice
byly stále krásnější, zajímavější
a přitažlivější pro ty, kteří zde
žijí,i pro ty, kteří je navštíví.
Ludmila Pecková,
kurátorka sympozia

Foto: Jana Králová

být v budoucnu umístěna
skupina plastik patronů, kteří
mají vztah k obci Lužice. Je to
sv. Martin, podle kterého byly
v Lužicích podzimní hody,
sv. Urban, patron vinařů,
sv. Barbora, patronka horníků, a sv. Florián, ochránce
před ohněm. V Lužicích zatím
není a dříve býval v každé
obci i stavení.
• Prostranství před sportovní
halou je dalším vhodným prostorem pro umístění skupiny
plastik s tématikou sportu.
• Spolupráce s obcemi
Regionu Podluží , firmami
a sponzory na nákladech
a umísťování sochařských
děl je další možností, kterou
chceme v budoucnu využívat.
Těšíme se na spolupráci občanů, přivítáme pomoc podnikatelů
v Lužicích, kteří mají možnost
a chuť sponzorsky přispět.
Pomůžete lepšímu životnímu
prostředí v obci, kde žijete nebo

Lužické
kulturní léto
Sochařské sympozium bude
doprovázeno mnoha kulturními
i sportovními akcemi např.
country večer, literární čtení,
petangový a fotbalový turnaj.
K největším a nejzajímavějším bude patřit určitě koncert Wabiho Daňka v sobotu
16. července v areálu koupaliště Cihelna

Wabi Daněk

Spolky
KLOND IKE 2 011
V sobotu 5.2.2011 se uskutečnila v klubovně Brontosaura
v Mikulčicích akce Klondike. Do
městečka Dawson City se sjeli
zlatokopové z Lužic, Mikulčic,
Moravské Nové Vsi a Čejkovic,
aby se tu pokusili najít své štěstí
uprostřed řádění zlaté horečky.
Na následujících řádcích jsou
zachyceny dojmy z této akce.
Starosta města Rosťa se
ženou Inkou rádi zvou všechny zlatokopy do svého města
a chystají pro ně mnoho atrakcí
a překvapení. Bar – Casino –
Létající cirkus – Bleší trh – kolo
štěstí – místní plátek Dawson
Times… a hlavně další a další
zlato a zvěř k lovu… To vše letos
čekalo odvážné zlatokopy, toho
všeho mohli užívat do sytosti.
Zdvojnásobit své jmění nebo
přijít na buben. Každému dle
jeho šikovnosti a štěstí.
Najednou křičí šerif Lukáš:
„Zloděj, chyťte zloděje!!!
Vykradli banku!!!“ Začíná zběsilý hon po okolních lesích,
odměna je vysoká. Zločinec
byl dopaden! Ten si to odskáče v krutém vězení, tohle si za
rámeček nedá, panáček! „Jó,
ve městě se porád něco děje,“
nechal se slyšet jeden z místních strážců pořádku.
Také starosta města říká,
že letos byla honba za zlatem vskutku divoká. Přijelo 14
zlatokopeckých par t, které
se nebály jít si pro zlato i do

těch nejtvrdších končin okolí
Dawsonu. Ve městě bylo živo
jako nikdy. „To nepamatuju,
co jsem tady starostou,“ říká
náš pan starosta. Prodejce na
Bleším trhu si také libuje: „Tolik
zboží, které jsem prodal, vydělal
jsem majlant! Tady budu prodávat častěji. Fakt husté město.“
A naše krásná barmanka? Ta se
nechala slyšet, že zlatokopové
vypili galony grogu, spořádali
hrnce guláše, o těch chlebech s medvědím sádlem ani
nemluvě… a těch čokoládiček,
takových těch malých, v tom
blýskavém obale…, tak to prý
nezbyla ani jedna.
Tak takhle vypadal letošní
Klondajk, jež byl podpořen
několika dobráky, kterým na
tomto místě musíme poděkovat.
Děkujeme starému dobrému
zlatokopovi z nedaleké osady
Lužice, který si tam otevřel

trafiku a pojmenoval ji Štela.
Také děkujeme váženému panu
Výmolovi, který si zase v přilehlém městečku Mikulčice založil
potraviny.
Děkujeme oběma pánům,
stejně jako všem místním, kteří
žijí v našem městečku, také přejeme štěstí všem zlatokopům,
kteří rádi navštěvují Dawson
City, na shledanou příští rok.
Vaše paní starostová,
Inka Čejková

Fotografie a články z akcí
Fotografie z oddílových
výprav, táborů a dalších akcí
Brontosaura máte možnost
sledovat na internetovém albu
http://brdoslovacko.rajce.net.
Články z akcí publikujeme na
adrese http://podluzi.brontosaurus.cz/web/.
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Den Země na
Valech 2011
Zveme děti a jejich rodiče
na Den Země na Valech, který
proběhne 16.dubna 2011 od
9:00 v Mikulčicích na Vykopávkách. Můžete se těšit na
soutěžní stezky, stánky s tvořivými aktivitami a přírodovědné
aj. exkurze.
Od 20:00 se pak uskuteční
slavnostní táborák u klubovny v Mikulčicích s vyhlášením
vítězů soutěží a s předáváním
cen.

SKAUTSKÉ PLAVÁNÍ 21. 1. 2011

Je zaměřena na vyhodnocení a ocenění nejlépe upravených předzahrádek včetně květinové
výzdoby oken.
Soutěž pořádá Klub česko - francouzského
partnerství, který zajišťuje organizační zabezpečení soutěže, hodnocení a věcné ceny ve
spolupráci s Obcí Lužice, která se podílí na
fotografování a věnuje finanční odměnu pro
absolutní vítěze:

Foto: Míša Veselá
Zase jsme se po čase rozhodli utužovat vztahy mezi dětmi
z oddílů z celého našeho střediska, a tak jsme jeli na „kryťák“ do
Hodonína. Vyrazili jsme v pátek odpoledne z Mikulčic a po cestě
jsme nabrali děti z Lužic, z oddílů Káňat a Sojek. Samozřejmě jsme
měli bazén objednaný, tak jsme tam byli celé dvě hodiny sami, jak
v malém, tak ve velkém bazénu, i tak nás ale bylo dohromady skoro
padesát. Nejdřív byla volná zábava, každý si mohl plavat, skákat,
házet si s míčky a tak. Pak jsme si zahráli i pár her, jako například
co nejrychlejší běh ve vodě, chození po rukách, pozpátku, to vše
samozřejmě v malém bazénku. Zahráli jsme si i boj o barevné míčky
a závodili v plavání. Pak jsme ještě chvilku jen tak blbli, dvě hodiny
utekly jako voda a už jsme museli jít. Po plavání nám vyhládlo, a tak
jsme si na cestu ještě koupili párek v rohlíku, protože bez toho by
to nebylo ono, a vyrazili zpět k domovům.
Jakomka

Vá noční vař ečka 18. 12. 2010
Každoročně se před Vánoci
scházíme v naší klubovně ve
velmi příjemné atmosféře. Naši
členové totiž doma něco uvaří,
upečou, usmaží, seskládají,
všechno hezky nazdobí a přinesou nám na ochutnání a hlavně na ohodnocení. Abychom
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nehodnotili jenom my vedoucí,
zveme si na pomoc rodiče dětí.
Po tom, co všechno pořádně
ochutnáme, rozdáme každému
výtvoru body a tři nejlepší dostanou nějakou malou odměnu.
Letos v kategorii starších zvítězila Eliška Filípková, na druhém

místě se umístila Gábina Chládková a na třetím David Dorda.
V mladší kategorii zvítězila Lucka
Filípková, druhé místo obsadil
Pavel Kapusta a třetí Míša Bílková. Blahopřejeme a těšíme
se na další ročník!
Lucie Dordová

PRAVIDLA HODNOCENÍ :
• Porota vybírá do finále soutěže:
1. Rodinné a bytové domy v Lužicích, které
mají nejlépe upravené předzahrádky a květinovou výzdobu oken (10 finalistů)
2.Obchody, provozovny a zařízení, která
mají nejlépe upravená prostranství a květi-

S VA Z

novou výzdobu výloh, oken apod. (5 finalistů)
3.Fotografie domů, obchodů a provozoven
s květinovou výzdobou zaslané zájemci z řad
občanů (5 - 10 finalistů)
• Finalisté, majitelé domů vyhodnocených
v jednotlivých kategoriích, jsou pozvaní na
závěrečnou besedu, kde každý z nich obdrží
věcnou cenu.
• Na této závěrečné besedě vyberou účastníci
v anketě 3 nejlepší domy z každé kategorie.
Jejich majitelé získají finanční odměnu od Obce
Lužice.
• Finanční odměnu lze u jednotlivého domu či
provozovny získat znovu až po 3 letech (to
znamená - vítěz roku 2010 může získat finanční
odměnu znovu až v roce 2013).

C H O VAT E L Ů I N F O R M U J E

V loňském roce se po celé jižní Moravě i u nás
v Lužicích rozšířila nákaza myxomatózy a po častých dotazech, co tuto nemoc způsobuje a jak jí
předcházet, vám zde zveřejňujeme krátký popis
dvou u nás nejrozšířenějších nemocí.
Myxomatóza
Velmi nakažlivé virové onemocnění postihuje
pouze králíky, jak divoké, tak i domácí. Projevuje
se podkožním zduřením vaziva, tzv. myxomy.
Virus je značně odolný ve vnějším prostředí, ve
zmrzlých kadáverech vydrží až několik měsíců,
v suchých kožkách až 1O měsíců. Nejvíce je
ho v myxomatózně změněných částech těla
a v sekretu spojivky. Za 24 hod po nakažení koluje
virus v krvi a zaplavuje celý organismus, tzn., že
všechny části králíka jsou vysoce infekční, vylučuje se močí a trusem. K šíření dochází prostřednictvím bodavého hmyzu, komárů, muchniček
a králičích blech. V těle hmyzu je virus infekční

až 8 měsíců a na infekci stačí jedno bodnutí. Na
přenosu se mohou podílet i ptáci. Mezi králíky
se šíří především infekčním sekretem nosu a očí.
Inkubační doba je 10 až 14 dnů. Projevuje se
vysokými teplotami, otokem víček se serózním,
později hnisavým výtokem. Králík nežere, rychle
hubne a uhyne za 8 – 12 dnů.
Prevence: vakcinace
Kokcidióza
Ekonomicky nejzávažnější onemocnění v chovu králíků, kosmopolitně rozšířené, způsobené
prvoky. Vyskytuje se prakticky v každém chovu
domácích králíků, pravidelně se nachází i u králíků divokých. Existují dva druhy, střevní a jaterní.
Symptomy jsou:
Střevní kokcidióza: Při akutním průběhu průjem s příměsí krve, bolestivost v břišní krajině,
žíznivost.
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Jaterní kokcidióza: obdobné symptomy,
poruchy jaterních funkcí, zažívání a celková
vyčerpanost.
Překonání onemocnění vede k získání určitého stupně imunity v dospělosti.
Dospělé kusy onemocní střevní kokcidiózou
zřídka, jaterní kokcidióza je častá.
Terapie: sulfonamidové preparáty
Sulfakombin sol. se aplikuje ve vodě ve dvou
třídenních intervalech s 2 – 3 denní přestávkou.

Je nutno vyřadit všechna šťavnatá krmiva.
Prevence: Mechanická a chemická očista
a desinfekce kotců, využívání antikokcidik
v medikovaných krmných směsích, preventivní
podávání antikokcidik.
Věřme, že rok 2011 bude pro nás chovatele
úspěšnější. Přejeme Vám hodně chovatelských
úspěchů!
Za ČSCH Lužice Klvačová Tereza

R o zho v o r
Jarní rozhovor nejen o zahradnictví
S příchodem jara rozkvetou vždy do krásy
také zahradnictví, která nás zásobují rostlinami,
semeny, zeminou a také zahradnickými radami.
Jedním z nich je v Lužicích zahradnictví manželů
Šebestíkových. V Larixu, jak jsme zvyklí říkat,
se právě chystají na sezonu. Vyrušili jsme je
z práce a zeptali se:
1. Pane Šebestíku, co znamená v překladu název vaší firmy a proč jste zvolili právě
tento název?
Larix z latiny znamená modřín. Je to z doby,
kdy jsem bydlel v jižních Čechách a při
cestě ze Znojma do Tábora jsem je potkával
u Jindřichova Hradce. R. 1982 jsem pracoval
v Pardubicích na odborné publikaci o okrasných dřevinách a práci jsem podepsal Larix.
R. 1990 při založení zahradnické firmy jsem
použil Larix jako název firmy /viz. ochranná
známka/.
2. Vzpomeňte na začátky Vašeho podnikání. Co bylo pro vás tenkrát nejtěžší? A co
se v podnikání od té doby změnilo?
V roce 1990 jsem pracoval pro Krajskou
památkovou péči a ochranu přírody Brno
– zámecký park Milotice. V této době jsem
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se musel rozhodnout, kterou cestou mám
jít. Rozhodl jsem se pro soukromé podnikání.
Pole působnosti bylo otevřené, prováděla se
zahradnická údržba a výsadba v téměř všech
továrnách na okrese Hodonín a Břeclav.
Zahradnických firem bylo v té době málo.
Postupně továrny zanikaly, přibývalo konkurence a člověk se musel přizpůsobovat
době. (Pozn. redakce: První prodejna Larix
se nacházela v prostorách skladu dnešního
sběrného dvora).
3. Čím se vaše firma zabývá v současné
době nejvíce?
Specializujeme se na okrasné zahrady,
zahradnické práce pro malé firmy, vysazujeme okrasnou zeleň v obcích a městech.
4. Která je Vaše nejoblíbenější rostlina,
kde v okolí naší obce nejdál rostou rostliny
z Vašeho zahradnictví?
Mám rád středozemní květenu, z dřevin
cedr atlaský. Naše rostliny jsou vysazeny jak
v České republice, tak na Slovensku. (Pozn.
redakce: Takže nejdál roste ta krásná lípa,
kterou jste darovali do naší partnerské obce
ve Francii v loňském roce).

5. V prodejně pod přístřeškem máte krásný vyřezávaný
sloup a na stěně různé erby.
Kdo je autorem sloupu,
co ztvárňuje? Souvisí erby
s Vaším rodem nebo vašimi
koníčky a zálibami?
Sloup –Triglav s vytesanými hlavami velkomoravských
knížat Mojmíra, Rastislava
a Svatopluka vytvořil mladý restaurátor Karel Štoidl
a souvisí s mým koníčkem.
Při příchodu na jih Moravy
mne zajímala historie názvu
a obce, Velké Moravy apod.
Proto jsem se začal zabývat
studiem historických materiálů z Německa, Polska, Maďarska apod. V této oblasti je
pořád co nacházet, bohužel
to zatím neumíme prodat
(viz. turistický ruch). V dnešní době mám zpracovanou
mapu Moravy v délce 1 - 15 m
(pracoval jsem na ní 8 let ).
Pokud vyjde čas, bude trvale
v tomto roce vyvěšena ve
firmě Larix.
Zpracovávám herbář rostlin, který bude uveřejněn
do 2 měsíců na www.larixlusatia.cz
6. Co máte na Vaší práci
a na rostlinách nejraději?
Všechno. Moje práce je
zároveň mým koníčkem. Myslím, že v podnikání by to ani
jinak nešlo. Ale teď už musím
jít k zákazníkům. Přeji pěkný
den!
Vladimíra Šebestika
se za redakci ptala
Mgr. Jana Ambrožová

Z HISTORIE

Hasičský sbor v Lužicích

24.prosince 1901 byl v Lužicích založen hasičský sbor. Díky
panu Vítku Modlovi se zachovala nejstarší hasičská kronika,
která obsahuje zápisy z let 1901-1924. Je to velice zajímavý
a cenný dokument, který zachycuje život v naší obci. Je škoda, že další pokračování činnosti hasičů nebo, jak se později
nazývali, požárníků v Lužicích není již nikde zaznamenáno.
Pokud by někdo z občanů doma náhodou objevil jakýkoliv
dokument a poskytl nám jej k dalšímu doplnění, byli bychom
mu velmi vděčni.
Redakční rada Lužického zpravodaje
a kronikářka obce.
Lužičtí hasiči vyjížděli k hašení požárů nejen v Lužicích, ale
i v okolí. Kromě toho často pořádali hasičská cvičení a také
různé společenské akce. Právě před 100 lety, 18. června 1911,
se konal v Lužicích sjezd hasičské župy. Byla to tenkrát velká
událost, kterou pěkně a výstižně zaznamenal pan učitel Josef
Havránek a kterou si můžete přečíst i vy.
PROTOKOL
z výborové schůze sboru hasičského, konané v Lužicích
20. června 1911. Na programu byl pořádek po sjezdu hasičském, konaném 18. června 1911

Hasičské cvičení „u Bařiny“
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Dopoledne jmenované neděle věnováno
práci čistě organizační; konala se totiž valná
hromada župy hasičské. Přítomni byli delegáti
všech sborů župy č. 15. Bratři delegáti celé
dopoledne při pilné práci strávili. Pozornost
i zájem byl skoro vzorný. Místní sbor horlivě vše
připravoval k odpolední slavnosti: Děvčata sbírala příspěvky pro bufet, urovnávalo a zdobilo
se výletiště. Byly vyvěšeny prapory na škole,
hostinci pana Výlety, skladišti hasičském i výletišti. Děvy tentokráte projevily velké přátelství
k sboru hasičskému, zapojily se v počtu 39.
Rychle utíkal čas za zpěvu a zábavy, při smíchu
a žertu.
Po valné hromadě zasedli delegáti ku společnému obědu, při němž koncertovala místní
hudba pana Bilíka, hlídače na dráze. Kolem
druhé hodiny nastala přehlídka všeho hasičstva
před novou budovou školní. Pak sestaven
průvod: Vpředu děvčata v sněhobílém oděvu,
několik šohajů v červenicích, předsednictvo,
hasiči okolních sborů, pak sbor místní a konečně obecenstvo. Celý průvod bral se za hudby
dědinou ku skladišti. Po krátkém proslovu se
průvod hnul na výletiště uličkou ke hřbitovu,

načež dán povel k požáru. Ve 4 minutách přijeli hasičové lužičtí se stříkačkou a v 5 dalších
minutách šla voda hadicemi 120m délky na
stodolu p.Komosného.
Nyní všichni se usadili kde se dalo, pod
zeleným, po trávníku a oddali se nenucené
zábavě. Je zde třeba vytknouti velkou liknavost
p. Výletovi, hostinskému, který ač slíbil, stoly
přece nezaopatřil, čímž ovšem hlavně sobě
uškodil.
Děvy ochotně za pomoci p. učitelky Šantavé
a p. Vlčkové prodávaly v bufetu, nabízely mléko
sladké i sedlé, máslo s chlebem. Pan Maňák
přispěl pečivem a cukrovinkami, p. Sadil daroval část pohlednic.
Nálada byla veselá, jenže déšť nelítostný
tance chtivou mládež zahnal i s ostatními
hosty pod střechu. Neodstrašená mládež
i obecenstvo setrvali na výletišti až do večera. Okolní sbory brzy se rozloučily a rozjely.
Průvod omezený již jen na domácí šel zpět
většinou do hostince p. Výlety, kdež všichni
oddali se nenucené zábavě až do pozdních
hodin nočních, nedbajíce na déšť, který po
celou noc pak trval.

PŘÍRODA
Nejcennější klenot jižní Moravy
V minulém roce proběhla v mediích kampaň
pro a proti vyhlášení chráněné krajinné oblasti
(CHKO) Soutok, která nenechala v klidu žádnou obec ani město od Nových Mlýnů přes
soutok řek Moravy a Dyje až po Hodonín.
Vody kolem vyhlašování CHKO se však utišily.
Do našich končin už nejezdí úředníci z ministerstva, nenacházíme letáčky ve schránkách
a články s danou tématikou již nejsou obsahem
týdeníků. Co nám ale zůstalo, jsou naše lužní
lesy. Krajina, která tu existovala před záměrem
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vyhlášení a bude tu i po něm. Jaká ale ve skutečnosti je? Proč se o ní vedly takové boje? Je
pravdou, že se zde něco mění? A jestli ano,
zajímá nás co a proč?
Osídlení v blízkosti soutoku řek Moravy
a Dyje je datováno od pravěku až do konce
13. stol. (hradiště Pohansko a Mikulčice), kdy
přicházejí pravidelně záplavy, které donutily
osadníky opustit údolní nivy a přesunout se
dále od řek na říční terasy. Avšak v prostoru nivy
nadále hospodařili. V lesích získávali palivové

a stavební dříví, pásli zde svůj dobytek a kvůli
senu obhospodařovali louky. Vysoká potřeba
dřeva na otop vedla k častému kácení lesů.
Kmeny těchto lesů tzv. pařeziny dosahovaly
průměrů, které bylo možno bez obtíží zdolat
sekyrou. Ta byla po dlouhou dobu jediným
nástrojem pro získávání dřeva. Odbornou
literaturou jsou takové lesy označované jako
nízké. Větších průměrů a výšek dosahovaly
kmeny tzv. výstavků, tyto stromy se ponechávaly především pro stavební účely. Lesy nízké
s podílem výstavků jsou dnes označovány jako
lesy střední. Posledním typem lesa, který
se v minulosti nacházel v této krajině je les
pastevní. Už sám název napovídá, že se zde
páslo. Lesy byly dostatečně proředěné, aby se
k půdě dostalo světlo potřebné pro růst trávy.
Ze stromů se preferovaly duby, které poskytovaly žaludy pro prasata. Lanžhotské pralesy
a solitéry dubů na loukách jsou pozůstatky
pastevních lesů.
Roku 1802 se při kácení dřevin začínají
využívat ruční pily. S tím souvisí i možnost kácení větších průměrů kmenů s menší námahou.
O 70 let později v roce 1873 byla definitivně
ukončena pastva v lesích a začíná se postupně uplatňovat plánovité lesní hospodaření
s důrazem na kvalitu a vyšší produkci dřeva.
Tato transformace znamená zásadní změnu
v druhové, věkové i prostorové struktuře lesa,
který se tak převádí na tvar lesa vysokého.
S úbytkem nízkých, středních a pastevních
lesů a jejich způsobů obhospodařování se
rapidně snížila mozaika stanovišť a krajina tak
přicházela o druhovou rozmanitost. Les totiž
netvoří jen stromy. Je to především životní prostor řady rostlinných a živočišných druhů, kteří
jsou svým životním cyklem vázáni na stromy,
půdu, tůně, mokřady a další plochy v lesích.
Ochuzujeme-li se o rozmanité krajinné struktury, přicházíme zároveň o druhy na ně vázané.
Současný vysoký les a polní kultury, zabírající
téměř celou plochu krajiny kolem soutoku řek

Moravy a Dyje, jsou oproti původním historickým lesům a polím velice chudé na různorodost
stanovišť a přechody mezi nimi. Proto by mělo
být naší snahou, ať už prostřednictvím CHKO
či nikoliv, částečné navrácení historických lesů
a jejich způsobů obhospodařování. A to např.
na území navrhované první zóny CHKO, která
je situovaná především do oblasti soutoku
řek Moravy a Dyje. V ostatních zónách může
být lesní hospodaření stále zaměřeno na tvar
lesa vysokého s ponecháváním dostatečného
počtu výstavků na dožití a vyloučením celoplošné hloubkové přípravy půdy. Rozsáhlé
bloky zemědělské půdy je vhodné rozčlenit
výsadbou skupin stromů, solitérů a stromořadí
podél polních cest. Částečně tak pomůžeme
zachovat hodnoty lužní krajiny, kterou můžeme
právem nazývat Klenotem jižní Moravy, pro
další generace.
Než tedy vůbec začneme uvažovat o tom,
proč jsou lužní lesy tak ceněny a komu za to
poděkovat, zda lesníkům, kteří zde 200 let
hospodaří, obyčejným lidem hospodařícím
zde po tisíciletí a nebo snad samotné přírodě,
je potřeba pochopit souvislosti, které vedly
k vzniku tohoto cenného území a zabrousit
tak do historie. Až poté můžeme skutečně
zodpovědně prohlásit, jakým způsobem a zda
je potřeba území vůbec chránit.
Filip Šálek
Autor je občanem Lanžhota
Pozn.: Článek v nezkrácené verzi si můžete
přečíst na www.filipsalek.estranky.cz
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Cestování

Včelařská zahrada – arboretum v Lužicích bude první tohoto druhu na Moravě
Na Kratinách v Lužicích v lesíku u čerpací stanice se začíná probouzet
k životu včelařská zahrada – arboretum, které bude slavnostně otevřeno
v sobotu 18. června 2011 v 9. 30 hod.
K účasti na této události srdečně zveme všechny příznivce přírody a včelařství.
Posláním zařízení a jeho nosnou ideou bude
snaha zapojit do interaktivní činnosti spojené
s přírodou a včelařstvím co nejvíce lidí, a to
všechny generační skupiny.
Po vzoru včelařského arboreta vybudovaného
při školícím zařízení Českého svazu včelařů
v Nasavrkách na Chrudimsku se rozhodla včelařská organizace za podpory obce Lužice spolu
se školou a hnutím Brontosaurus vybudovat také
včelařské arboretum. Bude na pozemku obce,
který má velmi vhodnou polohu a je od severu
a severozápadu chráněn malým lesíkem. Po
odstranění náletových dřevin a velmi náročné
povrchové úpravě bylo na podzim minulého
roku přistoupeno k prvním pracím. Pozemek
byl vyčištěn, ručně upraven, byly vykopány jámy
pro výsadbu. Bylo vysazeno několik solitérních
stromků a keřů. Sazenice pro jarní výsadbu
máme zajištěny vlastním předpěstováním a zčásti
zakoupeny z prostředků grantu Strom života
nadace Partnerství. Kromě zahradní části je arboretum vybaveno víceúčelovým dřevěným srubem
a malou včelnicí se skladem a dílnou. Srub dala
postavit obec, v březnu byl napojen na elektrický
a vodovodní řád. Bude zde prováděna osvěta
o přírodě, její ochraně, o včelách, včelařství
a včelích produktech pro exkurze školních dětí,
tak i návštěvníky turistického zaměření. Zájemci
si budou moci vyzkoušet zručnost při zhotovování
včelích rámků a bude jim umožněno zhotovit si
v upomínku různé předměty ze včelího vosku.
Stálá výstava na panelech a vitrínách seznámí
návštěvníky s dlouhou cestou člověka a včely
lidskými dějinami, zdůrazní nezastupitelné místo
včely v přírodě a poskytne informace o využití
včelích produktů pro zdraví lidí.
Do budování arboreta hodláme aktivně zapojit
děti ze základní školy a hnutí Brontosaurus. Chce32

me, aby děti přebíraly „patronát“ nad sazenicemi
stromků a keřů, o které by se po dobu školní
docházky staraly. Měly by se účastnit již samotné
výsadby, kde by je odborník poučil, jak se má
o stromek a keře pečovat.Bude požadována
všestranná znalost o druhu rostliny,včetně názvu
česky i latinsky, jaké místo zaujímá v rostlinné říši
a jaký má význam pro včely a čmeláky. Pro zájemce o včely, čmeláky a včely samotářky zřizujeme
malou včelnici s potřebným zařízením. Včelnice
poskytne dostatečnou představu o včelařském
provozu a v pozorovacím skleněném úlu umožní
nahlédnout do tajuplného života včel.
Vladimír Uhrovič,
předseda včelařské organizace

CES TOVÁNÍ
Jak jsem prožila lyžařský kurz
A je tu leden! Měsíc, který nemůžeme dospat
kvůli konajícímu se lyžařskému kurzu. Ten se už
tradičně koná v Jeseníkách. Moc jsem se těšila,
až budu sjíždět svah, jak my říkáme „U Kareša,“
a budu pirát sjezdovek.
Jenže mi přišla nabídka, kterou jsem nemohla
odmítnout. Zprvu mě to velice mrzelo. Zmeškám lyžák, na který jsem se tak moc těšila. Ale
nabídka zazpívat si v hlavním městě Bulharska
a ještě do jejich rozhlasu byla pro mě zajímavou událostí, kterou jsem nechtěla zmeškat.
Proto jsem se rozhodla, že přijmu nabídku a do
Sofie pojedu. Pozvání dostala i moje mamka
a doprovázela nás paní Jarmilka Mrnuštíková
(generální sekretář zahraničních vztahů Folklorního sdružení ČR). Zajímavé bylo balení kroje.
Mamka si lámala hlavu, jak tu parádu nacpe do
kufrů, ale poradila si. Další nová zkušenost.
Brno 11.45 hod. už sedíme v autobuse.
Dopisujeme poslední smsky, už budeme na
hranicích se Slovenskem. Nástupní zastávky
Praha, Brno, Bratislava, Budapešt, Sofie. Cesta
přes Srbsko trvala asi 22 hodin, ale úspěšně
jsme ji zvládli.
Je pátek 21. ledna 7 hodin ráno, jsme v Sofii.
Jdeme se ubytovat a dospat cestu. Odpoledne
jsme jeli do Bulharského národního rozhlasu
natáčet 2 rozhovory (které dohromady trvaly
2 a půl hodiny). Poté jsme šli na večeři a odpočinout si po dlouhém dni.
A je tu den D. Dnes mě čeká vystoupení
v Bulharském národním rozhlase ještě s asi 20
folklorně nadanými dětmi z celého Bulharska.
Já jsem byla jediný zahraniční host. V hlavě
mně kolovaly myšlenky „jak asi budou reagovat
na můj zpěv, bude se jim líbit, co když ne?“
Přestože to bylo živé dvouhodinové vysílání, byl
tam takový zvláštní ruch. Byla jsem nervóznější

než obvykle. A už jdu na řadu. Jak jsem začala
zpívat, tak naráz vše utichlo. Bylo to hrozně
zvláštní. Po první táhlé písničce jsem pomalu
začala napojovat druhou, rychlejší. To však
Bulhaři, kteří seděli v sále ihned zpozorovali
a začali mi tleskat do písničky, do rytmu. Byla
jsem tak překvapená, že jsem nečekaně přidala
i 3. sloku. Dostala jsem různé suvenýry, košík ze
šišek, květiny a diplom psaný azbukou.
Už tu máme poslední den, který jsme věnovali
památkám. Podívali jsme se do Bulharského
národního muzea, kde nás zaujala nejvíce
etnografická část bulharských krojů. Navštívili
jsme různé kostely, chrámy a večer jsme byli
pozváni na večeři ve folklorní restauraci na
pohoří zvané Vitoša.
Ani jsme se nenadáli a už jedeme domů.
Cesta se nám vydařila, nasbírala jsem spoustu
nových cenných zkušeností. Moc se mi tam
líbilo, ale všude dobře, doma nejlíp.
Kamila Šošovičková, 8.třída

V Sofii

Foto: Jitka Šošovičková
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ZELENÁ JE TRÁVA...

Sportovní centrum při Hale Lužice ve spolupráci s obcí Lužice pořádá

Sportovní tábor Lužice
Během letošních letních prázdnin jsme pro vás
připravili novinku v podobě denního sportovního
tábora pro děti starší 9 let.
Tábor proběhne ve třech turnusech:
I.
od 11. 7. do 15.7.
II.
od 8. 8. do 12.8.
III.
od 15. 8. do 19.8.

Hala Lužice

Do programu tábora bude zařazena cykloturistika, in-line bruslení, plavání, florbal, kopaná, vybíjená, přehazovaná, košíková, házená, pálkovaná, závodivé hry, nohejbal, šipky a jiné. Program
tábora bude vždy přizpůsoben aktuálnímu počasí. V případě nepřízně počasí bude využívána
sportovní hala, posilovna a aerobní sál v Lužicích.
Pracovní den bude začínat v 9.00 hodin a končit v 15.00 hodin bez polední přestávky,
proto je nutné zajistit si přiměřenou svačinu (možnost využití občerstvení ve sportovní hale nebo
v místě výletu).
Cena týdenního turnusu je 350,- Kč.
Tábor musí být uhrazen vždy nejpozději týden před nástupem účastníka na tábor ve Sport centru
Lužice (sportovní hala).
Předběžné přihlášky odevzdávejte do konce května ve Sportovním centru sportovní
haly v Lužicích. Tel. 775649851
Mgr. Jaroslav Haman, organizátor tábora

Okresní halová liga pípravek 2011 starší
1.kolo

2.kolo

3.kolo

4.kolo

5.kolo

6.kolo

2.1.

15.1.

23.1.

29.1.

6.2.

12.2.

celkem

Hala Lužice ZŠ Mutnice Hala Lužice ZŠ Mutnice Želva Duba. Hala Lužice

Vacenovice

1. 25:5 15

1. 42:6 15

2. 18:5 12

1. 22:4 15

1. 30:6 15

1. 22:6 13

1. 159:32

85

D.Bojanovice

2. 29:10 12

2. 25:5 12

1. 20:5 15

2. 20:3 12

2. 16:6 12

2. 14:5 13

2. 124:34

76

Lužice

3. 9:10 9

3. 11:13 9

3.

4. 12:14 6

5.

6:8

3

3. 7:4

9

3. 50:57

43

Mutnice

4. 6:14 6

5.

9:20 4

5. 5:17 3

3.

4. 7:15

6

4. 8:11 6

4. 44:85

31

Ratíškovice

5. 8:18 3

4. 12:20 4

4. 8:10 4

6. 1:23 1

3. 6:17 7

5. 10:16 3

5. 45:104

22

ej

6. 1:24 0

6.

6. 7:18

5. 3:15 4

6. 3:16 1

6. 1:20 0

6. 18:131

7
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3:38 0

5:8

7

2

9:8

6

Každý zřejmě zná písničku
oslavující snad nejpopulárnější hru na světě - fotbal. Také
v Lužicích už spousta hráčů
a fanoušků netrpělivě očekává
zahájení jarní části fotbalové
sezóny. Pravda, není to zrovna
Chelsea, Manchester, Barcelona nebo Sparta, ale takový
pravý vesnický fotbálek, který
by mohl být předlohou k seriálu Okresní přebor. Přesto musí
i tito fotbalisté trénovat, aby byl
pro ně i fanoušky potěšením.
Mužstvo mužů bude po
odchodu trenéra Vyškovského, který se po půl roce vrátil
do St. Poddvorova, dirigovat
opět J. Staněk. Každý zná
pána s šátkem na hlavě, který se tváří mírumilovně, ale
nenechte se zmást. Po přátelském přivítání „Zdar, synci!“
začne prohánět chlapy po
hřišti a nic jim neodpustí. Po
přeřazení do skupiny B ubylo
oproti loňsku diváků, které
lákaly spíš boje se sousedními
Prušánkami a D. Bojanovicemi, kdy se setkávali se
známými. Chvílemi při pivečku
a stopičce něčeho ostřejšího
vzpomínali, jak hrávali a chvílemi se z nich stávali soupeři
na život a na smrt, kdy každý
obhajoval své týmy. Nejednou
to vypadá, že se i poperou,
ale klobásek a kouzelná věta:
„Poď na panáka,“ skoro stoprocentně všechny neshody

zahladí. Nakonec se poplácají
a zjistí, že „Ani ti vaši nehráli
špatně, ale ten rozhodčí to
blbě pískal.“
Že zrovna trénují dorostenci
je většinou slyšet daleko za
hranice Baníčku. Syté hlasy
trenérů M. Pazdery a L. Galatíka zná mnoho Lužičanů, kteří
snad v životě na hřišti nebyli.
Výrok „Tebja by uběhala aj
naša stařa v gumáčách!“ už
téměř zlidověl. I přesto chodí kluci na trénink v docela
slušném počtu. Teda aspoň
v pátek, kdy se teď v zimě hraje futsálek v hale. Ve středu,
kdy mají fyzičku, jich při výběhu kolem Lužic až tolik nebývá. Povětšinou je přepadne
chřipková epidemie nebo se
stávají pilnými studenty.
Trénink žáků většinou probíhá celkem v poklidu. Ti „hod-

Fan klub Baníku Lužice

nější“ z trenérů F. Pazdera
a L. Zálešák spoléhají na
výhružný pohled trenéra
L. Fojtů, kterým zjedná pořádek raz dva a zkrotí i ty nejzlobivější.
Hrou nervů pro R. Číhala
a D. Petráska je trénink přípravky. Nemají to lehké, protože se jim do rukou dostávají
lidičkové, kteří se s fotbalem
tepr ve seznamují a někdy
jejich bystrým očkám při hře
neunikne ani „cosi zajímavého na nebi“ nebo „chudák
brouček v trávě“ a ten balon
je tam tak nějak navíc. Přesto
odvádějí dobrou práci, která
se projevila i v umístění na
3. místě Okresní halové ligy
přípravek, kdy za sebou
nechali zvučná jména jako
Mutěnice či Ratíškovice.
Ale to už je úděl mládežnic-

Foto: z archivu Fan klubu
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Společenská kronika
ké kopané, jeden rok jsou na
vrcholu a další se krčí na konci
tabulky, protože ti zkušení
odrostli a poskočili do vyšší
věkové skupiny, kde se stanou
opět nezkušenými.
Podporovat všechny týmy
chodí Fan klub složený z rodičů (povětšinou kupodivu
maminek) a příznivců Baníku.
Odměnou pro ně bývá, když
po hlasově náročném výkonu slyší vítězný pokřik Cigi
caga a následně Po potoce
chodila....
Přejme tedy těm našim
kopálistům, ať už malým nebo
dospělým, ať se jim v sezóně
daří a můžou si zařvat Cigi
caga co nejčastěji.
A vy všichni, kteří jste teď
zvědaví, co se to vlastně na
tom Baníku děje, přijďte se
podívat a zafandit. Zvláště
rodiče dětí hrajících fotbal,
zkuste jednou hodit starosti za
hlavu, udělejte si čas, přijďte
a podívejte se, jak se vaše děti
baví. Můžu říct, že na spoustu
dětiček podpora a přítomnost
rodičů působí jako elixír.
Do jarní části přejeme všem
týmům Baníku hodně vstřelených branek, radost ze hry
a mnoho spokojených fanoušků.
Zorka

Napsali nám

společenská
kro ni ka
Jubilanti
leden - březen 2011
80 let
Miroslava Mikulicová
Aloisie Víchová
Růžena Pindová
Karel Čapka
85 let
Josef Blaha
90 let
Františka Herzánová

Ella Úlehlová
Matěj Domanský
Maria Zakaria
Petr Novotný
Lucie Nevrlá
Kristýna Kuncová
Jiří Friesse
Zora Procházková
Matěj Balun
Jakub Račický

V Lužicích uzavřeli manželství 11.02.2011
Květoslav Malík a Valerie Kosíková z Lužic.
Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí do společných let.

Je tomu již několik let, co zemřela v Mikulčicích paní Štěpánka Bečicová – Jablonická.
Byla stižena mozkovou mrtvicí a po nekolikaměsíčním trápení odešla navždy. Byla to
prostá žena - většinu svého života pracovala
v místním zemědělském družstvu.
Co však málokdo věděl – paní Bečicová
psala. Psala povídky z vesnického i svého
osobního života a zobrazila v nich nefalšovaně
tehdejší život na vsi s jeho radostmi i starostmi
a se všemi svéráznými postavičkami, kolik jich
kdy v Mikulčicích bylo.
Zkusme tedy zastavit na chvíli čas a vrátit se
do nedaleké minulosti ve vzpomínce s paní
Štěpánkou Bečicovou.
Mirka Ištvánková

DIVAN – KANAPE
V letní kuchyni ve dvoře sme měli kdysi divan.
S takovýma kulatýma tapecírovanýma bokama
a vysokým tvarovaným opěradlem.
Naša stařenka nevyhnaly s prázdnů žádného
žebráka a také poskytly nocleh kdejakému
krajánkovi, na divaně v kuchyni.
Já si vzpomínám, že tam přespávala tetka
s vařajkama, dědek kořenář – celý voňal majoránků, babka s košíčkama, drátaři, sklenáři
a kdoví kdo eště.

Novomanželé Malíkovi
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Vítání nových občánků
Lužic 20. 3 2011

N a p s a l i n á m. . .

Pro každého sa našlo něco k večeři a ráno ke
snídani. Kus chleba a kafé. Zaplatili tým co měli
v krosně, nebo jen pěkně poděkovali. Dostali
sme malé košíčky - na kvítko na Boží tělo,
nejaké koření do kuchyně nebo vařejku.
Na nocleh braly řezbářů, vápnařů, jablůčkářů
a také s potahem a povozem. Ale ti si spali
v maštali u koňů. Ve voňavém seně. V maštali

také přespával děda brusič se svým psíkem.
Temu ale večeřu nemoseli dávat, ten nosil ježků, kterých nachytal cestů od dědiny k dědině
a stařenka mu jich upékly.
Ale k temu divanu. Jednů z kuchyně zmizal
a dostal nové místo – pod šopů. Tam sme sa
potom na něm hrávaly my, děcka. Ale proč
mosel z kuchyně sem sa dověděla až po
letech, až sem rozum brala a ptala sa po příčině
a osudu teho kanape.
Jednů zas stařenka na něm ustlaly nějakému
známému tulákovi, kerý čas od času došel
žebrat do našej dědiny a na nocleh chodil
k nám.
Stařenka ráno dělaly oheň v kamnech, a jak
se sklonily nad stoličku, kde měl ten chudák
odložený kabát a klobůk, tak strnůly nad tým,
co uviděly. Na tem šatstvu bylo blech a vší, prý
šatové vši to byly, no to prý nikdy neviděly a my
si to neumíme představit.
Hned sa milý nocležník mosel jít pod šopu
vysléct a umyt sa. Daly mu nejaké postarší
oblečení a to zavšivené mosel spálit pod
kotlem. A divan, na kerém sa vyspal, dostal
nové místo v šopě. Tým také skončily u nás
noclehy krajánků.
Nastaly lepší časy, žebráci, drátaři, kořenáři
přestali chodit světem. Jen ten brusič eště chodil na nocleh. Ustlal si v maštali s kozů a ráno
sa umyl vodů ze slepičího kastrólku a tlačil svůj
šlapací brus zas dál po dědině v doprovodu
osobního věrného hlídača Azora.
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Reklama
„Mili přátelé a prý mám psát aj fanúšci, tož teda:

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.

Zase se po čase ozývám se spoustou zážitků a fotek. Pár
z nich posílám a slovo k tomu. Vrátili jsme sa spokojení z cest
aj z plesů a aj z jiných akcí. Ale popořádku:
V lednu jsme skutečně s Kamčou odjeli autobusem do
Sofie. Byl to moc pěkný výlet, i tím autobusem. Dalo sa to:-)
Je krásné vidět, s jakým zájmem a respektem budí Kamila
pozornost. A to ještě ani nezpívala. A pak... všude je takový
zvláštní ruch a jak začala Kamila zpívat... ticho je to jiné než
u nás na hodech :-).
No a ze Sofie si Kamča přivezla takovou chřipajznu, že byla
týden bez hlasu a před sebou 3 akce... Tož jsem čekaly jak
to všecko dopadne.

Cena pronájmu:

A dopadlo to takto:
V pátek jsme vyrazili do Prahy...
A teď už posílám ty největší pecky plesové sezóny. Zkouška
a vystoupení s BROLNEM. Premiéra – Kamila v celém kroji
za cimbálem.

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

A toto všecko se nám podařilo při korzování a čekání na
jednu fotografii s Evou Farnou, se kterou se holky chtěly
vyfotit. Bohužel ona moc nechtěla a pak ani můj foťák...
stávkoval :-)
S tou Evou to byl docela trapas, nechtěla se nechat vyfotit,
že až po vystoupení, tak jsme na ni doslova číhaly...
Zato velice příjemný byl pan Radim Uzel pocházející z Mutěnic. Jeho a nejen jeho zajímala hlavně spodní část kroje.
Tím jiným jsem myslela světového modního návrháře
Osmany Laffitu.
Takže to nejlepší nakonec.
Je to sranda když někdo čeká na senzaci a ona si vás
najde sama.
Pan Osmany sám přišel za náma. Velice ho zajímal kroj,
jak se nosí, jak se škrobí a pak chtěl sááám fotku, no úúžasné. Sranda jako hrom. Moc příjemný, nikam nespěchal, jak
někteří. Prostě zábava. :-)
Takže to je všecko. Doufám, že jsem vás trochu pobavila.
Tož tak. U nás se pořád něco děje.
Moc se omlouvám za překlepy, mějte se dobře, a zas
nekdy. Jitka“
Došlo e-mailem
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FA SA D E J O R DÁ N

Fasády – sádrok ar tony – Dekorace
J
J
J
J

zateplování, povrchové úpravy a nátěry fasád
sádrokartonářské práce
dekorativní úpravy stěn, benátské štuky,
strukturální omítky, lazury, imitace kamene a kovů
malířské a tapetářské práce
Libor Jordán
Střední Pustá 737,
696 17 Dolní Bojanovice

tel. 724 065 428
e-mail: jordan@fasade.cz
www.fasade.cz
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Reklama

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

Vítání nových občánků
Nový moderní
vzhled obřadní
místnosti na OÚ

Kontaktní osoba:
Ing. Marek Haso - 603 117 295
e-mail: hason@firmaplus.cz
Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně.
Řídí redakční rada: Mgr. Jana Ambrožová, Miroslava Ištvánková, Mgr. Jana Líčeníková,
Miluška Kopřivová, Věra Kotásková, Jana Králová, Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Lenka Kučí
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Lelka Dolní Bojanovice
Povoleno OkÚ Hodonín, registrační číslo vydané Ministerstvem kultury ČR – MK ČR E 12422,
náklad 1150ks.

Setkání seniorů

obec@luziceuhodonina.cz • www.luziceuhodonina.cz
Foto: Jana Králová
40

Fašaňkový karneval ZŠ

Fašaňková obchůzka

Fašaňková zábava

Foto:
Jana Líčeníková,
Jana Králová

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

Na vydání tohoto čísla přispěli:

