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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se blíží konec roku,
předkládám stručné vyhodnocení investiční
činnosti v roce 2012 a záměry pro rok 2013.
I když se na první pohled může zdát, že se
nic významného neudálo, byl rok 2012 pro obec
významný v mnoha směrech. Byly dokončeny tři
dlouhodobé investiční akce, do kterých obec
investovala v minulých letech nemalé finanční
prostředky. Výstavbě inženýrských sítí pro
41 rodinných domů v ulici Dobrovolského
(Vinohrádky II. etapa) předcházely výkupy
pozemků, které byly započaty v roce 2003.
V průběhu dalších let následovaly projekční,
měřičské a legislativní činnosti. Vlastní realizace
inženýrských sítí proběhla od března do srpna
2012. V současnosti je před dokončením 6 rodinných domů, prodáno 20 stavebních míst, na
12 stavebních míst se uzavírají kupní smlouvy
a zbývajících 8 míst je volných pro prodej.
Vysoutěžená cena výstavby inženýrských sítí
činila 21 mil. Kč. Druhou významnou investicí
pro občany Lužic bylo vybudování cyklostezky
Lužice – Hodonín. Tato akce byla započata
v roce 2005. Vlastní výstavba trvala 3 měsíce
a celkové náklady prezentují 16 194 295 Kč,
z toho dotace činí 12 844 860 Kč. Celkové
náklady včetně projektové dokumentace v k.
ú. naší obce prezentují částku 3 300 000 Kč.
Z této částky pokryly dotace 2 550 000 Kč.
Vlastní spoluúčast obce byla 750 000 Kč, což
je 23 %. Třetí dlouhodobou akcí je rekonstrukce ulice Velkomoravská, která byla zahájena
v roce 2002. Rekonstrukce byla rozvržena
do 5 etap. Poslední, 5. etapa, byla započata
rekonstrukcí vozovky objemem 3,2 mil. Kč
a byla provedena za 4 kalendářní dny. Uznání
za organizační zajištění a nasazení patří aktérům
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje
a dodavatelské firmě STRABAG a.s. K dokon2

čení celé této akce zbývá realizovat chodníky,
cyklostezky a odstavná stání 5. etapy.
Vedle těchto velkých investičních akcí byly
v roce 2012 realizovány finančně méně náročné
akce, které však bezprostředně souvisí s potřebami občanů. Patří sem bezesporu rekonstrukce chodníku v ulici Velkomoravská (za
kostelem), rekonstrukce a uvedení do provozu
Domu zájmových činností mládeže (vedle
obecního úřadu), a to za přispění MND a.s.
částkou 450 000 Kč, kterou poskytla formou
grantového příspěvku. V listopadu proběhla
výměna oken na zdravotním středisku, za
230 000 Kč. Celou akci financovala společnost LUTES s.r.o., která budovu provozuje.
V současné době se dokončuje rekonstrukce
parkoviště před zdravotním střediskem.
Celkové náklady jsou 500 000 Kč. Realizace
této akce by nebyla možná bez sponzorského
přispění STAVEBNÍ FIRMY PLUS, s.r.o. ve výši
125 000 Kč. Vedle akcí, které finančně zajišťovala naše obec, se po několikaletých jednáních
podařilo zahájit likvidaci vrtů LU-50 (ulice
U Staré šachty) a LU-52 (před sportovní halou).
Pokračuje se v dekontaminaci podzemních vod
Sondy H18 v lokalitě zahrad za tratí ČD.
V roce 2013 bude realizována výstavba vozovky v ulici Kolmá, oprava a výstavba chodníků
(park ulice Velkomoravská, ulice U Lidového
domu, ulice Dvorní). Pokračovat budeme
v opravě vozovek a zpevněných veřejných ploch
včetně dešťových vpustí. Z větších investic
chceme realizovat výstavbu Sběrného dvora
(9 mil. Kč), rekonstrukci veřejného osvětlení
v ul. Velkomoravská (za kostelem a od základní
školy po nádraží), dokončit výstavbu chodníků
a cyklostezky ulice Velkomoravská v úseku
od ulice Ke Koupališti po ulici Ploštiny (3 mil.
Kč). Ve spolupráci s MND a.s. připravujeme
revitalizaci veřejné zeleně v lokalitě Vinohrádky (3,3 mil. Kč), kde se jedná o vybudování

lesoparku mezi novou ulicí
Dobrovolského a silnicí Hodonín-Břeclav. Pro všechny
výše uvedené investice jsou
vypracovány projekty. Realizace je podmíněna získáním
dotací. Na tři akce jsou podány
žádosti o dotaci a žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného
osvětlení bude podána po
vyhlášení výzvy. V rámci Regionu Podluží proběhne v roce
2013 „Obnova alejí“. Jedná
se o výsadbu stromů podél
cest Lužice – Dolní Bojanovice
a Lužice – Josefov. Náklady
činí 2,2 mil. Kč a spoluúčast
naší obce je 10%.
Vzhledem k aktuálnímu vývoji bude nezbytné dlouhodobě
a systematicky zaměřit pozornost na zachování ekologické
stability v katastru naší obce.
Tato problematika je svým
obsahem a rozsahem tak významná, že bude samostatným
tématem v příštím zpravodaji.
V závěru děkuji všem, kteří
svými podněty, osobní aktivitou
a tolerancí přispívají k atmosféře důvěry a optimismu, což
jsou základní předpoklady všeobecného rozvoje naší obce.
K blížícím se vánočním svátkům přeji Všem
občanům Lužic šťastně
prožité dny volna a pod
stromečkem dárky, které
jste si přáli. Do nového
roku 2013 Vám přeji pevné
zdraví a pohodu v rodině, ve
škole i v zaměstnání.
Ing. Jaroslav Kreml
starosta

ZEPTALI SE ZA VÁS
Posezení s písničkou pro seniory bylo také příležitostí
zjistit, co občany zajímá o obci a co by chtěli zlepšit. A tak
v průběhu odpoledne přibývalo kromě dobré nálady také
anketních lístků s otázkami. Slíbili jsme seniorům, že odpovědi na své otázky najdou ve zpravodaji:
1. Vytvořily se stezky pro kolaře, ale málokdo po nich jezdí.
Navíc je u nás málo parkovacích míst. Co s tím?
Smyslem vybudování cyklostezek bylo poskytnout cyklistům
bezpečnou trasu, oddělenou od automobilové dopravy. V drtivé
většině cyklisté tuto možnost využívají a na silnici jich znatelně
ubylo. Dodržování dopravních předpisů je povinností řidičů
(samozřejmě i cyklistů) a jejich kontrola v kompetenci policie.
Ze strany OÚ se na tuto problematiku zaměříme ve zpravodaji.
V rámci rekonstrukce ulice Velkomoravská bylo vytvořeno
180 parkovacích míst. Bylo vybudováno parkoviště u OÚ/5,
u Cihelny/30 a v ulici Havířská 40. Proběhla rekonstrukce
navýšením počtu parkovacích míst u ZS/16. Obec zajistila
pozemky pro vybudování parkoviště s kapacitou 200 parkovacích míst před firmou GROZ BECKERT. Nová parkovací místa
budou vybudována u MŠ a v ulici U Stadionu. Celkem od roku
2002 přibylo cca 420 parkovacích míst v obci. Pokud mají
občané zájem vybudovat parkovací plochy před svým domem
na vlastní náklady, mají podporu obce.
2. Máte v plánu nějakým způsobem zamezit psím výkalům?
U košů na odpadky nejsou sáčky.
Majitelé psů jsou povinni dodržovat obecně závaznou
vyhlášku 1/2009. Její dodržování mohou požadovat po neukázněných majitelích psů i ostatní občané. Sáčky na koších
likvidují vandalové, proto jsou zdarma k dispozici na OÚ.
3. Chtěla bych se informovat, zda je v plánu vybudování
dětského hřiště.
Dětská hřiště budou vybudována v ul. Dlážděná, a to po
přeložení elektrického vedení v roce 2014. Druhé dětské hřiště
bude vybudováno v areálu „Cihelna“ v roce 2013. O dotace
na realizaci jsme žádali bezúspěšně od roku 2009. Náklady
na jedno hřiště prezentují cca 500 000 Kč.
4. Dohlédněte na to, aby občané dávali na odvoz tříděného
odpadu plné pytle. Např. oranžové pytle na kartony plní
občané jen do poloviny a stojí to peníze.
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K řádnému plnění vyzveme občany ve zpravodaji. Faktem je, že oranžové pytle na kartony
se nenaplní tak rychle a pokud se skladují
déle, neumyté kartony od mléka zapáchají.

nachází ul. Sklářská, bude v souladu s tímto
projektem opatřena dopravními značkami
do konce roku 2013. Vozovka v ul. Sklářská
není rozbitá.

Jen bych si přála, aby se spolky neuzavíraly
do sebe, dokázaly se vzájemně podporovat
a povzbudit například tím, že si vzájemně
pomohou a oplatí návštěvu…

5. Bude prodloužena cyklostezka a chodník
až k Bojanovické?
Projekt je včetně stavebního povolení vypracován od roku 2008. Náklady prezentují
částku 3 mil. Kč. V současné době podáváme
žádost o dotaci. Bude-li nám dotace přidělena,
proběhne realizace v roce 2013. Z vlastních
zdrojů je tato akce nereálná.

9. V ulici U Lidového domu je poškozený
uzávěr vodovodu, nesedí a propadá se. Je
to nebezpečné místo pro chodce.
Bude opraveno neprodleně. (Samozřejmě
pokud to počasí dovolí).

17. Na příští Posezení s písničkou zajistěte
aspoň 30 tanečníků, ale né šmatlavých. ☺
Jsme rádi, že seniorky mají stále smysl pro
humor a chuť do tance. Přejeme jim do nového roku hodně zdraví, optimismu, spokojenosti a veselé mysli. A samozřejmě ty tanečníky…

6. Kdo má hrabat listí před domem pana
xxxx?
Většina občanů v naší obci si provádí sama
pravidelný úklid před svými domy, a to i na
veřejných prostranstvích, tak jak to bývalo
kdysi na dědině samozřejmostí a také vizitkou
obyvatel domů. Velmi tím přispívají k udržování
pořádku v obci a patří jim za to dík.
Někteří majitelé nemovitostí však již nejsou
ochotni před domy uklízet a spoléhají v tomto
směru na obec, která zajišťuje úklid chodníků
a veřejných prostranství prostřednictvím pracovníků firmy LUTES.
7. Budují se nové chodníky a někteří řidiči
je ihned ničí olejem unikajícím z aut. Např.
před domem pana xxx …
Pan xxx i ostatní jemu podobní řidiči budou
vyzváni, aby uvedli svá auta do náležitého
stavu a parkovali pouze na místech k tomu
vyhrazených.
8. Na ulici Sklářská bychom prosili Zákaz
vjezdu, silnice je rozbitá, je zde velký provoz.
Dopravní značení je projektováno a následně instalováno v souladu s příslušnými vyhláškami tak, aby optimálním způsobem byla
zajištěna dopravní dostupnost pro všechny
občany, bezpečnost a plynulost dopravy. Naše
obec má schválený projekt dopravního značení, který postupně realizujeme v závislosti na
finančních možnostech. Oblast, ve které se
4

10. Přála bych si, aby bylo pro Lužice
uděláno více pohlednic. Lužice jsou velké
a hezké, ale v prodeji máme jen dva druhy
pohlednic .
V průběhu roku 2013 vydáme nové propagační materiály naší obce - pohlednice, pexeso a informační leták o Lužicích s plánkem.
11. Na autobusových zastávkách a v části
Lužic od školy k nádraží by se mělo častěji
uklízet a odhrnovat sníh.
Bude akceptováno. Úklid v celé délce ul. Velkomoravská včetně likvidace sněhu se provádí
stejným způsobem a ve stejných intervalech.
14. Na hřbitově zvedají kořeny stromů některé náhrobky. Co máme udělat?
Nahlásit tyto skutečnosti na společnost
LUTES s.r.o., která provede příslušná opatření.
15. Všechno je zatím dobré. Kdy přejde
pozornost i na Domov pokojného stáří?
Chceme dožívat v Lužicích.
To záleží na získání dotací na tuto investiční
akci.
16. Děkujeme za kulturní dění v obci.
Na bohatém kulturním, sportovním a společenském dění v naší obci se organizačně
spolupodílejí všechny spolky, zájmové a příspěvkové organizace i komise RO. Poděkování tedy patří všem, kteří jej vytvářejí. Snažíme
se do kulturního kalendáře zařazovat akce pro
všechny věkové skupiny obyvatel a těší nás
samozřejmě zájem a účast občanů na nich.

VÁŽENÍ OBČANÉ, DĚKUJEME VÁM
ZA SPOLUPRÁCI V TOMTO ROCE,
PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE
A HODNĚ ÚSPĚCHŮ V ROCE 2013.
PRACOVNÍCI
OBECNÍHO ÚŘADU

Na otázky odpovídali starosta Jaroslav Kreml
a místostarostka Jana Ambrožová

Aktuálně z radnice
KRÁTKÉ ZPRÁVY
• Na www.luziceuhodonina.cz v menu FOTO –
VIDEO naleznete také:
- Fotografie z vernisáže výstavy Libora Komosného
- Videa se čtvrtletníky obce Lužice
- Video Let balonem z Lužic k Lanžhotu
• Vývoz odpadu v 1. čtvrtletí 2013:
2.1., 16.1. + pytle, 30.1., 13.2. + pytle,
27.2., 13.3. + pytle, 27.3.
• Zmeškali jste hlášení místního rozhlasu?
Texty všech hlášení, oznámení a pozvánek najdete také na webových stránkách
obce.

V menu Hlášení místního rozhlasu (nabídka
vlevo) jsou uvedena všechna oznámení z hlášení místního rozhlasu, která se netýkají kulturních a společenských akcí v obci a v okolí
a nekomerčních oznámení pro občany.
Informace o kulturních a společenských akcích v obci i okolí jsou pak uveřejněny v menu
Aktuality a Okolí.
• Provozní doba OÚ v době vánočních svátků:
Oznamujeme občanům, že Obecní úřad
v Lužicích bude UZAVŘEN od pátku 21.
12. 2012 do úterý 1. 1. 2013 včetně. Děkujeme za pochopení.

KONTROLNÍ VÝBOR
Na podzim roku 2010 po komunálních
volbách byli novým zastupitelstvem navrženi
a schváleni členové nového Kontrolního výboru.
Kontrolní výbor je složen ze sedmi členů,

kteří byli vybráni napříč celým spektrem zastoupených politických stran, nezávislých sdružení
majících své členy v obecním zastupitelstvu
a z občanů obce Lužice.
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Jeho jmenovité složení je
následující:
Milan Foldyna – předseda
Kontrolního výboru
Batrlová Dagmar
Kočvara Jan
Král Jakub
Magdolen Vlastimil
Pražáková Jarmila
Zimek Miroslav
Kontrolní výbor od svého
ustanovení a schválení zastupitelstvem obce již uskutečnil
šest samostatných jednání,
která se realizují v kanceláři
tajemníka obce za jeho přímé
účasti.
Na těchto jednáních se kontrolní výbor zaměřuje především
na kontroly usnesení rady obce,
kontroluje plnění úkolů plynoucí
ze zasedání zastupitelstva obce.
Pokaždé podrobně projednává
podané stížnosti občanů obce.
Kontroluje postupně všechny
smlouvy, které jsou jménem
obce uzavírány s ostatními společnostmi nebo občany.
Při jednáních bylo kontrolním výborem celkem projednáno 645 usnesení rady
obce, projednána usnesení
z 16 konaných zastupitelstev
a provedena kontrola 72 smluv
uzavřených s obcí.
Z dosud všech provedených
kontrol se nezjistilo žádné
pochybení pří řízení obce, při
práci rady obce a zastupitelstva
obce. Všechny stížnosti byly vyřešeny podle platné legislativy
a vždy se snahou vyjít vstříc
občanům obce.
Ing. Milan Foldyna
předseda KV
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ČINNOST SPORTOVNÍ KOMISE
Sportovní komise RO pracuje ve složení Mgr. L. Kotlaříková,
Dr. L. Dvořák, p. M. Hřebíček, p. J. Staněk, p. R. Rutar a p. M.
Kadala. Členové této komise byli požádáni o spolupráci tak, aby
zde byly zastoupeny sportovní oddíly obou zdejších sportovních
jednot T. J. Sokol a TJ Baník Lužice a také místní základní škola
J. Dobrovolského.
Komise se schází dle potřeby, většinou dvakrát až třikrát za čtvrt
roku, na zasedání komise je vždy přítomen starosta obce Ing.
J. Kreml nebo místostarostka obce Mgr. J. Ambrožová a pomáhají
členům komise při řešení problémů, které se týkají sportovních
oddílů a sportovní činnosti základní školy. Spolupráce obce
a sportovních oddílů je důležitá, protože obec vynakládá nemalé
finanční prostředky z rozpočtu obce na činnost těchto oddílů, bez
kterých by sportovní aktivity občanů v obci nebyly možné. Díky
obětavosti členů sportovní komise, kteří mají přímý vliv na sportovní
dění v jednotlivých oddílech, se daří držet sportovní povědomí
v naší obci na velmi dobré úrovni. Důležitá je rovněž spolupráce
se základní školou J. Dobrovolského. Žáci základní školy se ve
školních i mimoškolních aktivitách zapojují do sportovních akcí,
které pro ně připravuje vedení školy, obce, a pravidelně naši obec
reprezentují na sportovních soutěžích připravených jinými školami
Regionu Podluží. Místní sportovci se také angažují v kulturním dění
naší obce, a to zejména při pořádání MDD, plesu sportovců, na
kterém si vždy připomenou sportovní výkony za uplynulý rok a nezapomenou vyzdvihnout některé z nich oceněním Sportovec roku.
Závěrem chci poděkovat všem aktivním i rekreačním sportovcům
naší obce za jejich snahu a sportovní výkony, sportovním příznivcům
a veřejnosti za jejich zájem, vedení obce pak za podporu sportu
v naší obci.
Miloš Kadala, předseda sportovní komise

KULTURNÍ KOMISE
Členové: Mgr. J. Ambrožová, Z. Bravencová, H. Kokešová,
J. Králová, L. Králová, J. Krchnivý, I. Rezková, J. Schönová,
B. Tomanová, M. Vavrysová, Mgr. D. Vojkovská, S. Zimková.
Komise se schází nepravidelně – podle potřeby. Její členové pomáhají při organizování kulturních akcí v obci. Letos spolupracovali
např. při organizaci regionálního kola Zpěváčka, při koncertech,
doprovodných akcích sochařského sympózia, Barevném odpoledni
pro děti, setkání seniorů nebo rozsvícení vánočního stromu.
Chtěla bych jim za tuto práci moc poděkovat.
Mgr. T. Hromková, předsedkyně kulturní komise

O činnosti ekologické komise RO
Vážení spoluobčané,
rád bych vás seznámil s činností ekologické
komise v roce 2012. Na začátku roku se komise
zabývala dokončením projektu Zlepšení životního prostředí v obci. V měsíci únoru jsme se
podíleli na získávání podkladů pro projektovou
dokumentaci na odvedení dešťových vod z ulice
Dvorní mimo splaškovou kanalizaci a následným
zasakováním v prostoru za kapličkou. V oblasti
vodního hospodářství se komise dále zabývala
úpravou čerpacích stanic, možnou rekonstrukcí
odlehčovacích komor a oddělením dešťových
vod od splaškových. Kteroukoliv realizací těchto
opatření dojde k provozním a ekonomickým
úsporám.
Dalším počinem členů komise byla účast na
pravidelném jarním úklidu obce, který organizačně zajišťovala komise zemědělská. V květnu
jsme hledali v obci vhodné pozemky pro komunitní kompostárnu. Z tohoto projektového
záměru bohužel sešlo, protože nebyl vyhlášen

patřičný dotační titul v Operačním programu
životní prostředí.
Znovu bylo požádáno z Operačního programu
životního prostředí o dotaci na výstavbu sběrného dvora na Kratinách. Doufejme, že žádost
bude konečně schválena a naplníme tím dlouhodobé cíle v oblasti odpadového hospodářství.
Ekologická komise spolupracovala při tvorbě
nového územního plánu obce Lužice, hlavně co
se týče ochrany veřejné zeleně a přírody, jednalo
se o monitoring stávajícího stavu.
Jednou z posledních činnosti bylo fotografování domů do soutěže Rozkvetlé Lužice. Podíleli
jsme se nejen na fotografování, které probíhalo
v měsíci červenci a srpnu, ale i na výběru nejhezčích domů a organizaci finálového večera,
který se uskutečnil na Tabačárně.
Na závěr chci poděkovat všem, kdo přispíváte
ke zlepšení životního prostředí v obci a činíte naši
obec stále krásnější.
Za ekologickou komisi Ing. Jakub Buchta

OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta republiky
Volba prezidenta republiky se uskuteční:
v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 12. ledna 2013 od 08.00 do 14.00 hodin
Místo konání volby pro oba okrsky: Základní škola v Lužicích, Velkomoravská 220/264 –
učebna ZUŠ.
V případě konání II. kola volby prezidenta se tato uskuteční:
v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 26. ledna 2013 od 08.00 do 1 4.00 hodin
V případě II. kola hlasovací lístky obdrží voliči až ve volební místnosti
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SETKÁNÍ STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ PARTNERSKÝCH OBCÍ A MĚST V PAŘÍŽI

Zrušení obecně závazné vyhlášky č.3/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Partnerství Isdes a Lužic na tomto setkání reprezentovali starostové obcí Jaroslav
Kreml, Alein Leboulanger a Zdeněk Johan.

Zastupitelstvo obce Lužice na svém zasedání dne 12. 04. 2012 zrušilo usnesením č. 13/7 obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
V praxi to znamená, že se od 1. ledna 2013 nebude od obyvatel s trvalým pobytem, včetně vlastníků
rekreačních objektů, vybírat místní poplatek za odpady.
Platby ze SIPO (sdružené inkaso) budou zastaveny automaticky bez nutnosti zásahu občanů. Nutné však bude zrušení individuálních bankovních příkazů, které mají občané nastaveny
u svých bankovních institucí. Vyzýváme proto občany, aby tyto platby pozastavili včas!

K příležitosti 95. Kongresu francouzských
starostů a primátorů měst uspořádalo dne
22. listopadu 2012 Velvyslanectví ČR v Paříži
slavnostní setkání francouzských a českých
starostů a primátorů partnerských měst. Byla
to vůbec první akce tohoto druhu a takového
rozsahu česko-francouzské spolupráce v decentralizované oblasti. Slavnostní večer, kterého
se zúčastnilo šedesát hostů, zahájila paní velvyslankyně Marie Chatardová. Ve svém projevu
poděkovala přítomným za jejich angažovanost,
která velmi přispívá k posilování výborných
bilaterálních vztahů. Také připomněla, že to
byla právě francouzská vláda, která jako první
uznala právo Čechů a Slováků na nezávislost,
a to ještě před jejím oficiálním vyhlášením 28.
října 1918. Poté byli přítomní hosté vyzváni
k diskuzi, neboť hlavním cílem této akce byla
vzájemná výměna zkušeností ze spolupráce.
Jednotliví starostové měst během diskuze
představili podrobnosti o spolupráci v oblasti
politické, kulturní, výukové, umělecké i sportovní
a zdůraznili dynamiku vazeb mezi partnerskými
městy a prohloubení česko-francouzských
vztahů. Zároveň hovořili o ekonomickém přínosu
spolupráce. Dále bylo připomenuto, že kromě
bilaterální úrovně nelze opominout i další dimen-

zi vzájemných vztahů, a to společné členství
v Evropské unii. Starostové si často stěžovali
na složitost předpisů a existenci četných
administrativních překážek při získávání dotací Evropské unie a tíživou finanční situaci,
které musí čelit, pokud chtějí, aby partnerství
fungovalo efektivně. Během diskuze účastníci
podpořili myšlenku organizátorů vytvořit vlastní
diskuzní fórum, které by umožnilo výměnu
zkušeností v oblasti decentralizované spolupráce a dotací EU přímo mezi starosty,
a pomohlo tak k dalšímu rozvoji bilaterální
spolupráce.
V současné době české velvyslanectví
v Paříži eviduje 66 francouzských obcí
a měst, která navázala partnerství se
svými českými protějšky. Dále existuje
šest velmi aktivně se rozvíjejících dohod
o institucionalizované spolupráci mezi
francouzskými a českými kraji: Středočeský
kraj a Burgundsko, Moravskoslezský kraj
a Lotrinsko, Pardubický kraj a Centre, Kraj
Vysočina a Champagne-Ardenne, Plzeňský
kraj a Franche–Comté, Jihomoravský kraj
a departement Gers.
Vybráno z tiskové zprávy
Velvyslanectví ČR v Paříži

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY STOČNÉHO
Společnost LUTES s.r.o., Česká 1, Lužice oznamuje, že Valná hromada společnosti LUTES s.r.o.
dne 19. 11. 2012 schválila od 1. 1. 2013 novou cenu stočného ve výši 32,00 Kč /m3 (uvedená
cena stočného je bez DPH).
V souvislosti se stanovením nové ceny stočného na rok 2013 informujeme odběratele o možnosti
úpravy plateb měsíčních záloh na stočné v sídle firmy LUTES s.r.o., Česká 1, Lužice (Krejčiříková
Renata – tel. 518 357 345 ).
Josef Staněk, ředitel společnosti LUTES s.r.o.
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Místní poplatky na rok 2013:
A) POPLATEK ZA PSA:
Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za psa
150 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa
150 Kč
Poplatek je splatný nejpozději
do 31. 3. 2013.
Číslo účtu, na které přijímá obecní úřad platby: 27125671/0100 KB Hodonín
Při platbě za psa použijte variabilní symbol: 1341 + číslo popisné (např. 1341123, kdy 123 je číslo
popisné).
B) POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ:
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.
Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém má
poplatník svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Z. Hubačková
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Kontrola čísel
popisných
a orientačních
V říjnu byla provedena další
kontrola označení domů číslem
popisným a orientačním.
• K nejlépe označeným ulicím
patří ulice Akátová, Písečné,
U Hájku, Bojanovická, Havířská, Jarní a Polní.
• Nejméně označených domů
mají občané v ulicích Velkomoravská a Ke Koupališti
• Z celkového počtu 953 kontrolovaných domů v naší
obci je již 824 domů označeno číslem popisným
a 807 domů číslem orientačním.
• 128 domů není doposud
označeno číslem popisným
a 146 domů není označeno
číslem orientačním.
Do které skupiny patří váš
dům?
Připomínáme, že každý dům
má být označen oběma čísly - popisným i orientačním.
U starších dříve označených
domů nevyžaduje OÚ modrou
a bílou tabulkou. U novostaveb
je potřeba, aby majitelé označovali domy podle pravidel,
která jim byla stanovena při
vydání dokladu o čísle popisném a orientačním.
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Mají vaši blízcí v roce 2013 významné životní jubileum?
Narodilo se Vám dítě a přejete si zúčastnit se vítání občánků?
Chtěli byste, aby Vašim rodinným příslušníkům
přišel popřát SPOZ
nebo aby jejich jubileum bylo zveřejněno ve zpravodaji?

Nezapomeňte nám to včas
oznámit na obecní úřad.
Děkujeme.

MY VŠICHNI ŠKOLOU
POVINNÍ
Předvánoční čas v MŠ
„Vánoční stromeček zavoní v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku,
co byla schovaná v červeném jablíčku.“
Opět nám nastává jedno
z nejkrásnějších období v roce
- Vánoce, jež jsou dobou, kdy
se i naše maminky a tatínci
opět stávají malými dětmi, a tak
naše mateřská škola chce toto
období zpříjemnit nejen dětem,
ale i rodinným příslušníkům, již
si tuto radost a pohodu určitě
zaslouží.
Ptáte se jak? Jednou z možností, jak se vrátit do dětských
let, je zahajovací akt vánočního
období, kdy děti předškolního
věku za doprovodu písní a básní rozsvítí vánoční strom obce
Lužice. A to je jen začátek.
Vánoční atmosféru na počátku
nám pomůže navodit návštěva

DK Hodonín, kde děti zhlédnou
různé formy ztvárnění vánočních betlémů, a sálu Evropa,
kde se přesvědčíme o tom, jak
mohou být naše ruce šikovné
a mohou nám pomoci při vytváření vánočních výzdob.
Nežli se zcela ponoříme
do vánoční nálady, je důležité
v naší školce přivítat jednu
z nejdůležitějších návštěv v celém roce - Mikuláše, anděla
a čerta. Ani tento rok na nás
nezapomenou a přijdou nám
připomenout, jak se k sobě
máme chovat, jak se mají
maminky a paní učitelky poslouchat. Hodné děti budou
odměněny pohlazením od

anděla a dárkem od Mikuláše
a zlé děti, ty by si dle pověry
čert měl odnést do pekla,
ale my věříme, že v případě
naší školky čert odejde s nepořízenou - necháme se tedy
překvapit.
Dveře naší mateřské školy se
pro rodinné příslušníky otevřou
především při akci „Mámo,
táto, pojď si hrát“, kdy během
celého dne mohou rodiče
zavítat do naší školy a společně s dětmi vytvářet výrobky
připravené p. učitelkou dané
třídy a odpoledne odejít domů
s pocitem příjemně stráveného
dne se svým zlatíčkem a novou
zkušeností a dovedností.
Ani brána naší budovy nebude opomenuta, a to především při realizaci již tradičního
Vánočního jarmarku, kdy si
návštěvníci budou moci zakoupit výrobky dětmi vytvořené za
symbolickou cenu, finanční
výtěžek bude použit v prospěch
dětí MŠ. Díky šikovným rukám
našich p. kuchařek se též
můžete těšit na nejlahodnější
„bramboráky“ a pro zahřátí
bude nachystán teplý čaj a pro
ty velké svařené víno.
Vánoční období bude ukončeno posezením u vánočního
stromečku, kdy si společně
zazpíváme vánoční koledy,
připomeneme si vánoční tradice a popřejeme si, abychom
pod stromečkem našli to, o co
jsme Ježíška žádali, a poté
se společně podíváme, zdali
i nám nechal Ježíšek nějaké
překvapení pod stromečkem
v naší školce.

Pomáhali jsme rozsvěcet vánoční stromeček.
Foto Jana Králová

Avšak velkou chybou by bylo
domnívat se, že naše školka
v předchozím období zaměřila
svoji pozornost pouze na vánoční období. Vzájemné vystrašení dětí a pracovníků MŠ se
uskutečnilo při akci Halloween,
kdy se budova mateřské školy
na jeden podvečer proměnila
v nejstrašidelnější místo, minimálně v Lužicích, a po překonání úkolů se všichni stateční
mohli těšit na sladkou odměnu.
Samozřejmostí je každotýdenní
návštěva Solné jeskyně v Hodoníně, jež pomáhá dětem nejen v oblasti respirační, ale též
je velmi vhodným prostředkem
pro posilování dětské imunity.
Nezapomínáme též na kulturní
utváření osobnosti dětí naši
školky, jež se především snažíme formovat prostřednictvím
návštěv KD Hodonín při mnoha
divadelních představení ch
a návštěvou městského kina

Hodonín. I do naší školky zavítá
mnoho divadelních souborů.
Ani Starý kvartýr nezůstane bez
našeho povšimnutí.
Tak to tedy v naší mateřské
škole chodí, nejen vánoční
období je pro nás impulsem
pro vytváření akcí, a příjemných
zážitků pro všechny účastníky
a já věřím, že jsme na počátku
úžasného šk. roku plného smíchu, radostí, zážitků a krásných
chvil.
Vzhledem k blížícímu se
konci roku bych Vám z celého
srdce a za celý kolektiv MŠ
Lužice chtěla popřát krásné
svátky, jež budou naplněny
klidem a láskou, kterou si budete moci vychutnat v kruhu
rodinném, a nějakou tu maličkost pod stromečkem, jež
Vám a těm nejmenším vykouzlí
úsměv na tváři.
To vše a mnohem více
přeje kolektiv MŠ Lužice
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8. třídy ve složení Radek
Laub, Martin Černý, Dominika Fojtů a Veronika Doricová. Po závodu jednotlivců
následoval závod družstev,
ve kterém se družstvo ZŠ
Lužice umístilo na druhém
místě.

PODĚKOVÁNÍ
Mateřská škola velmi děkuje OÚ v Lužicích, členkám Klubu seniorů a všem občanům za
peněžitý dar, který věnovali dětem při akci Rozsvícení vánočního stromu u zvonečku splněných
přání (vybrány byly 3004 Kč).
Zároveň naše velké poděkování patří manželům Sobotkovým za každoroční mikulášskou
nadílku pro děti.
Velmi si vážíme milého přístupu k našim nejmenším.
Děti a zaměstnanci mateřské školy.

STŘÍPKY
- Ve spolupráci s obcí jsme
pořádali v rámci Barevného
odpoledne dýňovou soutěž. Všichni, kteří zhotovili
nebo přinesli dýňové výrobky, a nebylo jich málo, byli
oceněni diplomem a malou
drobností.
- Evropský den jazyků jsme
oslavili vystoupením žáků
jednotlivých tříd v sokolovně. V programu se objevily
anglické, slovenské i italské
písničky, pohádky v německém jazyce, jazykolamy.
- Ve čtvrtek 27. září jsme se
zúčastnili závodu Akropole
Cross - Běh Rasticovým
městem Morava na Slovanském hradišti Mikulčice. Naši
závodníci se umístili ve svých
kategoriích takto: 1. místo
Marek Kotlařík, 2. tř., Eva Černá 6. tř., Lukáš Holešinský
5. tř., 2. místo Terezie Adeyinka 3. tř., Hana Svobodní12
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ková 9. tř., 3. místo Pavla
Gožďálová 1. tř., Emilie Fogtová 4.tř., Tomáš Jungwirth
3.tř., Kateřina Knápková 5.tř.,
Jessica Horáčková 9.tř.
- U příležitosti 95. výročí první bitvy československých
legionářů u Zborova 2. 7.
1917 pořádala Československá obec legionářská

Zborovský závod branné zdatnosti

Š KO LY
pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Michala
Haška Zborovský závod
branné zdatnosti „Pohár
československých legionářů na Rusi 1914-1920“ pro
reprezentující družstva žáků
základních škol a víceletého
gymnázia Jihomoravského
kraje. Naši školu reprezentovalo jedno družstvo žáků

- Při příležitosti Mezinárodního
dne seniorů jsme v jednotlivých třídách připravili třídnické hodiny se seniory.
Mohli přijít všichni ti, kteří
mají v naší škole svoje vnoučata, ale i ti, kteří mají rádi
naši školu. S dětmi si povídali
a hráli společenské hry.
- Sběr papíru se uskutečnil
ve čtvrtek 4. října u sběrného dvora. Celkem jsme
nasbírali 8107,5 kg. Všem,
kteří přispěli, děkujeme,
a také děkujeme všem, kteří
pomohli při organizaci této
akce. V soutěži tříd zvítězila
2. třída, v jednotlivcích se
v první desítce umístili: Lucie
Balášová 8. tř., Matěj Matuškovič 2. tř., Julie Skočíková
2. tř., Olga Skočíková 6. tř.,
Jaromír Herůdek 3. tř., Julie
Pecková 2tř., Lukáš Holešinský 5. tř., Diana Pryglová
1. tř., Klára Kornfeilová 5. tř.,
Šimon Špaček 6. tř.

Třídnické hodiny pro seniory

- V pátek 5. října organizovala
naše škola kvalifikační kolo
turnaje v kopané Coca cola školský pohár. Mezi
sebou se utkaly týmy tří škol:
ZŠ Lužice, ZŠ Hodonín,
Vančurova a ZŠ Hodonín,
13
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Mír. nám. Naši fotbalisté se
umístili na druhém místě.
Děkujeme TJ Baník Lužice
za výraznou pomoc při organizaci tohoto turnaje, zvláště
pak panu Josefu Staňkovi,
Daliboru Petráskovi, Romanu Číhalovi a Luďkovi Fojtů
za ochotu a obětavost.
- Ve středu 10. října žáci
I. stupně závodili ve Štafetovém běhu Boba Zháňala
v Hruškách. Naše škola
soutěžila již po desáté. Této
akce se letos zúčastnili významní sportovci: olympijský
vítěz a rodák z Hrušek pan
Bob Zháňal a významná
česká atletka a olympijská
vítězka Barbora Špotáková. Oba sportovci předali
našim závodníkům zlaté
medaile, pohár za 1. místo a také putovní pohár.
Svým výkonem 10:38,1 se
jim podařilo nejen získat
vítězství, ale také dosáhnout rekordního času na
této trati.
Složení štafety:
2. tř. Petrásková Nikol, Pecková Karolína, Harcová Eliška,
Bohunská Silvie, Kotlařík
Marek
3. tř. Slatinský Jakub, Urc
David, Pekařová Veronika,
Jungwirth Tomáš, Adeyinka
Terezie
4. tř. Benada Zdeněk, Janečková Michaela, Fogtová Emilie, Kapusta Pavel, Svoboda
Richard
5. tř. Sečkař Jan, Bohunská
Kristýna, Turek Tomáš, Dvořák Matěj, Holešinský Lukáš
14
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- Turnaj ve stolním tenise se
konal ve čtvrtek 8. listopadu
za účasti 35 závodníků.
Turnaj proběhl ve spolupráci
a s finančním a technickým
zajištěním T. J. Sokol Lužice.
Výsledky v jednotlivých kategoriích:
děvčata:
1. místo Barbora Bůšková,
5. tř. 2. místo Sára Štětková,
3. tř., 3. místo Anna Gožďálová 6. tř.
chlapci I. stupeň:
1. místo Matěj Dvořák, 5. tř.,
2. místo Lukáš Holešinský,
5. tř., 3. místo Tomáš Turek,
5. tř.
chlapci II. stupeň:
1. místo Tomáš Ingr, 6. tř.,
2. místo Filip Vašek, 6. tř.,
3. místo Roman Blažek, 9. tř.
Blahopřejeme!

- Naši prvňáčci už se naučili
první písmenka, pozvali si
rodiče. Ukázali jim, co už
všechno umí, panem králem byli pasováni na malé
čtenáře a mohli společně
slavnostně otevřít svůj první
slabikář.
- Soutěže tříd jsou již v plném proudu. Jablíčkový den
a Den klobouků proběhly
v listopadu. Fotografie a výsledky soutěží najdete na
webových stránkách školy,
www.zsluzice.cz.
- Prima škola Lužice přeje
všem čtenářům Lužického
zpravodaje šťastný nový rok!
Mgr. Jana Líčeníková

Otvírání slabikáře
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ŠTAFETOVÝ BĚH V HRUŠKÁCH
Naše škola se v říjnu již po
desáté zúčastnila štafetového
běhu Boba Zháňala, který organizuje Základní škola v Hruškách pro školy Regionu Podluží. Soutěží žáci prvního stupně,
z druhé až páté třídy, vždy po
pěti žácích. Trať je rozdělena
na pět úseků zhruba po dvou
stech metrech, běží se po silnici od školy směrem k železniční
trati a zpět. Hlavním patronem
je Bohumír „Bob“ Zháňal, který
se narodil v roce 1931 v Moravském Žižkově. V Hruškách
vyrůstal a absolvoval zde školní
docházku. Později se začal
věnovat atletice a v běhu na
3000 metrů překážek se stal
českým rekordmanem a reprezentantem. Mimo jiné se
zúčastnil olympijských her
1960 v Římě a dvakrát mistrovství Evropy. Každoročně se

závodu v Hruškách jako čestný
host účastní.
Dále se tohoto závodu účastní významní vrcholoví atleti
ČR. Naši závodníci se zde již
setkali se sportovci: Jan Železný (oštěp), Miroslav Gudzek
(oštěp), Libor Malina (disk),
Petr Stehlík (koule), Stanislav
Sajdok (110 m překážek),
Barbora Špotáková (oštěp),
Josef Karas (desetiboj), Svatoslav Ton (výška), Tomáš
Dvořák (desetiboj), J. Růža
(běh 400 a 800m), P. Běhounek (oštěp), Vítězslav Veselý
(oštěp), Lukáš Melich (hod kladivem), Štěpán Janáček (skok
o tyči), Sylva Škabrahová (běh).
S olympijskou vítězkou Barborou Špotákovou jsme se
setkali v Hruškách několikrát.
Loni s ní natočily rozhovor
žákyně deváté třídy Karolína

Kornfeilová a Věra Kotásková,
mohli jste vidět ve školních
zprávách (www.zsluzice.cz,
odkaz ŠKOT), letos Báře několik otázek položily Simona
Hunčová a Sabina Turzíková.
Bilance úspěšnosti naší školy v tomto závodě:
1. místo v roce 2004, 2006,
2008, 2012

2. místo v roce 2003, 2007,
2010
3. místo v roce 2005, 2011
4. místo v roce 2009
I když nám učitelům někdy připadá, že setkání s významnými českými sportovci
prožíváme jenom my, jsem
přesvědčena, že i naši závodníci si taková setkání uvědomí
později, až doma ve svém archivu najdou fotografii, kterou
získali od Báry, nebo její podpis
v památníku, ale také určitě
medaile vyvolá vzpomínku na
tuto skvělou akci a úspěch.
Jsem moc ráda, že při tomto
závodě nás svojí přítomností
podporuje pan starosta a paní

rodiče a příbuzní. Všem jim za
to děkuji.
Mgr. Jana Líčeníková

ROZHOVOR S OLYMPIJSKOU VÍTĚZKOU V HODU OŠTĚPEM BARBOROU ŠPOTÁKOVOU
Jak se Vám líbil dnešní závod, myslíte si, že se povedl?
Vzhledem k tomu, že první
tři štafety doběhly v rekordu,
hodně se letošní ročník povedl. Rekord byl po dlouhé době
zlomený.
Bylo pro Vás těžké obhájit
zlato z Pekingu?
Ačkoli to nevypadalo, tak
ano. Mnoho lidí si myslelo,
že samotný závod jsem vyhrála jednoduše, všemi hody.
Obhajovat je pokaždé těžší
než vyhrát poprvé. Těžší to
bylo, je na vás tlak, že musíte
znovu vyhrát, a to si asi nikdo
nedovede úplně představit.
Máte mezi protivníky nějaké
kamarádky?
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místostarostka a samozřejmě také Ti, kteří jsou našim
závodníkům nejbližší, jejich

bych se nekamarádila s těmi,
které hází daleko. Mám tam
kamarádku Španělku, Polku.
Máte trému před závodem?
Teď už moc ne. Potřebuji
velké závody, abych se na to
nabudila. Pořád jsou závody,
které mně dodají adrenalin.
Jsem závodní typ a to je
dobře.
Jaký sport ještě děláte?
Mám ráda beach volejbal
na relaxaci a tenis.
Barbora Špotáková

Děkujeme za rozhovor.
Letos to bylo v pohodě,
nebyla velká rivalita. Většinou
mám kamarádky ne ty nejlepší, které mě ohrožují. Ne že

Simona Hunčová
a Sabina Turzíková, 9.tř.
17
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Informace a zprávy ze
V tomto školním roce je kapacita školy naplněna na 100 % ve všech oborech, tj. hudební,
taneční a výtvarný. Vyučuje se také na odloučených pracovištích v Lužicích, Mutěnicích
a Starém Poddvorově.
V I. pololetí šk. r. 2012/2013 pořádala naše
škola několik akcí ve spolupráci se SRPDŠ
a Obcí Dolní Bojanovice, které obohatily kulturu
v naší obci a regionu.
11. 10. 2012 – proběhlo v naší škole natáčení
České televize pro pořad Planeta Yo.
23. 10. 2012 – zapůjčení velkoformátového obrazu s názvem „Tradice“ (diptych) na
výtvarnou výstavu do rakouského St. Pöltenu
– Galerie Die Brücke, který se stal vítězem
mezinárodní soutěže Barvy země.
8. 11. 2012 – proběhla Žákovská besídka na
odloučeném pracovišti v Lužicích.
16. 11. 2012 – Žákovská besídka u příležitosti státního svátku Dne boje za svobodu
a demokracii.
18. 11. 2012 účinkoval dechový soubor
starší žáci na VII. ročníku festivalu dechových orchestrů ZUŠ ve Velkých Bílovicích u příležitosti
hudebního svátku sv.Cecílie, který se konal ne
ve zcela zaplněném kulturním domě, ale i přesto
závěrečné vystoupení našeho souboru bylo
natolik úspěšné, že dokázalo strhnout diváky
ke zpěvu a burcujícímu potlesku.
23. 11. 2012 se naše škola podílela organizačně na Hudebních slavnostech sv.Cecílie,
6. 12. 2012 – proběhla Mikulášská besídka
v Dolních Bojanovicích,
9. - 16. 12. 2012 – Vánoční výstava v Obecním domě, Výtvarný obor ve spolupráci s Fotokroužkem OÚ.
9. 12. 2012 – Adventní besídka ve Starém
Poddvorově.
Vánoční besídky - 12. 12. 2012, 16.30 hod.
v Mutěnicích a 13. 12. 2012, 17.00 hod.
v Lužicích.
18
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Vánoční koncert hudebního a tanečního oboru - 19. 12. 2012, 16.30 hod. v Obecním domě.
26. 12. 2012 bude v chrámu sv. Václava
v 10.00 hod. účinkovat Pěvecký sbor ZUŠ
a dívčí komorní sbor Musica Magnifica.
Snahou naší základní umělecké školy (ZUŠ)
zřizované krajem je poskytnout základní vzdělání v uměleckých oborech, umožnit dětem
a mládeži ve věku od 5 – 25 let smysluplně
a kvalitně využít volný čas, navázat na kulturní
hodnoty, tradice, z nichž vycházíme a jsme
jejich následovníci. Rodiče si často neuvědomují, že v momentě, kdy se jejich dítě stane
žákem naší školy, musí plnit docházku, stejně
jako v základní škole, nejen do hlavního oboru,
ve kterém je přijato, ale i do předmětů s ním
souvisejících, jako je např. hudební nauka, pěvecký sbor nebo docházka do souboru. Teprve
potom mohou přijít na řadu jiné zájmové kroužky
a volnočasové aktivity.
Jedno bez druhého nejde, jelikož Základní
umělecká škola Dolní Bojanovice je zapsána
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
v rejstříku škol a školských zařízení, v souladu
s § 143 odst.2 a podle § 149 odst. 4 zákona č.
561/2004 Sb., č. 525/2004 Sb., s vyhláškou
č. 71/2005 Sb., zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, vyhláškou č. 55/2005 Sb., vyhláškou č. 64/2005 Sb., Zákona o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, ve
znění pozdějších předpisů.
Zkrátka a jednoduše jsme škola, která
poskytuje výuku plně aprobovanou, kvalifikovanou, rozvíjíme talent našich žáků, kterým
nevnucujeme nějakou předepsanou šablonu,
jako se tomu často stává u různých zájmových
kroužků výtvarných, tanečních či hudebních,
ale profesionálním způsobem je plně vedeme
a motivujeme pro správný rozvoj jejich vlastního

talentu a osobnosti, o čemž za
nás hovoří výsledky. Jsme si
naprosto vědomi, že z každého
žáka nemusí být profesionální
umělec.
Již naši předci věděli, že
umění povznáší ducha a formuje osobnost člověka, proto má
náš Školní vzdělávací program
příznačný název: „Uměním za
čistší lidská srdce“.

K U L T U R A
KDY A KAM U NÁS ZA ZÁBAVOU?

KROJOVÝ PLES
12. ledna 2013
Začátek v 19:00 hodin

Vážení rodiče a přátelé,
dovoluji si Vám jménem
kolektivu zaměstnanců
ZUŠ popřát spokojené, požehnané Vánoce v kruhu vašich nejbližších a v novém
roce 2013 pevné zdraví,
čistší srdce vzájemného
lidského porozumění.
Mgr. Stanislav Esterka,
ředitel ZUŠ
Dolní Bojanovice

VÝSTAVA ŠIKOVNÉ RUCE
Hledáme zájemce, kteří tvoří v oblasti
výtvarného umění, keramiky,
fotografování, ručních a řemeslných
prací, floristiky apod. a chtěli by
vystavit své práce na výstavě,
která se koná v průběhu
prezidentských voleb
v pátek 11. a v sobotu
12. ledna 2013 v prostorách
Základní školy v Lužicích.
OZVĚTE SE!
Bližší informace podá
Mgr. Jana Ambrožová,
místostarostka
tel. 724171335

Hraje DH LEGRÚTI

FAŠAŇKOVÁ ZÁBAVA
9. února 2013
Začátek v 19:00 hodin
Hraje skupina TORNÁDO

6. PLES SPORTOVCŮ
23. února 2013
Začátek v 19:30 hodin
Hraje skupina AMADEUS

15. ŠKOLNÍ PLES
2. březen 2013
Začátek v 19:00 hodin
Hraje skupina KOMBET
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Spolky
i naše manželky a partnerky, do pedálů šlapaly
usilovně i děti některých z nás.
Novum v naší činnosti představoval červencový pobyt v partnerské obci ISDES spolu se
členy Klubu česko – francouzského partnerství.
I zde byl slyšet náš zpěv, navázali jsme nové
kontakty a přátelství, poznali něco nového ze
života obyčejných Francouzů. Zážitkem jistě
byla i prohlídka historické budovy českého
velvyslanectví v bezprostředním sousedství
Eiffelovy věže či společná fotografie na terase
velvyslanectví s Eiffelovkou v pozadí. A nemohlo
samozřejmě chybět ani „V tych Lužicách na
kopečku…“.
Druhou zvláštností roku 2012 bylo naše úsilí
a nasazení při opravě vozu, kterým chasa i my
jezdíme už léta po hodech u nás doma a chasa
i po okolí. Vůz opravu, lépe řečeno generálku,
potřeboval a ta se podařila. Křest si opravený
vůz odbyl v den, kdy v Lužicích probíhalo focení o krojích Podluží, kterého jsme se spolu
s dalšími krojovanými občany Lužic účastnili. Až
kniha vyjde, měla by její součástí být i fotografie
Lužických mužáků s datem LP 2012.
Naše činnost, podobně jako všech ostatních
spolků v obci, je dobrovolná a realizujeme

Spolky

jí v našem volném čase. Děkujeme proto za
pochopení svým blízkým, děkujeme za podporu obci Lužice i dalším sponzorům, již se
spolupodílejí na ekonomickém chodu našeho
sdružení, děkujeme ale především Vám, našim
spoluobčanům a posluchačům za přízeň a projevy sympatií pro naše zpívání a další aktivity.
Těšíme se na nová společná setkání a setkávání v roce 2013.
Ať už nám nový rok přinese cokoliv, jedno se
jistě nezmění a to jsou naše pravidelné nedělní
dopolední schůzky a zkoušky na Liďáku. Myslím, že by nám stačily prsty jedné ruky, abychom
spočítali, kdy v průběhu roku zkouška z jakýchkoliv důvodů nebyla. Ke zkoušce patří pivečko,
při narozeninách, svátcích či narození potomka
i zelená. A také platí, že co se řekne za zavřenými dveřmi zkušebny, tak se ven nevynáší.
Vážení spoluobčané,
Lužičtí mužáci Vám přejí pokojné a naplněné vánoční svátky, v roce 2013 pak
pohodu, pevné zdraví a dobrou mysl.
Za Lužické mužáky
Mgr. Tomáš Klásek

R O K 2 012 A LU Ž I Č T Í M U Ž Á C I
V průběhu roku jsme Vás pravidelně informovali na stránkách zpravodaje o činnosti občanského sdružení Lužičtí mužáci, k naší nemalé
potěše jsme se pravidelně setkávali na různých
kulturních a společenských akcích v obci, ať byl
jejím pořadatelem kdokoliv.
V něčem byl pro nás právě končící rok
podobný s roky předchozími, v něčem byl
výjimečný a přinesl nám nové poznatky a zkušenosti.
Tradiční byl v našem angažmá a podílu na
předhodovém večeru, jenž byl letos věnován
koním, na velice povedené fašaňkové zábavě,
20

na lužickém vinobraní či ve vlastní režii organizovaném závodu domácích malotraktorů a jiných
pohybujících se zařízení Prkačcup. Jako účinkující jsme se zúčastnili tradičního mužáckého
zpívání, které letos proběhlo v Mutěnicích,
vystoupili jsme na ukončení tradičního sochařského sympozia, náš zpěv byl slyšet i v Bánově,
kam jsme byli pozváni tamním mužáckým sborem, zahajovali jsme výstavu fotografií p. Mikulici
na Starém kvartýru.
Velice povedený a veselý byl květnový cyklovýlet na Výklopník u Sudoměřic spojený s plavbou po Baťově kanálu, kterého se zúčastnily
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SL AVNOST N Í OT E VŘ E N Í N OV É KLU B OV N Y
Na začátku října se sešli
skauti a brontosauři z Lužic
spolu se sponzory a zástupci
obce v nové klubovně za obecním úřadem. Na nové prostory
se přišli podívat i rodiče s dětmi
a další přátelé našich dětských
oddílů. Kromě krásných kluboven byly připraveny i kroniky
a fotky a pro děti spousta soutěží a stanovišť. Tímto bychom
chtěli moc poděkovat obci
za novou klubovnu a za velkou podporu. Děkujeme také
Moravským naftovým dolům
za finanční příspěvek, který
otevření naší nové klubovny
urychlil.

Otevření nové klubovny 5. 10. 2012

a Ladislava Kotáska. Letos je
čeká Rádcovský kurz a většina
z nich už začíná pomáhat při vedení mladších družin. Nejmladší družina Sojky funguje nyní
pod vedením Lucie Dordové.
A co vlastně celý rok děláme? Scházíme se každý týden,
jezdíme na výpravy, pořádáme
karnevaly, bicykliády, kuchařské a jiné soutěže. To nejdůležitější potom přijde v létě, kdy
vyrážíme na tábor do Polničky
u Žďáru nad Sázavou. Účastníme se také různých skautských
soutěží. Na začátku listopadu

První tábor lužických skautů, 2003

jsme soutěžili na Bigglesově
memoriálu v Ratíškovicích,
kde Natka Nilsen, Ríša Svoboda a Adam Sýkora vybojovali
úžasné první místo v kategorii
Vlčat, a s přehledem tak porazili ostatních 15 soutěžních
skupin.
Jsme moc rádi, že skautské
družiny v Lužicích pořád fungují. Doufáme, že budeme i nadále oslovovat lužické rodiče
a jejich děti a že budeme moct
za deset let slavit další výročí.

foto Jana Králová

DESET LE T SK AU T I N GU V LU Ž I C Í C H
Letos slaví skauti velká výročí – sto let od založení
skautingnu v České republice
a hlavně deset let od založení
oddílů v Lužicích. Zdá se to až
neuvěřitelné, že je tomu už deset let, kdy se obec a skautští
vedoucí z Mikulčic domluvili na
založení prvního oddílu - Káňat. Mladší družinku Tygříků si
vzala na starost Jana Rechová
(Kosová) a tu starší nazvanou
Medvědi vedl Radovan Bílek.
První oddílovky proběhly na
konci září 2002. Trvalo ale několik měsíců, než obec našla
vyhovující prostory pro klubovnu. V průběhu této doby tak
obětaví rodiče vozili své děti na
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schůzky do mikulčické klubovny. Kvůli nedostatku prostor se
družiny ve schůzkách střídaly,
děti tak chodily do skautu
jen jednou za dva týdny. Na
první tábor jeli lužičtí skauti
hned v létě 2003 a v krásném prostředí u Žďáru nad
Sázavou si zahráli na skřítky.
Později vznikla v Lužicích
také družina nejmladších dětí
nazvaná Sojky, založená Kristinou Kudrnovou (Maradovou)
a Kristinou Čajkovou. U všech
třech družin pomáhali skautky
a skauti z mikulčických oddílů
Poštolky a Ledňáčci – Kristina
a Eva Kolovrátkovy, Michaela
Veselá, Jana Blablová, Zuzana

Pavková, Alžběta Čajková a Jiří
Švehla.
Klubovna na zdravotním středisku byla od počátku brána
pouze jako dočasné řešení.
Obec po celou dobu hledala
nové a lepší prostory. Následovalo odkoupení pozemků
za obecním úřadem a rozsáhlá
a finančně náročná rekonstrukce. Klubovnu čeká ještě
spousta práce, ale největší
a nejdůležitější opravy byly dokončeny toto léto, a tak se od
tohoto školního roku scházíme
v nových prostorách. Z Medvědů jsou vedoucí a roveři (starší
skauti). Tygříci se stále schází
pod vedením Zuzany Pavkové

foto Jana Rechová

Bigglesův memoriál, 3. 11. 2012

Lucie Dordová

foto Zuzana Pavková

SLOVÁCKÝ KRÚŽEK
Vážení a milí spoluobčané,
dovolujeme si Vám oznámit,
že Slovácký krúžek Lužice ani
letos nezahálel a uspořádal pro
Vás spoustu zajímavých akcí.
Rok chasy začíná volbou

stárka, která se nám opět blíží.
Ta loňská byla těžká a složitá.
Zájem byl veliký. Jednotliví
kandidáti museli prokázat,
že jsou dostatečně schopní
vykonávat tuto zodpovědnou
funkci. To dokazovali hned

v několika disciplínách, v nichž
nakonec zvítězili, a stárky se
stali, ku radosti svých rodin,
zejména maminek, tito švarní
šohajé Adam Hromek a Tomáš
Soustružník. V podobném
duchu byly 1. ledna zvoleny
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stárky Kristýna Bravencová
a Michaela Zálešáková.
Zatěžkávací zkouškou nového vedení byl krojový ples 28.
ledna. Stárci se toho chopili
s chutí a vervou. „Po guláši od
Hromka, zvraceli jsme u stromka.“ K poslechu a tanci hrála
dechová hudba Podlužanka
i dětská cimbálová muzika
z Lužic. Netradičním zpestřením bylo vystoupení súdné
stolice a Lužičánku. Beseda
– moravská, kolečka – 2 x
domácí, 1 x mužáci s vdanými
ženami, 1 x Mikulčice, 1 x
Hodonín, 1 x folklorní soubor
Velen. „Akce byla zdařilá, Magdaléna zářila.“
18. února byl fašaňk s rekordní účastí masek. K vidění
byli například žid, kominík,
nevěsta s ženichem, cvičné záchranářky, zdravotní sestřička,
Červený karkulák, drtičky a tanec podšable v podání šohajú
doprovodila mexická kapela
s kapelníkem Pedro Ramirézem. Večer jsme si užili zábavu
v sokolovně a pochovali basu.
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„Odpusť, baso, mužákom, tym
zeleným bubákom.“
Velikonoční košt vín se
uskutečnil na Velikonoce,
konkrétně 8. dubna. Sešly se
nejlepší vzorky od místních
i přespolních vinařů, zahrála
a zazpívala Neoveská cimbálová muzika. Před půlnocí se
uzavřely všechny východy ze
Sokolovny a děvčata, která
měla štěstí a zůstala uvnitř, byla
po zásluze odměněna. S jistotou můžeme tvrdit, že nebudou
prašivá do konce života. Mělo
to dokonce takový úspěch, že
si holky vyžádaly ještě nášup
u sebe doma.

A dostáváme se k hlavní akci
Slováckého krúžku a tou jsou
Cyrilské hody, které byly v termínu 7. - 10. července. Jako
mávnutím kouzelného proutku,
po týdnu dřiny a strádání všech
členů chasy, u obecního úřadu
vyrostlo zelené. Hody mohly
začít! V sobotu byl předhodový
večer pořádaný mužáky a obcí.
Z nabitého programu vypíchněme alespoň naše vrtěné
a husarský verbuňk, které jsme
dlouho a pilně nacvičovali.
Letošní hody také aspirovaly
na zápis do Guinessovy knihy
rekordů v kategorii: Největší
počet kapel hrajících na jedněch hodech. Hráli nám totiž
Vacenovjáci, Stříbrňanka, Skaličané a Legrúti. Na vyjádření
k zápisu stále čekáme, ale je to
jen formalita. Více detailů o hodech jste se mohli dozvědět
v minulém čísle zpravodaje.
Na vinobraní, 15. září, nám
hrála dechová hudba Hovorané. Průvodem jsme od Starého
kvartýru přišli k obecnímu
úřadu, kde stárek za všechny
přítomné vinaře a chasu požádal pana starostu o povolení
Vinobraní. Ten nebyl proti, ale
mělo to tradičně pár háčků.
Nejprve se jedna stařenka
s kleptomanskými sklony pokusila kolem všech přítomných
propašovat sousedovy dýně.
Policajt byl ovšem muž na
svém místě, lup zabavil a milou
důchodkyni ještě zběžně prošacoval. Z obsahu jejích kapes
usoudil, že by mohlo jít o větší
rybičku. Vzal ji na stanici a tam

se podle otisků prstů zjistilo, že
stařenka je mezinárodně hledaný zloděj ovoce a zeleniny.
Byla okamžitě vzata do vazby.
Místním zemědělcům určitě
spadl ze srdce velký kámen.
Po tomto drobném incidentu
vyhlásila paní místostarostka
soutěž v několika vinařských
disciplínách. Podle předpokladů zvítězil vinař z nejpovolaněj-

ších, Martin Půček. Práci měl
poněkud usnadněnou, protože
někteří ze soutěžících drželi
koštéř v ruce poprvé a místo
tahání do něj foukali či se jeho
spodkem „přicucli“ ke dnu
kýblu a ne a ne se odlepit. Po
soutěži jsme od vinařů převzali
velký hrozen z dosud neuznané odrůdy Cabernet vlašský
(vyznačuje se velkými, až 40 kg
těžkými modro-žlutými hrozny).
Pak se šlo ke kostelu, kde
nám pan farář hrozen posvětil,
a zábava na Lidovém domě
byla zahájena. Tancovalo se,
zpívalo, pilo (hodně) a hotaři
hlídali (marně). Zkrátka bylo
veselo. Rozcházeli jsme se
až za rozbřesku a někteří až
dlouho po něm.
Všem, kteří nás během roku
podporovali, bychom chtěli
moc poděkovat a pevně věříme, že se budeme potkávat
na našich akcích i v příštím
roce. Příležitost k tomu bude

už v lednu, konkrétně 12. ledna 2013, na Krojovém plese.
Hrát bude DH Legrúti. A také
9. února 2013, kdy bude fašaňková obchůzka s večerní
zábavou na sokolovně. Všechny Vás co nejsrdečněji zveme.
M+A+O
foto archiv SKL

KALENDÁŘ
„Bohatství skryté v tradici“

Folklorní soubor Svéráz
Vám přináší vánoční překvapení. Vytvořili jsme kalendář,
který v sobě odhaluje tajemství
postupu výroby podlužáckého
kroje. Patříte-li k milovníkům
našeho krásného kroje, tak
je kalendář „Bohatství skryté
v tradici“ určen právě Vám.
Více na www.fssveraz.cz
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KLUB SENIORŮ - ČINNOST V ROCE 2012
Zdá se to neuvěřitelné, ale již osm let připravujeme našim seniorům příjemná setkání, seznamujeme s krásami nejbližších i vzdálenějších
míst naší krásné země.
Pro milovníky květin jsme letos zajistili zájezd
na Floru Olomouc, v létě jsme navštívili krásný
zámek a ZOO v Lešné, ve Zlíně jsme si prohlédli
muzeum obuvi.
Po dobrých zkušenostech z minulých let jsme
zažili společně se seniory z Prušánek týden na
Horní Bečvě, kde nás okouzlila krásná příroda,
pěkné prostředí i příjemná společnost. Na kole
jsme si zajeli do Moravské Nové Vsi, Dolních
Bojanovic a do Josefova, zúčastnili jsme se
otevření cyklostezky do Hodonína.
Také příznivci dechové hudby si přišli na své,
každý měsíc jsme zajistili návštěvu koncertů
v Hodoníně, milovníci muzikálů zhlédli v Brně
muzikály Sugar a Funny Girl.
Pro ty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou
na poznávací zájezdy, připravujeme večery

s programem, hudbou a občerstvením. Při
tradiční Josefské zábavě nám zpříjemnila večer
vynikající cimbálová muzika pod vedením paní
Šimčíkové, při podzimním setkání nás nadchly
cvičenky vedené paní Knápkovou.
Nelze opomenout zásluhu seniorek z koláčkové čety pod vedením Mařenky Dvořáčkové,
které při všech našich setkáních a při akcích
v obci napekly stovky či tisíce velmi dobrých
koláčků. Vánoční cukroví, které jsme mohli
ochutnat při rozsvícení vánočního stromu před
obecním úřadem 2. prosince, bylo jejich dárkem
pro účinkující i diváky.
Poděkování si jistě zaslouží všechny členky
výboru a desítkařky, které se ochotně podílejí na
přípravě všech akcí pro seniory. Naše činnost je
tak pestrá díky podpoře vedení obce. Budeme
se snažit v této práci pokračovat i v roce příštím
a rádi přijmeme mezi sebe další seniory.
Milada Kadalová

Kroužek malých čtenářů

Kroužek malých čtenářů v knihovně pokračuje i v letošním školním roce. S dětmi je velmi dobrá
spolupráce a věřím, že jsou i ony se svými výrobky a zážitky spokojeny. Chtěla bych poděkovat
všem dárcům, ať už za věcné či za finanční odměny. Díky Vám všem se nám lépe pracuje.
Moc díky a všem přeji krásné svátky vánoční a všechno nej v roce 2013.
Milka Vavrysová
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BYL MIKULÁŠ SPOKOJENÝ ?
Je neděle 9. prosince 2012.
Včera jsme pořádali v sokolovně zábavnou adventní akci
S Mikulášem do Francie. Již
od včerejška přemýšlím, kde
se stala chyba, proč náš klub
přišlo podpořit tak málo dětí,
občanů, členů dalších spolků
a organizací v naší obci. Přemýšlím a hledám důvody:
Venku mrzlo? (Ale mohlo by
být hůř.)
Zvolili jsme nevhodný čas?
(Začneme příště až odpoledne, abyste mohli doma uvařit,
napéct, pouklízet?)
Malá propagace?
Těm, kteří již někdy v Isdes
byli, se tam nelíbilo, a proto
nepřišli podpořit naši činnost?
Obava z diktátu? (Není na
místě,každý si opravuje chyby
sám.)
Nebo jen obyčejný nezájem ?
Když se ohlédnu zpět k přípravám této akce: plakáty byly,
v místním rozhlase bylo vše
řečeno, děti ve škole byly několikrát osloveny, a dokonce
dostaly malé letáčky do ruky
(to aby měly vše na papíře
a nezapomněly), na webových
stránkách se dalo potřebné
najít, v kalendáři už tento termín
máme napsaný celý rok, předsedové spolků a organizací dostali dopis s pozvánkou pro ně
a všechny jejich členy, odměny
byly nachystány, organizátoři
měli vše vzorně připraveno.
Hrála nám Cimbálová muzika z Lužic, vystoupila děvčata

Splétání šňůry partnerství

z Allstars fitness týmu, splétali
jsme šňůru partnerství, malovali
jsme obrazy pomocí rukou, děti
zpívaly, přednášely, cvičily a za
to dostaly od Mikuláše nadílku.
Mohli jsme si změřit tělesný tuk
a krevní tlak u našeho sponzora – VZP, tancovali jsme, psali
jsme diktát, proběhlo internetové a telefonické spojení s přáteli
v Isdes, kteří ve stejnou dobu
pořádali podobnou akci.
Klub česko – francouzského
partnerství v závěrečném hodnocení předal finanční odměnu,
která byla vypsána pro spolek,
který během dne nasbírá nejvíce žetonů. I letos zvítězil Allstars
fitness tým dětí z Lužic. Nejpočetnější spolek, ale bohužel
jediný, který si zatancoval
na parketu, byl Klub česko
– francouzského partnerství.
Co říci závěrem? Mrzí mě,

Foto Jana Králová

že se naše spolky a organizace
nedokáží vzájemně podpořit.
Denně se potkáváme tak nějak
normálně, řekla bych, a včera
byla příležitost zasmát se spolu,
pobavit se. Že by se to vytrácelo z našeho společenského
života?
Chápu, že je předvánoční
čas, hodně práce doma, nákupy, a to nejen sobotní, ale
myslím si, že každý si mohl
svůj čas v tuto sobotu tak nějak
uspořádat a naplánovat. A určitě
by nás potěšilo, kdyby jste se
aspoň na chvilku objevili mezi
námi. Věřte, že i jedna minuta,
pozdrav, úsměv stačí k tomu, že
cítíme vaši podporu.
Děkuji všem našim členům
a dalším přátelům za organizaci
a pomoc během této akce. O to
víc si cením toho, že pečení,
úklid a nákupy nechali na jindy
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a přispěli ke zdárnému průběhu
sobotního dne.
V příštím roce nás čeká opět
spousta akcí a byla by velká
škoda, kdybyste i vy, členové
jiných spolků a organizací, zjistili
stejnou skutečnost jako my malá účast a podpora Lužičanů.
A proto mi dovolte, abych
vám všem jménem Klubu
česko – francouzského partnerství popřála do nového
roku 2013 hodně zdraví,
spokojenosti, elánu a k tomu
všemu ještě chuť a čas přijít
mezi lužické občany při konání různých společenských
a sportovních akcí.
Jana Líčeníková

Rozhovor
kde se udržují folklorní tradice – chodil jsi někdy v kroji?
K návrhářství mě vedla touha od dětství, pocit, který mě
nutil se nějakým způsobem
realizovat, tvořit a projevovat
svou osobnost. Postupem
času jsem viděl, že můj zájem
směřuje k oděvnímu designu,
a ten jsem také zvolil jako studium na střední škole. V kroji
jsem nikdy nechodil, mám ho
ale nastudovaný po té formální
stránce a to se zúročilo i v kolekci Moravian costume, kde
mně byl kroj z naší vesnice
předlohou i inspirací.
Malí účastníci

Foto Jana Králová

R ozh o v o r
Šaty dělají člověka, ale módní trendy určuje člověk
Možná nevíte, že v naší obci
žije velmi nadějný a úspěšný
mladý módní návrhář, Mgr. art
Libor Komosný, absolvent
Střední odborné školy oděvní
ve Strážnici, Technické university v Liberci – obor Textilní
a oděvní návrhářství, v současné době studuje doktorát
na Vysoké škole výtvarného
umění v Bratislavě, obor Oděvní
design. Za své práce získal
mnohá ocenění nejen v České
republice, ale i v zahraničí. Některé jeho modely nám připadají
extravagantní, jiné vhodné i na
běžné nošení. Ale na všech je
vidět, že byly tvořeny s láskou
a zaujetím, propracovány do
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nejmenších detailů, na které je
kladen velký důraz, a všechny
se vyznačují velkou elegancí.
Asi nejznámější kolekce jsou
Moravian Costume, kde čerpal
náměty z krojů, které se u nás
nosí, a kolekce Clinical, která
je pojatá velmi zvláštně a je až
šokující svou strohostí, drsností
a pravdivostí. Dotýká se lidského utrpení a je zaměřena na
pobyt člověka v nemocnici. Od
prosince do února 2013 budou
vystaveny jeho módní kreace na
Starém kvartýru v Lužicích.
Abychom se s Liborem Komosným a jeho tvorbou poněkud blíže seznámili, vznikl tento
rozhovor.

Libor Komosný

Co způsobilo, že „kluk z dědiny“ se vydal na dráhu módního designu, žil jsi na vesnici,

Zúčastnil ses mnoha soutěží
doma i v zahraničí, jako je
například město módy New
York, navrhoval jsi oblečení
pro finalistky internetové soutěže iMiss 2010 a 2011 a získal množství ocenění. Kterých
si vážíš nejvíce a které kolekce považuješ za své nejlepší?
Paradoxně to, čeho si nejvíce vážím, je studium na Vysoké škole výtvarného umění,
která mě otevřela dveře do
tohoto světa. Dále bez dovedností získaných na Střední
odborné škole oděvní ve Strážnici by to rozhodně nedošlo
tak daleko. A neopomenutelným faktem je podpora mé
mamky a blízkých přátel. To
jsou věci, na které se snažím
často myslet a neopomínat je.
Jakého druhu byl tvůj první módní výtvor, jaký měl
úspěch a jak byl ohodnocen?
Má první kolekce byla malinká, měla jen 3 modely, vytvořil

jsem ji na začátku 2. ročníku
střední školy. Od začátku jsem
nebral v potaz, že bych chtěl
ženu zobrazovat líbivou, byla
tudíž extravagantní a vyhrála
tehdy první místo na soutěži
v Lysé nad Labem, ale kolekce byla inspirována životem
rostlin.
Kde získáváš materiály pro
své modely, poskytuje ti nějaké prostředky škola, máš
sponzory, nebo je hradíš ze
své kapsy?
Naprostou většinu si hradím
sám tím, že si musím vydělávat
na svou tvorbu, dále se mně
občas podaří sehnat nějakého
sponzora, také Obec Lužice
byla tak laskavá a v minulém
roce mně dala příspěvek na
prezentaci kolekce v Estonsku. A opět je to také finanční
podpora rodiny.
Kdo podle tvých návrhů modely vyhotovuje, ovládáš i ty
sám jako absolvent několika
škol s textilním zaměřením
šití, případně jiné ruční práce?
Přehlídkové modely si vyhotovuji sám, sám hledám
technologii a střihové řešení,
s krejčovou by to nešlo tak
rychle, dále zakázky se vyhotovují podle časového rozložení,
někdy s krejčovou, někdy sám.
Toto řemeslo jsem se naučil
na střední škole a dále ho jen
vylepšuji.
Jak vypadá proces při vytváření nového modelu?
První mě musí napadnout
myšlenka, nějaký fakt, které-

Ukázka tvorby

mu se chci věnovat ve své
tvorbě, impuls, který převedu
do kresebné formy, z návrhů
pak vyberu nejlepších pár
a těm se věnuji v dalším rozkreslení. Dále vyberu látky
a začnu pracovat na střizích, ty
si u složitých modelů vyzkouším z pomocného materiálu,
zda budou fungovat a ještě
je případně upravuji od původního návrhu, protože je
vidím v reálné podobě, a pak
vyhotovím model z finálního
materiálu.
Zabýváš se pouze dámskou
módou, nebo tvoříš i něco
pro muže?
Má tvorba je výhradně dámská, jako koncept mého realizování modelů, a to je stavět
ženu do určitého postavení
a tím sdělovat určitý názor na
dění kolem mě. Na mužskou
kolekci se chystám, ale ženy
v ní budou mít také důležité
postavení.
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Rozhovor
Co tě inspirovalo k vytvoření
kolekce Clinical, jsi mladý
a zdravý muž, takže osobní
zkušenost asi ne. Ale tato
kolekce je velmi působivá
a vystihuje vliv nemoci a beznaděje na lidskou mysl.
Pro tuto kolekci mě inspiroval pocit každodenního strachu z tohoto prostředí, mám
k nemocnici blízko tím, že mé
nejbližší kamarádky z dětství
pracují v nemocnicích. Mou
reakcí na tento fakt byla tato
kolekce, kterou jsem chtěl trochu připomenout to, co všichni popíráme. Ale s nemocnicí
jsou právě paradoxně spojené
i velmi radostné chvíle, jako je
narození dítěte.
Vracíš se někdy k módě let
minulých a pokud ano, které
období se ti zdá nejzajímavější?
Historickou inspiraci v kolekcích zcela odmítám a nepoužívám, dle mého názoru má být
móda současná a poukazovat
na fakt, který se děje nyní kolem nás. Dále se módou dají
vyjadřovat futuristické vize,
věštby nebo prognózy, jak
svět bude pokračovat. Proto
si myslím, že ani člověk by se
neměl stále ohlížet ve svém
životě za sebe a ovlivňovat se
skutky dávno zapomenutými,
měl by jít hrdě kupředu s hlavou přímo vztyčenou.
Na krásné mladé dívky se
navrhují a šijí modely jistě
celkem snadno. Ale dovedl
bys vytvořit slušivý a elegantní oděv i pro ženy dříve
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Československé legie

Československé legie vznikaly na území dřívějšího Ruska, Francie a Itálie v průběhu 1.světové
války.
První základ vytvořili vystěhovalci, kteří žili
v Rusku – „Česká družina“, která vznikla již v roce
1914, ve Francii to byla „Rota nazdar“.
K nim se přidávali vojáci, kteří zběhli z armády
Rakouska-Uherska nebo byli zajati v průběhu
této války.

Vernisáž výstavy na starém kvartýru

narozené a řekněme „baculky“? Navrhl jsi někdy model
třeba pro svou maminku
nebo i babičku?
Navrhovat pro jakoukoliv
ženu není problém, stačí, když
se ta dáma má ráda a je si
sebou jistá. Stačí dbát na předpoklady, jako je vhodný výběr
materiálů, barevnosti, délky
oděvů vzhledem k proporcím
ženy nebo jejímu věku. Mamka
má ve své skříni několik kousků z mé tvorby.
Určitě je potřeba lidem v obci
ukázat, že i od nás pocházejí
šikovní mladí lidé, kteří něco
dokázali a určitě ještě dokáží. Vystavuješ a předvádíš
své modely na akcích s mezinárodní účastí, sklízíš za ně
ocenění, co pro tebe znamená taková malá výstavka na
Starém kvartýru v Lužicích?
K jakékoliv výstavě přistupuji úplně stejně, s naprostou
profesionalitou vybírám mo-

foto Jitka Konvičná

dely, uvažuji nad konceptem
výstavy, rozložením modelů,
zveřejněním fotografií a strukturou daného prostoru. Vždy
mám rád ve tvorbě, přehlídce
či výstavě čistotu, proto vyznávám co nejstrožejší prezentace, bez možnosti rozptýlení
okolními vlivy.
Děkuji ti za velmi zajímavý
rozhovor, kde jsi vysvětlil
mnoho věcí, které souvisejí
s módou a designem, že to
není jenom předvádění na
molu se spoustou krásných
dívek, ale za vším je náročná
a poctivá práce, bez které by
úspěch nebyl možný. Věřím,
že toho ještě mnoho dokážeš, a my Lužičané můžeme
s hrdostí říci, že pocházíš
z naší dědiny.
Také moc děkuji za rozhovor.
Věra Kotásková

Podle místa působení je lze rozdělit:
• československé legie v Rusku
• československé legie ve Francii
• československé legie v Itálii
Nejpočetnější skupinou byly ruské legie. Postupně vznikaly z České družiny, přes brigádu
u Zborova a další pluky, které již vznikaly ze
zajatců a přeběhlíků původní rakousko-uherské
armády. Nejslavnějšími bitvami byly v červenci
1917 bitva u Zborova, v březnu 1918 bitva
u Bachmače. Velmi významnou kapitolou dějin
československého vojska na Rusi je její tzv.
Sibiřská anabáze. Šlo o převzetí kontroly nad
Transsibiřskou magistrálou a přesun celého československého vojska na Rusi do Vladivostoku
a odtud pomocí lodí do Evropy a do nově vzniklé
Československé republiky.
Legie ve Francii vznikly z dobrovolníků, kteří byli
ve dvou transportech převezeni přes Murmansk
a Anglii z Ruska, a dále z dobrovolníků v italských
zajateckých táborech. Velkou zásluhu na vzniku
francouzských a především italských legií měl
Milan Rastislav Štefánik.
Italské legie vznikly až v roce 1918 a po vzniku
československé republiky byly první vojenskou
silou, která se významnou měrou podílela na
vojenském zajištění hranic nově vzniklé republiky,
zvláště na Slovensku a Podkarpatské Rusi.
Jednotlivé pluky byly číslovány podle místa
působení: v Rusku od čísla 1, ve Francii od čísla
21 a v Itálii od čísla 31.

Potvrzení legionáře z roku 1920

Koncem války měly jednotky československých
zahraničních vojsk celkem přes 100 000 dobrovolníků. Evakuaci řídil Evakuační úřad československého vojska na Rusi. Organizace převozu
evakuovaných z Terstu byla řízena Centrokomisí.
Statut legionáře byl přiznán pouze těm
příslušníkům, kteří vstoupili do legií do
28.10.1918. Při návratu do vlasti doprovázeli jednotky i čs.občané, kteří během války
upadli do zajetí, přidali se k legionářům, ale
v legiích působili jako civilní pracovníci, nezúčastňovali se bojů.
Na Památníku čs. legií Čestná vzpomínka je
zapsán i lužický občan, legionář Štěpán Černý,
střelec 35. pluku. Narodil se 25.12.1883, v čs.
vojsku od 22.9.1918. Zemřel 31. 1. 1919 v Těšíně
na následky zranění z boje u Golešova během
bojů s Polskem o Těšínsko. Pohřben je v Orlové.
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Lužičtí občané, kteří bojovali v 1.světové válce a příslušníci čs. legií
Příjmení

Jméno

dat.naroz.

legie

dat.zajetí

dat.vstupu

hodnost

Bambuch
Hudeček
Polách

Ignác
Jaroslav
František

24.5.1891
18.4.1885
21.7.1888

franc.
franc.
franc.

8.10.1918
6.5.1915

14.6.1919
23.10.1918
1.8.1917

vojín
poručík
poručík

Bernátek
Černý

Antonín
Štěpán

4. 5. 1895
25.12.1883

italská
italská

4.9.1917
4.9.1917

16.2.1918
22.9.1918

Dřevěný
Dvořáček
Hačunda
Salucký

Štěpán
Josef
František
Jan

8.12.1898
3.3.1889
5.4.1898
31.5.1872

italská
italská
italská
italská

20.6.1918
23.8.1917
23.6.1918
24.8.1917

31.8.1918
13.8.1918
3.8.1918
29.11.1918

Bahr
Čížek
Grei
Hladký
Holeček
Hudec
Huták
Ingr
Janoška
Kos
Kosíř
Líčeník
Líčeník
Matyáš
Nedbalec
Novotný
Parák
Pinda
Prčík
Prokop
Příkazský
Spáčil
Topenčík
Vaculovič

Bedřich
Jan
Josef
František
Pavel
František
Martin
František
Ladislav
Josef
Václav
František
František
Rudolf
František
Hynek
Martin
Štěpán
Rudolf
Martin
Antonín
Václav
Eduard
Antonín

9.7.1894
14.9.1885
10.9.1894
18.11.1893
18.4.1877
6.6.1890
5.11.1885
2.4.1895
16.1.1896
20.5.1888
1.10.1879
19.7.1895
26.11.1889
26.12.1888
5.2.1888
1.11.1893
4.2.1879
11.12.1876
10.8.1896
15.11.1885
19.4.1887
20.9.1896
12.10.1879
10.1.1885

ruská 28.3.1915
ruská 25.5.1916
ruská 15.9.1915
ruská 16.5.1916
ruská 13.9.1915
ruská 19.3.1915
ruská 19.11.1914
ruská 25.5.1915
ruská
17.9.1915
ruská 23.10.1914
ruská
2.11.1914
ruská
1.6.1915
ruská 23.10.1914
ruská
9.9.1914
ruská
27.8.1914
ruská
ruská 24.12.1914
ruská 10.3.1915
ruská
30.1.1917
ruská 15.11.1915
ruská
2.7.1916
ruská
6.6.1916
ruská
7.7.1916
ruská

12.8.1917
1.4.1918
24.6.1917
20.11.1917
23.5.1918
14.3.1920
19.11.1914
24.10.1917
15.8.1917
31.10.1918
21.9.1918
26.12.1917
15.8.1917
2.3.1918
8.3.1918
19.4.1918
28.11.1918
11.12.1917
1.1.1918
14.9.1918
17.11.1919
21.11.1916
16.7.1916
18.11.1918

vojín
vojín
- padl 31.1.1919
vojín
vojín
vojín
vojín
šikovatel
vojín
pracovník v leg.
nápředník
vojín
pracovník v leg.
četař
vojín
četař
desátník
vojín
poručík
vojín
desátník
nápředník
nápředník
desátník
vojín
vojín
pracovník v leg.
pracovník v leg.
poručík
vojín

Věra Kotásková
Zdroje: Kronika obce Lužice, Databáze legionářů, Památník Čestná vzpomínka.
Konzultace Fr. Trávníček, Obec legionářská Hodonín
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V ZPOMÍNKA
Začátkem listopadu v období, kdy navštěvujeme hřbitovy
a vzpomínáme na své blízké,
nás pozvala Československá
obec legionářská, Ministerstvo obrany ČR s organizační
spoluprací naší obce a TJ
Sokola Lužice na vzpomínkový večer věnovaný lužickým
rodákům bojujícím a padlým
na bojištích světových válek
1914-1918 a 1939-1945 nazvaný krásně „Růže pro válečné veterány“.
Tento komponovaný pořadkoncert a mluvené slovo - byl
opravdu krásný, důstojný a pro
všechny přímo pohlazením
na duši.
Na koncertu zpívala umělkyně mezzosopranistka Táňa
Janošová za klavírního doprovodu Martina Jakubíčka
oblíbené písně T. G. Masar yka, známé árie českých
oper, Hašlerovu píseň Hoši od
Zborova i písně, které zpívali
úmyslně přeběhlí českoslovenští vojáci v zákopech, aby na
sebe upozornili vojáky bojující
v rakousko-uherské armádě
proti nim, kterým směrem mají
prchat-přebíhat.
Pan František Trávníček, zástupce Československé obce
legionářské, vyprávěl příběhy
hrdinných bojovníků za svobodu, kterých bylo právě z Lužic
mnoho. Proto byla i naše obec
vybrána ke konání této důstoj-

NA HRDINY

né akce. Pochvalně se vyjádřil
k vydání publikace „Občané
a rodáci Lužic, účastníci boje
proti fašizmu a za národní osvobození v letech 1939-1945“,

o kterou se zasloužila PhDr.
Miroslava Rošková s muzejní
a letopiseckou komisí RO.
Vyzvednuta byla i vlastenecká
výchova žáků v lužické ZŠ.
PhDr. M. Rošková promluvila
o významu odbojářů T. J. Sokola Lužice.
Velmi zajímavé bylo i vystoupení mužů 19. praporu
Stráže obrany státu z Hodonína a Brna. Nastoupili ve vojenských uniformách příslušníků
armád z období první a druhé
světové války. Ukázali i osobní
zbraně, které vojáci u sebe
nosili, a popsali části celých
uniforem.
Miluška Kopřivová

Foto Mgr. Jana Líčeníková
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Příroda

Odrobinky vzpomínek kluka z „dědiny“ III. část
Služby
Provoz na silnici byl minimální. Vesměs povozy, auta řidčeji.
Ale zato příležitostně plno hlasů.
Pro celou náves z otevřeného
okna „vysílal‘‘ z prvního rozhlasového přijímače pan František
Kotouček, mistr obuvnický. Kdo
nakupoval „u Bízů‘‘, rád postál
u jeho okna a poslechl si. Možnosti nakoupit v centru obce
(„dědině‘‘) poskytovaly ovšem
i další obchody – u Konrádů za
kostelem, u Šafaříků u školy,
kousek od nich v konzumu
prodával pan Žáček drobné
zboží a především kuřivo nabízela stará paní Vymyslická.
Pro masné výrobky se chodilo k Maršálkům, ke Štorkům
a k Hromkům. Poslední dva
řezníci byli také hostinskými.
Ale ozývaly se i hlasy cizích,
kteří přijížděli se svou podomní
živností a nabízeli služby šlajfíři
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(brusiči), uhlíři z Dubňan, metlářky z Ratíškovic, vyvolávali miškéři (zvěrokleštiči), řezníci z města,
kteří nakupovali dobytek nebo
husy (Shöne Paula?), jabúčkáři
z Kopanic, kteří nabízeli zdravé
ovoce k uskladnění na zimu, ale
i výrobky ze dřeva, slovensky vy-

volávali dráteníci, ale i čepáčkáři
odkudsi od Šaštína. V horké
nedělní odpoledne přijížděl
někdy z Hodonína velmi vítaný
zmrzlinář a mamičky musely
dát nějaké „drobné‘‘ mlsným
jazýčkům. Vzpomínám, jak ale
dovedly také pěkně šidit: „A budeš moct lízat, když ti řeknu, že
sa to dělá z kravských kopyt?‘‘
Kolikrát v týdnu se ozvalo bubnování obecního „polecajta‘‘ p.
Jana Mrkúse, který šířil zprávy
od obecního úřadu, kterým
jsme naslouchali často my malí
s povinností předat je doma.
A k té galerii postaviček patřila
i smutná řádka žebráků. Lidí
různě a často i hrůzně postižených. Jak ovšem výchovné bylo,
že naši nenesli sami almužnu,
ale s malým přispěním posílali
nás, děcka.
Mons. Josef Šindar

PŘÍRODA
VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE ROZKVETLÉ LUŽICE 2012
Vyhodnocení soutěže „Rozkvetlé Lužice
2012“ se konalo v příjemné atmosféře 6. listopadu 2012 v 17 hod. v areálu ČSZ „Tabačárna“.
V letošním roce vybrali členové ekologické
komise a členové Klubu česko-francouzského
partnerství 14 finalistů - Ringerovi (Kratiny),
Maršálkovi (Kratiny), Koneční (Kratiny),
Bílkovi (Naftařů), Gožďálovi (U Vrchnice),
Opluštilovi (Velkomoravská), Řihákovi
(Záhumenní), Bílkovi (Šeříková), Šetinovi
(Lomená), Urbanovi, (Ploštiny), Jelínkovi
(Polní), pí Tabasová (Lesní), pí Středulová
(Velkomoravská), Černí (Břeclavská)
Děkujeme všem, kteří přijali pozvání na závěrečný večer a společně vybrali celkové vítěze
letošního ročníku.

Kategorie domy:
1. místo - pí Středulová, Velkomoravská
2. místo - Urbanovi, Ploštiny
3. místo - Černí, Břeclavská
Kategorie firmy:
1. místo obecní úřad
Děkujeme všem, kteří pečují o své předzahrádky i veřejná prostranství a zdobí květinami
své domy. Děkujeme za dlouhodobou péči
o zeleň a zkrášlování naší obce.
Za pořadatele
Jana Ambrožová, místostarostka

VÝZVA - Máte neobdělaný pozemek, který leží ladem?
Chraňme opylovatele a pomáhejme jim přežít.
Taková je výzva EU i světového kongresu APIMONDIE konaného v roce 2011 v Argentině.
Došlo k výrazné redukci počtu opylovatelů –
čmeláků a včel samotářek. Mnoho druhů včel
samotářek a čmeláků již vyhynulo. Situace je
hodnocena jako kritická. Stalo se tak v důsledku masového používání jedovatých prostředků
na ochranu kulturních rostlin proti škůdcům
a nemocem. Na obrovských plochách zemědělsky obdělávané půdy vznikl herbicidní úhor.
Byla nenávratně vyhubena polní květena, která
byla hlavním zdrojem potravy a zdraví divokých
opylovatelů.
Obec Lužice ve spolupráci s organizacemi,
které podporují ochranu přírody, vyzývá občany,
majitele neobdělaných pozemků, aby tyto pozemky poskytli k osetí rychle rostoucích kvetoucích
rostlin. Kultivace a zasetí vhodných rostlin bude

zajištěna pomocí sponzorů zdarma. Semena
a odborný dohled budou zajištěny prostřednictvím
Výzkumného ústavu pícninářského – Troubsko.
Vysetá směska se nekosí, nehnojí a zůstává několik let bez dalšího obdělávání. 80leté zkušenosti
ze SRN i z Výzkumného ústavu včelařského –
stanice Přerov – Žeravice potvrzují, že půda takto
uvedená do klidu získává na úrodnosti a hlavně
skýtá vhodné podmínky pro výživu a rozmnožování
divokých opylovatelů. Poskytuje zároveň i kryt pro
hnízdění polního ptactva.
Pomůžeme-li přírodě, pomáháme tím sami
sobě.
Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě
u paní Skutecké v průběhu zimních měsíců až do
15. března 2013.
Děkujeme za porozumění a těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Robert Kaňa – Český svaz včelařů
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CES TOVÁNÍ
Expedice Lofoty
Září 2012
Za dlouhých zimních večerů se parta kamarádů rybářů rozhodla, že by si mohla jet zarybařit
do Norska. Slovo dalo slovo, a protože někteří
z nás už v Norsku byli, tak jsme si začali shánět a nakupovat potřebné vybavení na chytání
mořských ryb.
K dosažení cíle jsme použili kombinovanou
dopravu – auta a trajekt. Trasu jsme zvolili
s ohledem na možnost navštívit polární kruh
v Norsku. Zde se také zrodil jeden z památných
výrazů (lidově zvaných „hlášky“), díky kterým se
daří udržovat naše slovácké nářečí po staletí.
Jeden z účastníků se probudil, právě když jsme
dorazili na místo, a v polospánku zakřičel: „Kluci, kdy už bude ten krúžek?“
Tož jsme mu řekli: „Chlapče, tož sa podívaj,
už jsme tady na tem polárním krúžku!“ Po
nezbytném vyfocení a vyvěšení lužické vlajky
jsme pokračovali v cestě šťastně až na místo na ostrovy zvané Lofoty. Zde jsme se ubytovali
v rybářské osadě URE nedaleko města Leknes.
Počasí nám ale nepřálo. Z deseti dní jsme strávili
dva dny na chatě, protože byl silný vítr a na moři
vlny jak „sviňa“ (teda jak rodinný dům). Přesto
jsme si báječně zarybařili a pokochali se překrásnou přírodou. Na závěr jsme předali majiteli
chaty knihu o Lužicích, aby se přesvědčil o tom,
že u nás je taky krásně.
Ještě několik faktů na závěr. Celkem jsme jen
autem najeli 5300km a cesta Lužice-Gdaňsk-Stockholm-Lofoty trvala 59hod. Největší rybu
(a taky něco jiného) chytil Tonda a největšího
kraba Zdeňa.
Libor Helešic
foto archiv expedice
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Lužičtí rybáři ve Fjordu

T. Horký s mníky

Z. Benada s treskou tmavou a mníkem

L. Helešic a V. Jurásesk při zpracování ryb

P. Příkazský z největší ulovenou treskou

M. Příkazský s mníky

Severní polární kruh

Chata v osadě URE

Platýz a mořský ďas
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Okénko Joži Trefy

Okénko Joži Trefy

O KÉNKO J OŽI T REFY
„Rozrůstá se nám to tady jako houby po dešti,“
řekla mi nedávno jedna z dam, které záslužně
šíří zaručené informace po všech koutech naší
obce. „A co myslíte, teti?“ „No ty služby…“ Napadlo mě ledacos, snad jsem se i začervenal.
„Služby?“ „Ty reklamy přece.“ A tehdy mi svitlo.
Od jisté doby se totiž i já vracím domů hlavně
z Hodonína s pocitem, že svoje rodné ulice nepoznávám. Myslel jsem, že mám naši rozšafnou
ves dávno zmapovanou, ale o překvapení tady
očividně není nikdy nouze. Ani mé vycvičené oko
poslední dobou nestačí vstřebávat nové reklamy,
které přibývají na plotech našich sousedů. A tak
si říkám – Las Vegas začíná být pro Lužice chabá konkurence. Kam se podívám, tam na mě
útočí telefonní čísla a nabídky jako z jiného světa – taxi, nová okna, prodej nemovitostí a další
lukrativní zakázky. Až se mi z toho točí hlava, div
občas nespadnu z kola. Čekám jen na to, kdy
na mě některá tvář z plakátu promluví. Začali
jsme holt v Lužicích novou éru, zatím známou

hlavně ze sci-fi filmů – kam oko dohlédne, tam
mít reklamu, on se někdo vždycky chytí. Inu,
výdělek je dneska třeba a každá stovka dobrá.
Lužice jdou s dobou. Jen si tak pořád říkám,
jestli ty kytky a stromky v zahrádkách, na které
byla radost pohledět, když šel člověk kolem
plotu, nebyly přece jen lepší volba.
J.T.

Enom aby po nás pro ty naše děcka eště neco zostálo
Nedávno jsme seděli s mojú ženú u snídaně
a plánovali si, co budeme dopoledňa dělat. Ona
měla naplánované, že půjde do dědiny. Majú
tam prý na parkoviště dovézt laciné vajca, tož
že půjde nějaké kúpit.
A co budu teda dělat já? Venku, aj když už je
podzim, svítilo pěkně slunko, tak sem sa rozhodl, že sa půjdu projít. Ale kam? Potom sem
si vzpomněl, jak chlapi v hospodě mlúvili o tem
včelínku, co je postavený na Kratinách. Říkajú
temu Lužické arboretum. Chodijú tam prý malé
děcka aj s rodičama a učijú sa tam práci se
včelama, poznávat různé stromy, keře a trávy
potřebné pro chování včel a vůbec přístupu
k přírodě.
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Tož rozhodlé. Vzal sem si teho našého psa
na vodítko, do kapse sem strčil pár sáčků, co
mně kdysi dala zadarmo jedna z tych děvčat
na radnici - to kdybych musel po tem našem
Ořechovi někde něco udkludit - a vyrazili sme.
Šli sme kolem tych nových baráků za humnama, (tož majú to tam ti mladí lidé pěkné), až sme
došli k té ohradě, co sa tam vozí odpad. Bylo to
otevříté, ty chlapy, co to tam majú na starosti,
tam cosi dělali, tož sem tam vlézl.
Majú to tam pěkně rozdělené. Místo na listí,
místo na ostatní odpad a místo na haluze. U každého místa majú cedulu, na keré je napsané, co
sa tam má dávat. Aj ty písmena sú dosť veliké,
že sem to přečtl aj já, starší člověk. Aj tam majú

jakúsi velikú, modrú vanu. Aj u ní je cedula, že
sa tam má dávat enom listí a tráva. Aj to, že za
to už předem děkujú. Ty chlapi, co tam byli,
říkali, že je to kontejner, kerý sa potom vyvážá
do Mutěnic na jakúsi stanicu, tuším temu říkali
kompostárna.
A tož sem si to tam tak prohlédal. Dívám sa,
u té cedule, kde bylo napsané UKLÁDEJTE,
PROSÍM, POUZE VĚTVE. DĚKUJEME je vysypaná hromada barjakého lístí, aj z vinohradu. Tak
to vypadalo, jak vysypané z vozíku za auto nebo
z vozíku co jich táhajú za tyma terama.
Tak si říkám: „Tož co ten šofér neumí číst?
Nebo to dělá naschvál?“. Ale snád by měl umět
číst, když sa mosel naučil ty pravidla na jezdění,
aby mu na to dali ty papíry, keré každý šofér mosí
mět. Šak kdyby nekeří opravdu neuměli číst,
mohl by jim řídící na lužické škole zařídit nějaké
vyučování. Když tam dokážú naučit aj starších
lidí dělat na tych, jak temu říkajú počítače, tož
toto by snád také zvládli.

Při tem přemýšlání sem zapomněl, že sem sa
vypravil na ten včelínek. Rozlúčil sem sa s tema
chlapama, co tam byli, a vyrazil na Kratiny. Šel
sem kolem polí a vinohradů, keré tam sú a všady
čisto a ukluděné. Tož nekeří lidé si dokážú udžat
pěkné na svojém aj jinde a nekeří nikde.
Když sem došel k temu včelínku, hleděl
sem jak hlúpý. Pěkná dřevěná chalupa, všady
nasaděné stromy, keře a barjaké trávy, všady
pořádek. A majú tam aj jakési jezérko, to asi
aby sa ty včelky měly kde napit. Tak sem si říkal,
že nekeří lidé by sa mohli od tych děcek učit.
Ale to už byla hromada hodin a tož sem sa
vypravil nazpátek dom. Jak sem šel zasej kolem
té ohrady, tak ty chlapi od teho Lutesu to listí od
tech haluzí už odvážali. Vozili to s takovým malým
červeným traktórem, měli na tém v předu jakúsi
užicu. Tož šlo jim to. Ale zaséj mňa napadlo, že
to mosí všecko nekdo zaplatit a nemoselo by to
tak byt, kdyby lidé přemýšlali nad tým, co dělajú.
Když sem došel dom, moja už byla doma aj
s vajcama. Povykládal sem jí, co sem všecko
viděl, a optal sa jí, co ona na to. Povidala, že co
sa temu divím. Že když dnes čekali na teho chlapa, co měl dovézt ty vajca, tož tam kerási ženská
mlúvila o tem, jak viděla teho Zdeňu Vojtíška, co
jezdí s tým modrým traktórem u teho Lutesu, jak
vézl odkáďsi z lesa starý gauč aj s křeslama a měl
na téj vlečce aj jakési ty gumy z auta. Tož sme si
tak s tú mojú povidali, že by sa nekeří lidé mohli
zamyslet nad tým, co dělajú, co to stojí práce
a hlavně peněz po nich pouklúzat a co teprú,
co to dělá s tú přírodú. Enom, aby po nás pro
ty naše děcka eště něco zostálo.
„tata Jožky Trefy“☺

39

Sport

Sport

SPORT

FITNESS CENTRUM HALA

PODZIMNÍ POHÁROVÉ SOUTĚŽE VE FITNESS
Hned po prázdninách
jsme se začali připravovat na
podzimní soutěže, které se
tentokrát konaly ve Vyškově,
v Opavě a v Brně. K našim
běžným tréninkům jsme přidali
ještě cvičení sestav o víkendu.
Některé závodní sestavy jsme
změnili, některé pouze vylepšili
a výsledky se dostavily.
Vyškov:
1. místo Katka Knápková
2.místo Lucka Vagundová
3.místo Natálie Dvořáková
5.místo Verča Srncová
7.místo Natka Bílíková

Vyškov 2012

Děkuji za podporu Obci
Lužice, lužickému Sokolu za
prostory ke cvičení, firmě All
Stars za iontové nápoje a paní
Bučkové za šití kostýmů na
vystoupení.
K. Knápková
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Otevírací doba po-pá 9-11 hod 14-20 hod
so
9-18 hod
ne
9-11 hod
Otevírací doba bude postupně upravena dle zájmu návštěvníků.
Na Vaši návštěvu se těší
Zdeňka Veselá
veselazdenka@centrum.cz, tel: 739 656 420

Grand Prix Opava je mezinárodní soutěž, nechyběly
opět vynikající závodnice ze
Slovenska
5.místo Lucie Dulovcová
6.místo Natálie Dvořáková
Smartlabs cup Brno
Mladší dívky
3.místo Hana Holišová
4.místo Natka Bílíková
Starší dívky
1. místo Lucie Dulovcová
2. místo Lucie Vagundová
4. místo Katka Knápková
5.místo Natka Dvořáková

Od 7. ledna 2013 bude nově otevřeno FITNESS CENTRUM
v prostorách sportovní haly v Lužicích s novými posilovacími stroji
značky Vita a cardiozona z profi řady Ketller.
Ve fitness centru Vám bude nabídnuta služba certifikovaného
trenéra, poradíme, jak správně a efektivně cvičit.
Bude pro Vás také připraveno posezení, kde si můžete dát
kávu, nealko nápoje, pivo a malé občerstvení.
Součástí baru bude prodej doplňků stravy, které jsou vhodné
před i po cvičení (iontové nápoje, spalovače tuku, sacharidové
a proteinové nápoje, BCCA, kreatin...vitamíny, minerály...)

Úspěšný podzim fotbalové mládeže

Grand Prix Opava

Smartlabs cup Brno

Tak máme za sebou podzimní část fotbalové soutěže, která se zdá být letos pro
naši mládež velmi úspěšnou.
Na konci minulého školního roku se trenéři přípravky
rozhodli udělat nábor malých
fotbalistů. Za podpory základní školy se sešel na Baníku
slušný počet chlapců z první
a druhé třídy. Někteří se poprvé
obuli do vypůjčených kopaček
a předváděli trenérům své
sportovní schopnosti. Vypadali
nadšeně a odhodlaně - také
první oficiální trénink absolvovalo snad třicet kluků. Bylo
jasné, že ne všichni najdou
ve fotbale zalíbení a teprve po

Přípravečka přezdívaná „Šmoulíci“ v tréninkovém zápalu

prázdninách se ukáže, kdo
vydrží a kdo ne. V srpnu začala
přípravka pod vedením nových

trenérů - Měchury (Tacina),
Klímka (Finče) a Zahnaše, který se připojil poté, co do Lužic
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Letošní úspěšná přípravka

přivedl svého syna, s ostrou
přípravou na sezónu. I když
někteří opravdu už nepřišli, má
nyní základna celkem slušný
počet hráčů, a dokonce i svou
malou přípravečku. S těmito
nejmenšími, což jsou klučíci
kolem 4 - 5 let, jim pomáhají,
když je potřeba, i trenéři od
starších mužstev, zejména
Číhal, Staněk a také hoši Pazderovi, jak starší, tak i mladší,
kteří si rádi odpočinou od horkých hlav dorostenců a mužů.
Je radost dívat se, jak je to baví
a jak se snaží, protože: „Pane
trerére, mušíme požádně trénovat, abysme hráli perrfektní
fotbal!“. Řeknu vám, klobouk
dolů před těmito trenéry. Chce
to pěknou dávku trpělivosti
a pevné nervy, když vidíte, jak
se zavěsí na zábradlí hlavou
dolů, protože si potřebují, jak
říkají, „odpočinout“, nebo se
„musí jít vyčůrat“ a po cestě
stihnou prozkoumat zákoutí
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chvojek u kurtů. To aby měli
trenéři oči i na „zádech“. No ale
co by pánové pro budoucnost
Baníku neudělali?
Ti větší, kteří už hrají soutěž,
jsou poslušnější a berou fotbal
vážně, což dokazuj i výsledky.
Tak úspěšná přípravka tu snad
ještě nebyla. Z desíti zápasů
mají na svém kontě osm výher, jednu remízu a jedinou
prohru a v tabulce jsou na 2.
místě. Velkým přínosem byl
určitě příchod Radka Zahnaše
z Hodonína, který je nejlepším
střelcem přípravky. Samozřejmě ani nejlepší střelec na světě
by sám nic nezmohl, kdyby
kolem sebe neměl dobrou
partu, která chápe, že fotbal
je hra kolektivní a každý je
pro tým důležitý, ale zase ne
nenahraditelný.
Starší hráči – žáci - již patří
delší dobu k těm lepším mančaftům a letos navíc i oni zaží-

vají jednu z nejlepších sezon.
Čtrnáct zápasů, z nichž v jednom remízovali a ani jednou neprohráli! Trenéři Fojtů, Zálešák
a Petrásek, který se přesunul
k žákům od přípravky, mají silný
tým a hlavně se nemusí potýkat
s nedostatečnou docházkou.
Nejlepším střelcem žáků je
kapitán týmu Radek Zálešák,
který v nouzi zaskočí i v bráně.
Určitě žákům prospívá i to, že
někteří téměř pravidelně pomáhají dorostencům, takže mají
zkušenosti i s trochu „těžším“
fotbalem. I v tomto mužstvu
jako u přípravky, nebo vlastně
u fotbalu obecně, platí, že když
se sejde dobrá parta, tak jde
všechno líp.
Nejlepší sezonu však zažívá určitě dorost. Před pěti
lety, když byl trenér Pazdera
požádán, aby se věnoval trénování dorostu, netušil, jak těžké
to bude. Po minulých trenérech
zůstalo jen torzo čítající zhruba
čtyři až pět hráčů dorostu. Bylo
třeba vybudovat tým, a tak se
přemlouvalo, přesvědčovalo.

Jediný neporažený dorostenský tým podzimní části

Znovu se vrátili k fotbalu kluci,
kteří přestali hrát, „zlanařili“ se
Hodoňáci, bojovalo se. Takto
poskládaný tým, který začal
s Pazderou trénovat i Galatík,
neměl moc šancí na větší
úspěch, a tak se podle očekávání putovalo z okresního
přeboru do III. třídy. Přesto to
trenéři nevzdávali a čekali na
chvíli, kdy přijdou do dorostu
kluci ze žáků, kteří tehdy pod
vedením Pazdery hráli. Čtyři
sezony potýkání se s náladami
dorostenců a shánění hráčů
však nesou tuto sezonu ovoce.
Dorostenci, vesměs Lužičáci
(ti, kteří nejsou z Lužic, tu mají
aspoň kořeny), porážejí jeden
tým za druhým. I když pokaždé
nehrají přesně podle představ
trenérů, nenašli na podzim
přemožitele. Jediné zaváhání
přineslo utkání s Bukovany,
kdy remízovali. Jako poslední
utkání měli sehrát zápas s Nenkovicemi, jejichž tým poprvé
prohrál týden před utkáním

s našimi dorostenci. Boj o první
místo - tak by se dal nazvat tento zápas. Většinou se mladíci
dokázali správně vyhecovat
jen na sousední Mikulčice, ale
tentokrát překvapili. Stranou
šla všechna zranění a bolístky.
Všichni chtěli bojovat a taky
bojovali. A vybojovali! Kromě
prvního místa v tabulce týmů

i pozici aktuálně nejlepšího
střelce soutěže, kterým se
stal, spolu s bukovanským
Žižlavským, Tomáš Varga.
Dlouhonohý klučina, některými přezdívaný „Koller“ pro
svou vysokou postavu, který
začal s fotbalem v 16 letech
a minulou sezonu by jej nikdo
za střelce netipoval, nastřílel
15 gólů! Stejně jako žáci jsou
i lužičtí dorostenci jediným
neporaženým týmem soutěže.
Teď záleží jen na nich, jak na
jaře s tímto úspěchem naloží,
protože oproti přípravce a žákům, kteří nemají kam postoupit, jsou to právě oni, kteří mají
šanci vrátit se po pěti letech do
okresního přeboru.
Takže, sportu zdar a na jaře
ať se všem mladým fotbalistům
daří tak jako na podzim a kluci
ať ten postup vykopou ☺
Zorka

Lužický dorost přezimuje jako vedoucí tým tabulky
foto Jana Králová
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Komise mládeže při Okresním fotbalovém svazu Hodonín pořádá
Okresní halovou ligu starších a mladších žáků v sálové kopané LUŽICE 2013
Místo konání: Sportovní hala Lužice
Účastníci: Starší žáci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mladší žáci
1. FK Mutěnice
2. TJ Slovan Bzenec
3. Sokol Čejč
4. RSM Hodonín „A“
5. Kovo Ždánice
6. Ratíškovice - Vacenovice
7. FC Vracov
8. Jiskra Strážnice
9. Zemas Hovorany
10. RSM Hodonín „B“

FK Mutěnice
TJ Slovan Bzenec
TJ Slavoj Rohatec
RSM Hodonín
Kovo Ždánice
Ratíškovice - Vacenovice
FC Vracov
Jiskra Strážnice
Zemas Hovorany
Baník Lužice

Program:
1. Turnaj Sobota 5. 1. 2013 8,00 - 14,00
1.
2.
3.
4.
5.

Mutěnice
Bzenec
Rohatec
Hodonín
Ždánice

ST.
ST.
ST.
ST.
ST.

1.
2.
3.
4.
5.

Mutěnice
Bzenec
Sokol Čejč
Hodonín „A“
Ždánice

6.
7.
8.
9.
10.

Ratíšk.-Vacen. ST.
Vracov
ST.
Strážnice
ST.
Hovorany
ST.
Lužice
ST.

6.
7.
8.
9.
10.

Ratíšk.Vacen.
Vracov
Strážnice
Hovorany
Hodonín „B“

3. Turnaj Neděle 20. 1. 2013 12,00 - 19,00
Jen mladší žáci

4. Turnaj Sobota 26. 1. 2013 8,00 - 14,30
Jen starší žáci

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mutěnice
Bzenec
Čejč
Hodonin „A“
Ždánice
Ratíškovice - Vacenovice
Vracov
Strážnice
Hovorany
Hodonín „B“

1.
2.
3.
4.
5.
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Mutěnice
Bzenec
Rohatec
Hodonín
Ždánice

ST.
ST.
ST.
ST.
ST.

1.
2.
3.
4.
5.

Mutěnice
Bzenec
Čejč
Hodonín„A“
Ždánice

ML.
ML.
ML.
ML.
ML.

Mutěnice
Bzenec
Rohatec
Hodonín
Ždánice
Ratíškovice -Vacenovice
Vracov
Strážnice
Hovorany
Lužice

ML.
ML.
ML.
ML.
ML.

6.
7.
8.
9.
10.

Ratíšk.- Vacen.ST.
Vracov
ST.
Strážnice
ST.
Hovorany
ST.
Lužice
ST.

6.
7.
8.
9.
10.

Ratíšk.Vacen.
Vracov
Strážnice
Hovorany
Hodonín„B“

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mutěnice
Bzenec
Rohatec
Hodonín
Ždánice
Ratíšk.- Vacen.
Vracov
Strážnice
Hovorany
Lužice

Mutěnice
Bzenec
Čejč
Hodonín „A“
Ždánice
Ratíšk.-Vacen.
Vracov
Strážnice
Hovorany
Hodonín „B“

9. Turnaj Neděle 3. 3. 2013 12,00 - 17.00

10. Turnaj Neděle 10. - 3. 2013 12,0 - 17,00

O 6. - 10. místo
UMÍSTĚNÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI NA
6. - 10. MÍSTĚ

O 1. - 5. místo
UMÍSTĚNÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI NA
1. - 5. MÍSTĚ

Pořadatel

Termín turnaje

Baník Lužice

Neděle

Začátek Místo turnaje

6. 1. 2013

12:00

Sportovní hala Lužice

FC Vracov „A“

Neděle

13. 1. 2013

8:00

ZŠ Moravský Písek

FK Mutěnice

Sobota

19. 1. 2013

8:00

Hala Mutěnice

Zemas Hovorany

Sobota

26. 1. 2013

8:00

Hala Mutěnice

Mogul Vacenovice-Ratíškovice „A“

Neděle

3. 2. 2013

8:00

Hala Želva Dubňany

RSM Hodonín

Sobota

9. 2. 2013

8:00

Hala Želva Dubňany

První tři družstva ze skupiny postupují do závěrečného finálového turnaje, který organizuje
OFS Hodonín dne 31. 3. 2013 od 8:00 hodin v hale Teza Hodonín.
Startují hráči ročníku 2002 a mladší.
Termín turnaje
Neděle

6. Turnaj Neděle 10. 2. 2013 12,00 - 18,00

5. Turnaj Neděle 3. 2. 2013 12,00 - 18,00

8. Turnaj Sobota 23. 2.2013 8.00 - 14,30
Jen mladší žáci

Program Okresní halové ligy starší přípravky v sálové kopané - skupina A

2. Turnaj Neděle 13. 1. 2013 12,00 - 18,00
ML.
ML.
ML.
ML.
ML.

7. Turnaj Sobota 16. 2. 2013 8,00 - 15,00
Jen Starší žáci

ML.
ML.
ML.
ML.
ML.

13. 1. 2013

Začátek

Poznámka

12:00

Sobota

26. 1. 2013

8:00

Neděle

10. 2. 2013

12:00

Sobota

16. 2. 2013

8:00

Neděle

3. 3. 2013

12:00

Turnaj o 6. - 10. místo

Neděle

10. 3. 2013

12:00

Turnaj o 1. - 5. místo

Startují hráči narození po 1. 1. 1998.
45

Sport

Sport/Společenská kronika
Okresní soutěž - starší přípravka A

Tabulky podzimní části sezóny roku 2012/13
III. A třída - muži
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Hovorany
D. Bojanovice
FK Dubňany B
FK Šardice
Bukovany
Násedlovice
Bohuslavice
Terezín
Lužice
Želetice
Prušánky
Svatobořice B
Milotice B
Nenkovice

Záp
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

+
12
8
8
7
7
7
6
5
5
4
4
4
4
2

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

0
3
5
4
5
5
8
7
7
6
7
7
8
11

Skóre
52: 12
28: 16
43: 31
29: 23
29: 21
40: 33
19: 32
38: 34
21: 29
31: 34
22: 32
23: 37
21: 29
18: 51

Body
38
27
25
24
23
23
18
17
17
16
15
15
14
7

PK

(Prav)
(17)
(6)
(4)
(3)
(2)
(2
(-3)
(-4)
(-4)
(-5)
(-6)
(-6)
(-7)
(-14)

III. třída - dorost
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tým
Lužice
Bukovany
Nenkovice
Strážnice
St. Poddvorov
Mikulčice
Prušánky
FKM Morava B
FK Šardice
Archlebov

Záp
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

+
8
7
7
5
4
3
3
2
2
1

0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0

0
1
2
3
4
6
6
6
6
8

Skóre
53: 13
36: 9
43: 10
26: 18
17: 27
29: 34
20: 33
13: 34
20: 43
14: 50

Body
25
22
21
16
13
9
9
7
7
3

PK

(Prav)
(13)
(10)
(6)
(-2)
(1)
(-3)
(-9)
(-5)
(-2)
(-12)

Okresní soutěž st. žáci (10+1)
Rk. Tým
1. Lužice
2. Mor. Písek
3. Milotice
4. Dambořice
5. Bukovany
6. Žarošice
7. FK Šardice
8. Násedlovice
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Záp +
14
14
14
14
14
14
14
14

0
13
10
8
7
5
3
3
3

1
1
2
3
1
0
0
0

Skóre
0
3
4
4
8
11
11
11

Body
103: 21
98: 25
46: 21
41: 29
51: 78
41: 76
27: 71
20:106

PK
40
31
26
24
16
9
9
9

(Prav)
(19)
(10)
(5)
(3)
(-5)
(-12)
(-12)
(-12)

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

Tým
FK Dubňany
Lužice
Mutěnice
Nenkovice
Uhřice
St. Poddvorov
Strážovice
Mikulčice
Prušánky
Milotice
FK Šardice

Záp
9
10
10
10
10
10
10
10
9
10
10

+
9
8
8
7
4
4
3
3
2
2
0

0
0
1
1
0
1
1
2
0
1
1
0

0
1
1
3
5
5
5
7
6
7
10

Skóre
139: 11
103: 22
100: 27
55: 51
35: 57
52: 94
31: 60
43: 94
28: 53
27: 74
26: 96

Body
27
25
25
21
13
13
11
9
7
7
0

PK

(Prav)
(12)
(10)
(10)
(6)
(-5)
(-5)
(-1)
(-3)
(-8)
(-8)
(-12)

společenská kro ni ka
Jubilanti
říjen – prosinec 2012
Jaroslav Knápek
Miroslava Rošková
Milada Kučerová

80 let
80 let
80 let

Martin Straka
Ladislav Novotný

85 let
85 let

Jan Zimek

90 let

Josef Kučera
Josef Řežábek

91 let
91 let

Libuše Ambrozová
Bohumila Hromková
Otilie Geierová

92 let
92 let
94 let

Ve druhém pololetí letošního roku jsme přivítali
tyto nové občánky Lužic:
Bílek Tobiáš, Růžová
Mikulicová Markéta, Bojanovická
Skošníková Sabina, Havířská
Gromusová Nella, Velkomoravská

Makuderová Denisa, Vinohrádky
Pochylý Daniel, Velkomoravská
Janeček Stanislav, Vinohrádky
Drobečková Adéla, Velkomoravská

Blahopřejeme!

Slavnostní vítání občánků Lužice

foto Mgr. Jana Líčeníková
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Společenská kronika/Napsali nám

Napsali nám

Zesnulí občané v roce 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ludmila Špačková
Vlastislav Mikulica
Anna Kuchařová
Františka Herzánová
Jan Cabal
Josef Bušek
Anna Mokrohajská
Anna Bohunská
Jaromír Holeček
Karel Horňáček
Jozef Vaško
Jan Futiakiewicz
Růžena Filipová
Milan Gaží
Libor Hegnar
Nasťa Rakvicová
Josef Koplík
Pavel Baláž
Ludmila Crlíková
Miroslav Veselý
Libor Mikolášek
Milada Ištvánková
Zdeňka Svobodníková
Josefa Vavrysová

68 let
68 let
80 let
90 let
76 let
70 let
63 let
61 let
74 let
87 let
67 let
67 let
92 let
63 let
53 let
77 let
63 let
73 let
65 let
71 let
67 let
85 let
63 let
88 let

Úmrtí rodáků
Martin Kotásek, Hodonín
56 let
Květoslava Novotná, roz. Pindová, Třešť 84 let

Vzpomínáme

N a p s a l i n á m ...
VZPOMÍNKA
V listopadu nás navždy opustila paní Milada Ištvánková, která si
zaslouží poděkování za
dlouholetou práci pro
naši farnost.
Narodila se v srpnu 1927 v Lipníku nad
Bečvou manželům Konrádu a Emilii Sedlákovým.
Vyučila se prodavačkou v květinářství a seznámila
se zde s Josefem Ištvánkem, který v Lipníku nad
Bečvou vykonával základní vojenskou službu. Po
svatbě následovala svého muže do Hodonína, kde
pracoval v závodě na výrobu překližek a kde také
deset let bydleli. Pak se odstěhovali do Lužic, do
bytu na farním úřadě. Zde její muž působil celou
dobu jako kostelník a ona se věnovala hraní na
zdejší varhany, při všech církevních příležitostech.
Přitom ještě stihla zpívat v chrámovém sboru. Byla
tak přítomna při uzavření mnoha manželství, ale
také při doprovodu mnoha lužických občanů na
jejich poslední cestě. Vychovala dva syny, Ivu
a Milana. Mladší syn Milan v roce 2004 svou matku na poslední cestě předešel. Sama po dlouhou
dobu pracovala jako prodavačka v tehdejší „Jednotě“. Avšak v myslích většiny občanů zůstane
jako varhanice ve zdejším kostele. Za tyto služby
jí bylo umožněno bydlet nadále ve farním bytě.
Mezi její lásky i v pozdním věku patřily návštěvy
našeho hlavního města Prahy, kde hlavně obdivovala krásy zahrad v podhradí na Malé Straně.
I v době, kdy byla nemocná, si udržovala svoje
myšlení luštěním křížovek a osmisměrek. Až do
poslední chvíle si tak uchovala jasnou hlavu, a tak
i v tomto směru na ni vzpomínáme.
Farníci

N a p s a l i n á m ...
Vánoční rozjímaní. Mistr Evropy a vítěz Diamantové ligy v Lužicích?
Ale ano, ale kde se tady
vzal? Nebylo to složité, když
se objevil se svým otcem na
slavnostním otevření beach
volleyballového kurtu v roce
2005 na Sokole v Lužicích za
účasti starosty Sokola a starosty obce. To ovšem ještě
Vítězslav Veselý /Hodonín/
nevěděl, že se stane sportovní celebritou světa. Ač je to
k nevíře, pod finálním vedením
Jana Železného se v průběhu
pěti let vypracoval na post
světové oštěpařské jedničky.
Tolik úspěchů v jednom roce
je závratná sportovní kariéra:
- Nejdelší letošní hody oštěpem na světě
- Mistr republiky

Mistr Vítězslav Veselý

-

Mistr Evropy
Vítěz Diamantové ligy
Čtvrté místo na OH
Atletický objev roku
Třetí místo v anketě Atlet roku
2012

Sokolské zátiší

Společné foto účastníků turnaje - Stojící z leva: A. Komosný, V. Veselý /otec/, J. Maršálek, J. Kreml, J. Šupálek, J. Bábíčková, J. Horňáček, P. Cink, I. Hromková, K. Prchal, T. Pelíšek. V pokleku:
V. Marada, Vítězslav Veselý, Lúcia, Zuzka Kováčová, H. Michenková, J. Novák.
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Reklama
Možná si lužičtí občané zaslouží, aby z jejich řad vzešel
kdos, kdo naši obec proslaví.
Máme vytvořeny podmínky, Baník a Sokol fungují. OÚ podporuje kulturu a další složky v obci.
Objeví se nějaký Veselý, Jágr
či Koller ze Smetanovy Lhoty?
Cesta k úspěchu je dlouhá. Co
nabízí rodiče svým ratolestem,
jaký způsob zábavy?
A tak si přejme do dalších let,
ať vzkvétá lužická tělovýchova,
sport a další zájmy.
Ale pozor, cosi se děje! Že
by nastupující generace pod
odborným vedením dosáhla
úspěchu? Zatím? Co mají za
lubem?
Jindřich Maršálek

Reklama

Tak se začíná, hlavy vzhůru!

MALÍŘSTVÍ

REKLAMA

Horňáček Přemysl

nabízí malířské a natěračské práce
tel.: 723 913 071
VÁŠ DOMOV V LEPŠÍCH BARVÁCH

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
S KOMPLETNÍ DODÁVKOU MATERIÁLU

Richard Osička
Na Járku 482
Moravský Žižkov 691 01

50

slev

y až

50 %

mobil: +420 732 685 487
e-mail: podlahyosicka@seznam.cz
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Reklama

Jablíčkový den v ZŠ

-

VÝROBA A DOPRAVA BETONOVÉ SMĚSI
DOPRAVA A ZEMNÍ PRÁCE
OBČANSKÉ STAVBY
RODINNÉ DOMY NA KLÍČ
PRŮMYSLOVÉ STAVBY
ZATEPLOVÁNÍ BUDOV
PŮJČOVNA LEŠENÍ A BEDNĚNÍ
DEMOLICE A RECYKLACE

D EN

KLOBOUKŮ

Foto na této straně: Mgr. Jana Líčeníková

Sídlo firmy: Měšťanská 109, 695 01 Hodonín
www.firmaplus.cz • firmaplus@firmaplus.cz
tel: 518 340 763 • fax: 518 321 031 • mobil: 732 560 043

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
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů.
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Lelka Dolní Bojanovice
Povoleno OkÚ Hodonín, registrační číslo vydané Ministerstvem kultury ČR – MK ČR E 12422,
náklad 1150ks.
obec@luziceuhodonina.cz • www.luziceuhodonina.cz
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Růže pro válečné veterány

Slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu

S MIKULÁŠEM DO FRANCIE

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

Foto: Jana Králová
Na vydání tohoto čísla přispěli:

