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S L OVO S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané,
v únoru tohoto roku byla zahájena výstavba inženýrských sítí
v lokalitě Vinohrádky II. etapa. Tato investiční akce prezentuje
realizaci komplexní infrastruktury, jejíž součástí jsou komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody VN,
NN, veřejné osvětlení, slaboproudé rozvodya parkové úpravy
zelených ploch včetně instalace mobiliáře. Ukončení výstavby
výše uvedených stavebních objektů se předpokládá v srpnu
2012. Souběžně bude zahájena výstavba rodinných domů (RD)
s termínem ukončení do 31. 12. 2014. Výstavba třiceti RD bude
realizována jedním dodavatelem. Pro výstavbu zbývajících deseti
RD si dodavatele zajistí stavebníci. Cena schválená zastupitelstvem obce Lužice činí 1 200 Kč/m2, a zahrnuje náklady na
výstavbu komplexní infrastruktury. Pro výstavbu RD byl vypracován „Regulační plán“ (RP), který stanovuje podrobnou koncepci
a regulační zásady výstavby v souladu s platným Územním
plánem obce Lužice. Cílem regulativů je dosažení maximálních
standardů úrovně bydlení u všech RD při zachování urbanistického záměru daného území. Při sestavování RP bylo prioritou
eliminovat negativní zkušenosti z obdobných akcí (nedostatek
soukromí, architektonická disharmonie, nerespektování historického vývoje zástavby obce apod.) při naplnění současných
potřeb občanů a s ohledem na stávající kapacitu infrastruktury
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Slovo starosty

Slovo starosty
obce (park, odvod dešťových
vod, parkovací místa, obytná
zóna atd.).
Realizace tohoto projektu
byla zahájena výkupem pozemků v roce 2003. Následně
proběhlo zaměření pozemků
a vypracování nového geometrického plánu. Na základě
urbanistické koncepce byla
provedena změna územního
plánu (ÚP). V souladu s ÚP
byla vypracována projektová
dokumentace (PD) pro řízení
o umístění stavby, stavební
řízení a vodoprávní řízení.
V roce 2011 byla vydána
a nabyla platnosti jednotlivá
stavební povolení a vodoprávní rozhodnutí. V souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění, proběhlo otevřené
výběrové řízení na dodavatele
infrastruktury „ZTV pro výstavbu rodinných domů – Lužice
– lokalita Vinohrádky II.“.
Výsledkem tohoto procesu,
na kterém VSTŘÍCNĚ spolupracovali projektanti, měřiči,
úředníci a správci sítí, je vytvoření čtyřiceti stavebních míst
o ploše od 500 m2 do 1000
m2. Nová ulice ponese jméno
lužického rodáka Jaroslava
Dobrovolského.
Jaroslav Kreml
starosta
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Napojení nově vznikající uliceDobrovolského na ulici Polní

Pohled ze staveniště směr ulice Vinohrádky
foto: Jana Králová – 18. leden 2012
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NOVÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ TELEVIZNÍCH KABELOVÝCH ROZVODŮ.
Díky modernizaci televizních kabelových rozvodů a napojení obce Lužice na páteřní optickou síť,
je možno v současné době využívat tři kvalitní služby: DIGITÁLNÍ TELEVIZE – VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET – TELEFON. V souvislosti s narůstajícími požadavky diváků a uživatelů Internetových
služeb jsme pro Vás připravili nové výhodné balíčky, kterými můžete ušetřit až několik set korun.

1./ Sloučením služeb digitální televize (DVB-C) a Internetu dostanete dle rozsahu Vámi objednaných
služeb TV programy ZDARMA.
2./ Každý uživatel televizních kabelových rozvodů nebo Internetu má možnost nákupu potřebného
zařízení až za polovinu běžné prodejní ceny. (SET TOP BOXY, moduly, dekódovací karty, internetové
modemy atd.)

3./ Pro diváky, kteří chtějí platit pouze ty programy o které mají zájem, jsme připravili od května
speciální balíček HD programů, kde bude možný výběr dle vlastního uvážení. Klikni a dívej se.
4./ Byl spuštěn elektronický průvodce (EPG) - služba, která divákovi napoví, jaký pořad právě
sleduje, jaká část tohoto pořadu už uplynula, kdy končí a co po něm bude následovat.
5./ Rozšiřujeme nabídku HD programů všech žánrů – sport, dětské, hudba,
vzdělávání, zajímavosti, zpravodajství, erotické, a další.
6./ Aktivujeme zdarma telefonního čísla, telefonování v rámci Internetu zdarma, k jiným operátorům za bezkonkurenčně nízké ceny. Platí i pro mobilní sítě!!!
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7./ Rychlost Internetu až na
25Mbit/s bez navýšení ceny.
Při sloučení služeb získáte
finanční výhody.
CO POTŘEBUJETE?
- Pro příjem digitální kabelové
televize je nutný set-top-box
(DVB-C) nebo TV přijímač
s možností příjmu DVB-C.
Pro příjem nejnižší nabídky
DVB-C není nutná dekódovací karta.
- Pokud jste uživatelem kabelové televize a máte zájem
o Internet, budete potřebovat
pouze 1Kč.
- Jestliže se rozhodnete telefonovat ZDARMA v síti Internet
a výrazně ušetřit při volání
do sítí telekomunikačních
operátorů, máte možnost
výběru z několika nabízených
VoIP adaptérů od společnosti
NOEL, s.r.o., které Vám
umožní tuto službu provozovat. Samozřejmostí je telefonní číslo ZDARMA a startovací
kredit pro volání.
Všechny Vaše případné
dotazy velmi rádi zodpoví pracovníci společnosti
NOEL, s.r.o. Hodonín na
telefonních číslech:
+420 518 359 635,
+420 607 866 813.

OCENĚNÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ
Na návrh ředitele ZŠ a MŠ
Jaroslava Dobrovolského Lužice a Rady obce Lužice
byla oceněna při slavnostním
setkání vybraných pedagogických pracovníků škol a školských zařízení s představiteli
obcí ke Dni učitelů v Hodoníně
27. března 2012 učitelka mateřské školy v Lužicích paní
Ludmila Hanzlíčková.
Paní učitelka Ludmila Hanzlíčková patří k nejzkušenějším a nejlepším pedagogům
v mateřské škole v Lužicích.
Vykonává funkci zástupkyně
vedoucí učitelky mateřské
školy. Při práci s dětmi uplatňuje svou nápaditost, invenci
i vysoké odborné znalosti.
Jako výborná učitelka je hodnocena nejenom vedením
školy, ale i rodičovskou veřejností. Podílí se na prezentaci
mateřské školy na veřejnosti
především přípravou dětí do
pěveckých soutěží a přehlídek
dětských folklorních souborů
regionu Podluží. Sama vede
folklorní kroužek v mateřské
škole.
Ve spolupráci s Obecním
úřadem Lužice se podílí na přípravě dětí na Vítání občánků v
obci, píše články do obecního
Zpravodaje.
Přes vysoké pracovní nasazení si najde čas i na své
osobní záliby, kterými jsou

Ludmila Hanzlíčková

folklor a zpěv. Mnoho let zpívá
v dechové hudbě Hovorané
a vystupuje i při folklorních
akcích v obci.
Vysoce si ceníme i jejích
osobních vlastností a jsme
přesvědčeni, že si ocenění
plně zaslouží.
Mgr. Jana Ambrožová,
místostarostka
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PODĚKOVÁNÍ
Při závěrečném koncertu Vojenského uměleckého
souboru Ondráš nazvaném
„Vánoční vinšování s Ondrášem“ převzala místostarostka
Mgr. Jana Ambrožová děkovný pamětný list za finanční
příspěvek věnovaný lužickými občany na konto válečných veteránů při koncertě
v Lužicích. Velmi milé bylo
zjištění, že Lužičané patřili
podle počtu obyvatel mezi ty
nejštědřejší a vybranou částkou 12 015 Kč předčili např.
Znojmo, Rosice a Hustopeče.
Poděkování tedy patří všem

Místní poplatky na rok 2012
Sazba poplatku za psa
splatnost poplatku do 31.3.2012

Sazba poplatku za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů
500 Kč/1 osobu
splatnost poplatku do 31.3.2012 nebo 1/2 poplatku do 31.3.2012, 2/2 poplatku do 30.9.2012
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

občanům, kteří se podíleli na přípravě koncertu a všem, kteří
finančně přispěli.
Redakce

POHYB OBYVATEL V ROCE 2011
Ukazatel

celkem

ženy

2 822

1 414

Počet narozených

36

20

Počet zemřelých

30

16

79

42

58

28

2849

1 432

Počet občanů ČR k 1.1.2011
Vývoj

Počet přistěhovalých
Migrace
Počet vystěhovalých

V rámci okresu

62

z jiných okresů

17

v rámci okresu

40

do jiných okresů

18

Počet občanů ČR k 31.12.2011
Cizinci a občané EU s trvalým pobytem v obci:
Celkem obyvatel k 01.01.2012:
přechodný pobyt cizince, občana EU, dlouhodobý pobyt cizince
6

150 Kč/1 pes

27
2876
16

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.

K R ÁT K É Z P R Á V Y
• Na www.luziceuhodonina.cz v menu AKTUALITY – Infokanál je vždy k dispozici soubor
s aktuální verzí prezentace vysílané v místní
kabelové televizi
• Na www.luziceuhodonina.cz v menu FOTO –
VIDEO naleznete také:
- Fotografie ze silvestrovského plavání a Lužické
laťky
- Fotografie z fašaňkové obchůzky i zábavy
- Videa se čtvrtletníky obce Lužice
• Vývoz odpadu v 2. čtvrtletí 2012:
11. 4. (+ pytle), 25. 4., 9. 5. (+ pytle), 23. 5.,
6. 6. (+ pytle), 20. 6.
• Přímá telefonní čísla na pracoviště OÚ
Starosta: Ing. Jaroslav Kreml – tel.: 511 117 822

Místostarostka: Mgr. Jana Ambrožová
– tel.: 511 117 826
Tajemník OÚ: Mgr. Ing. František Červinek
– tel.: 511 117 820
Matriční úřad: Marta Svobodová
– tel.: 511 117 823
Mzdová a provozní účtárna: Dana Valoušková
– tel.: 511 117 824
Sekretariát, podatelna: Lucie Skutecká
– tel.: 511 117 821
Informační služby, správa hřbitova: Jana Králová
– tel.: 511 117 827
Poplatky, pokladna, Czech-Point:
Zdeňka Hubačková – tel.: 511 117 825
Obecní úřad: 518 357 225
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Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
Český Podací Ověřovací Informační Národní
terminál, tedy Czech POINT je projektem, který
redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan –
veřejná správa. Do doby zřízení Czech POINTů
musel občan navštívit několik úřadů k vyřízení
jednoho problému. Czech POINT slouží jako
asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím
místa tak, aby obíhala data a ne občan.
Kontaktní místo Czech POINT je Vám
k dispozici i na našem OÚ. Za správní poplatek
poskytujeme výpisy z Katastru nemovitostí,
z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, dále z Rejstříku trestů a z Bodového
hodnocení řidičů.
Czech POINTy jsou také dostupné na obecních a městských úřadech v sousedních obcích,
na pobočkách České pošty, na pobočkách
Hospodářské komory ČR, na českých zastupitelstvích v zahraniční a u vybraných notářů.
V budoucnosti vláda navrhuje také zavedení
těchto kontaktních míst také do dalších institucí,
např. do bank.
Katastr nemovitostí
KN obsahuje informace, které slouží
k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové
a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu,
nerostného bohatství, kulturních památek,
pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí,
pro účely vědecké, hospodářské a statistické
a pro tvorbu dalších informačních systémů.
O výpis může požádat každá fyzická i právnická
osoba. Žádat je možné o výpis částečný i úplný.
Žadatel musí znát vždy katastrální území, číslo
Listu vlastnictví nebo parcelní číslo nemovitosti.
Při vyhledání budov je nutné znát číslo popisné
nebo evidenční, případně jednotky domu či
bytu. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno
8

částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je
zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je
zákonem omezena na 50,- Kč.
Rejstřík trestů
RT eviduje osoby pravomocně odsouzené
v České republice, tedy ty, u kterých proběhlo
soudní trestní řízení. Do evidence rejstříku
trestů se zaznamenávají také údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání
rozhodnutí takového soudu rozhodl příslušný
soud v České republice. Ve výpisu jsou uvedena všechna dosud nezahlazená odsouzení
včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů
a ochranných opatření, pokud se podle zákona
na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.
Výpis z RT může být vydán pouze osobě, které
se výpis týká, nebo zmocněnci vybavenému
ověřenou plnou mocí. Výpis z RT je vydáván
pouze na základě písemné žádosti, kterou
žadatel podepíše před tím, než je mu výpis
z RT vydán. Žadatel k vydání výpisu potřebuje
doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo
cestovní pas. Podmínkou je, že má přiděleno
rodné číslo – pokud tedy žádá o výpis cizinec,
musí mít povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt
v naší republice a přidělené rodné číslo. Správní
poplatek činí 100 Kč,-.
Obchodní rejstřík
OR eviduje informace o existujících společnostech, nadacích, o majitelích bytových jednotek a o obecně prospěšných společnostech.
O výpis z OR může požádat kterákoliv fyzická či
právnická osoba. Výpis může být vydán úplný,
což je kompletní výpis včetně všech provedených změn v historii subjektu, nebo pouze tzv.
výpis platných, který obsahuje aktuální a platné
údaje bez vypsaných změn. K provedení výpisu

potřebuje žadatel znát IČ obchodní organizace.
Zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno
částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je
zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je
zákonem omezena na 50,- Kč.
Živnostenský rejstřík
V ŽR jsou uvedeny zákonem stanovené základní údaje o podnikateli a jeho živnostenském
oprávnění, v rozsahu odpovídajícím údajům
uváděných v ohlášení živnosti nebo v žádosti
o koncesi. O výpis může požádat kterákoliv
fyzická nebo právnická osoba, která zná IČ
hledaného subjektu. Je možné požádat o úplný
výpis, částečný výpis, který obsahuje údaje
v požadovaném rozsahu a nebo o potvrzení
o tom, že v rejstříku zápis není. I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno
částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je
zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je
zákonem omezena na 50,- Kč.
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Bodovým hodnocením se zajišťuje sledování
opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů spáchaných porušením vybraných
povinností stanovených předpisy o provozu na
pozemních komunikacích řidičem motorového
vozidla. Ve výpisu je uveden aktuální stav bodového hodnocení dané osoby a historie, tzn.
datum, důvod přidělení, případně odmazání
bodů, a počet bodů. Výpis z registru řidičů může
být vydán pouze osobě, které se výpis týká.
Žádost může podat také fyzická nebo právnická
osoba na základě písemného souhlasu osoby,
o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá,
ověřeného příslušným orgánem. Žadatel předkládá platný doklad totožnosti, tzn. občanský
průkaz nebo cestovní pas. Pokud žádá o výpis
zmocněnec, musí předložit ověřený písemný
souhlas (příslušným orgánem) osoby, o jejíž
údaje žádá. Správní poplatek, který žadatel

zaplatí na samosprávních úřadech je za první
stránku max. 100,- Kč a za každou další max.
50,- Kč.
Žádost o zřízení datové schránky
Na pracovišti Czech POINT můžete také
požádat o zřízení tzv. datové schránky (DS).
DS jsou informačním systémem veřejné správy
a zásadně mění díky informačním technologiím
způsob doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů. Pomocí datových schránek je
možné zasílat dokumenty v elektronické podobě
orgánům veřejné moci a také je přijímat. Tento
způsob komunikace (prostřednictvím DS) nahrazuje klasický způsob doručování v listinné
podobě, protože zákon o datových schránkách
zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi
zasílaného dokumentu. Orgánům veřejné moci
a právnickým osobám jsou datové schránky
zřízeny automaticky, všem ostatním na základě
jejich žádosti. Informačních systém datových
schránek (ISDS) vznikl na základě zákona
300/2008 Sb. o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů a příslušných vyhlášek a řídí se provozním řádem.
Do aplikace DS se vstupuje přes webový
prohlížeč - adresu www.mojedatovaschranka.
cz. Zde také naleznete podrobnější informace
k datovým schránkám a tzv. testovací prostředí,
ve kterém si můžete práci s datovými schránkami vyzkoušet.

Upozorňujeme občany,
že v posledních dnech
byla v naší obci šetřena Policií ČR
série vloupání
zejména do automobilů.
Vyzýváme občany,
aby věnovali
maximální pozornost
zabezpečení svého majetku.
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OSOBNOST

Činnost sociálních pracovníků na odboru sociálních služeb
– oddělení sociální pomoci a služeb - od ledna 2012
Přesunutím řízení a rozhodování o nepojistných
dávkách sociální ochrany na Úřad práce byl dán
sociálním pracovníkům, kteří zůstali na obecních
úřadech s rozšířenou působností, prostor pro
přímou sociální práci s klienty.
Práce sociálních pracovníků zahrnuje např.
- sociálně právní poradenství ve věci finančních
a materiálních nároků,
- pomoc při vyplnění žádostí o sociální dávky,
žádostí do zařízení soc. služeb (domov pro
seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, apod.),
- pomoc rodinám se zdravotně postiženým
nebo duševně nemocným členem se získáním
kontaktů na organizace, které poskytují pomoc
a odpovídající soc. služby,
- pomáhá s vyřízením ustanovení zvláštního
příjemce důchodu,
- pomoc při řešení vzniklých problémů rodinám
s dětmi – bytová problematika, pomoc při
řešení zadluženosti, informace o nárokových
dávkách apod.,
- poskytuje obětem trestné činnosti a domácího násilí poradenství ve věci zajištění zákl.
životních potřeb (zajištění bydlení či azylového
přístřeší), nárokových dávek a relevantních
právních oblastí (otázka dětí, opatrovnictví,
institut vykázání, apod.),
- pomoc osobám, které ztratily bydlení nebo jsou
ohroženi jeho ztrátou, se získáním kontaktů
na organizace – azylové domy, noclehárny,
nízkoprahová denní centra,
- pomoc při vyřizování os. dokladů, pobytu
v ČR, pomoci při hledání možností při léčbě
závislosti, apod.
- vyhledávání klientů sociální práce v jejich přirozeném prostředí – terénní sociální práce.

sociální pomoci a služeb, klepacova.michaela@
muhodonin.cz, tel: 518 316 458
Problematika osob se zdravotním postižením,
duševním onemocněním a osob pečujících
o závislou osobu:
Bc. Hana Komínková, kominkova.hana@muhodonin.cz, tel: 518 316 318
Hana Škvařilová, DiS., skvarilova.hana@muhodonin.cz, tel: 518 316 437
Oblast rodiny s dětmi:
Andrea Kučerová, kucerova.andrea@muhodonin.cz, tel: 518 316 377
Problematika sociálního vyloučení, riziko ztráty
bydlení, nízkých příjmů:
Mgr. Ivana Zlámalová, zlamalova.ivana@muhodonin.cz, tel: 518 316 356
Mgr. Vladimíra Bělíková, belikova.vladimira@
muhodonin.cz, tel: 518 316 300

Kontakty na sociální pracovníky oddělení sociální pomoci a služeb:
Bc. Michaela Klepáčová - vedoucí oddělení

Městský úřad Hodonín
odbor sociálních služeb
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AKAD. MALÍŘ JAROSLAV PECKA
Jednou z největších kulturních událostí roku
2012 je pro Lužice beze sporu výstava obrazů
lužického rodáka akad. malíře Jaroslava Pecky v Galerii výtvarného umění v Hodoníně od
4. dubna do 27. května 2012.
Akad. malíř Jaroslav Pecka je prvním lužickým rodákem, který dostal příležitost v těchto
krásných prostorách uspořádat soubornou
výstavu obrazů a představit tak veřejnosti své
celoživotní dílo.

Vernisáž výstavy se bude konat 4. dubna
2012 v 18.30 hodin v sálech Galerie výtvarného
umění.
V kulturním programu vystoupí Lužičtí mužáci
a Dětská cimbálová muzika z Lužic.
Úvodní slovo pronese Mgr. Josef Fantura,
ředitel GVU v Hodoníně. K výstavě promluví
PhDr. Jan Kříž a Prof. RNDr. Zdenek Johan,
CSc., dr. h. c.
www.gvuhodonin.cz

Mezi činnosti oddělení sociální pomoci
a služeb i nadále patří:
- střednědobé plánování sociálních služeb, neziskový sektor:
Mgr. Vladimír J. Kružík, kruzik.vladimir@muhodonin.cz, tel: 518 316 433
- výkon funkce veřejného opatrovníka:
Bc. Magdalena Pelikánová, pelikanova.magdalena@muhodonin.cz, tel: 518 316 358
Sociální kurátor pro dospělé:
PhDr. Milan Franta, franta.milan@muhodonin.
cz, tel: 518 316 347
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit
na výše uvedené pracovníky.
Informace o činnosti odboru soc. služeb
a kontakty na sociální pracovníky odboru naleznete také na: www.hodonin.eu.

JAROSLAV PECKA
narozen 13. 6. 1928 v Lužicích u Hodonína
studia:
Vyšší škola uměleckoprůmyslová v Praze v ateliéru prof. J. Vodrážky
1954–1960 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze u prof. F. Muziky
1961 – čestný rok v atelieru prof. F. Muziky
1960–1963 aspirantura na VUPŠ v Praze u prof. F. Muziky
1963–1965 asistent VŠUP
Od roku 1965 svobodné povolání.
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Jaroslav Pecka a Zdenek Johan

10 let se akad. malíř Jaroslav Pecka věnoval
grafickým úpravám různých časopisů např.
100+1ZZ, Panorama aj. Práce v oblasti grafiky
(plakáty, značky, knihy, kalendáře, výstavy apod.)
jsou stálou součástí řady stálých i příležitostně
koncipovaných kolekcí grafiky nejen v Evropě
(ČR, Francie, Německo, Polsko, Itálie, Švédsko,
Belgie, Dánsko, Rusko, Maďarsko, USA)
Ocenění a uznání získaly práce na přehlídkách
v Praze, Římě, Paříži, Moskvě.
Dnes tráví pan Jaroslav Pecka většinu času
v rodném domku v Lužicích. Vytvořil mj. loga
spolku Lužičtí mužáci (2008),Regionu Podluží
(2004) a rozhledny v Novém Poddvorově (2010).
Je též autorem novoročenek, jakož i plakátů
a katalogů vydávaných pro sochařská sympozia
konaná v Lužicích. Zůstává pro všechny,kdo
otoprojeví zájem,nezištným a trpělivým rádcem
v mnohdy složitém světě umění a také nadšeným
propagátorem rodné obce. Spolu s manželkou Ludmilou stáli u zrodu partnerství Lužic
s francouzskou obcí Isdes. Jeho přítel, světově
uznávaný geolog a bývalý starosta partnerské
obce Isdes o něm do katalogu výstavy napsal:
Před rokem 1989 mně byl, jako emigrantovi,
zakázán vstup do komunistického Československa. Po příjezdu do Prahy po „sametové
revoluci“ mě náhoda roku 1990 zavála na vý12

My všichni školou povinní
stavu umělce s obrovským rozhledem a s otevřenou moravskou duší, na výstavu Jaroslava
Pecky ve Voršilské ulici. Odešel jsem unesen
a získal jsem nového věrného přítele, umělce,
který mi své přátelství opětuje dodnes. Moc
si toho vážím.
Již v mladém věku Jaroslav Pecka projevil
malířský talent, který se znásobil při jeho
studiích na UMPRUM. Byl žákem profesora
F. Muziky, který byl členem Devětsilu, předním představitelem českého surrealismu
a velkým znalcem písma. To se projevilo
i v tvorbě Jaroslava Pecky, kde se střídá užitá
grafika ve formě plakátů, které mu přinesly
řadu mezinárodních uznání, a olejomalba,
která se vyvíjela během více než třiceti let.
Zakotvil stejně jako F. Muzika na půdě surrealismu, ale dodal mu svoji vlastní formu
a barevnost. Když se v roce 2007 konala výstava v Sully-sur-Loire (Francie), jedna z posledních návštěvnic, která zřejmě byla obdivovatelkou umění, řekla Jaroslavu Peckovi: „Vy jste
jako Miró, ale nejste Miró, jste jiný.“ Měla pravdu. Jaroslav si vytvořil svůj vlastní umělecký
svět, kde se střídá absolutní abstrakce s obdobími, kdy plátna vyjadřují pocity, se kterými se
v životě běžně setkáváme.
Umělec nikdy nezapomněl na svoji rodnou
půdu. Celá řada jeho pláten je ovlivněna nádherným folklorem Slovácka. Z jeho obrazů září
krajky a usmívají se na nás přátelští kohouti.
Někdy je kresba v popředí a dodává obrazu
reliéf a dramatickou vizi. Jaroslav Pecka se ale
nespokojuje se symbolismem a maluje celou
řadu alegorií. Jde o malíře, který poznamenal
svoji dobu a který zůstane trvalou hodnotou
českého umění.
Podle mého názoru uzavírá malířské dílo
Jaroslava Pecky fantastické období českého
surrealismu, které představuje jeden z vrcholů
umění v Česku. A to si uvědomíme i při návštěvě jeho výstavy.
Zdenek Johan

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z mateřské školy
Ve dnech, kdy píši tyto řádky ještě vládne „Paní Zima“
a rtuť teploměru klesá pod
bod mrazu.
Dovolte mi, podělit se
s vámi o to, co se událo v naší
mateřské škole v tomto chladném a mrazivém období.
Po vánočních svátcích jsme
opět nastoupili do naší školičky, odpočatí a plni elánu,
s novými úkoly a akcemi.
V měsíci únoru naše nejstarší děti „předškoláky“ čekal důležitý životní krok a to
zápis do ZŠ.
V mateřské škole ještě před
zápisem proběhla ukázková
hodina pro rodiče, kde se rodiče mohli podívat, jak s dětmi
pracujeme, co všechno umí
a porovnat znalosti a chování
svého dítěte v kolektivu vrstevníků. Ještě před samotným
zápisem se děti byly podívat
v I. třídě ZŠ na své bývalé kamarády, kteří nám předvedli,
co se už ve škole naučili.
S radostí jsme také přijali
pozvání na „Fašaňk v ZŠ“,
kde si děti zatančily a navázaly přátelství se svými staršími
kamarády. Předškolní děti
se také zúčastnily „Lužické
laťky“, kde povzbuzovaly své
starší kamarády při jejich
sportovních výkonech.

Předškoláčci jako fandové na Lužické laťce
foto: Jana Králová

Jednoho chladného únorového dne jsme se v MŠ
s končící zimou rozloučili
karnevalem s diskotékou a
pohádkou. Děti do tříd přišly
již v maskách, které si doma
s rodiči připravily. Prožili jsme
krásný den plný písní, tanečků a soutěží.
Koncem března proběhne
v Tvrdonicích v Dělnickém
domě již 8. ročník přehlídky
dětských folklorních souborů
na Podluží. Naše děti budou opět reprezentovat naši
obec pásmem písní, říkadel
a tanečků. Již nyní se z naší
školičky ozývá veselý zpěv,

kdy děti nacvičují pásmo „Na
lúce“.
Nevím, jak vás, ale nás velice těší žít v zemi, kde se střídá
čtvero roční období. Přesto
po letošní mrazivé zimě nám
budou sluneční paprsky přinášet radost dvojnásob.
Přeji vám všem
krásné jaro.
Petra Březinová
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Jak bylo na lyžařském kurzu v roce 2012?
Hned jak jsme si vybalili, šli jsme na procházku
k naší sjezdovce u Kareše. Odnesli jsme si tam
zrovna lyže, abychom je nemuseli nosit ráno
a rozdělili se do družstev podle toho, jak kdo uměl
nebo neuměl lyžovat. Já jsem byla zařazena do
družstva A. Večer jsme šli na večeři a na frapé
nebo medovník, pak se dívali na filmy a v 10
hodin šli spát.
Každý den jsme šli po snídani na sjezdovku,
kde jsme lyžovali podle pokynu učitele. Zkušenější pomáhali těm, co se teprve učili a v 1 hodinu
jsme spěchali na oběd. V odpoledním klidu jsme
odpočívali, po obědě šli zase lyžovat a večer jsme
se buď dívali na filmy nebo hráli hry.
V pondělí už jsme na hotelu ani na sjezdovce
nebyli sami.Přijeli za námi Mikulčice, i když
jsme se s mnohými neznali, tak jsme se brzy
skamarádili.
V úterý jsme měli diskotéku a užili jsme si ji.
V noci na mně ke vší smůle zničehonic spadla
polička! Protože třetí den je kritický, lyžovali
jsme jenom dopoledne. Odpoledne jsme šli do

Wellness centra a pořádně si to tam užili.Nejvíc
se nám asi líbila vířivka. Večer bylo naplánované
večerní lyžování, ale kvůli špatnému počasí
jsme museli zůstat na hotelu a přeložit ho na
další večer.
Ve čtvrtek jsme si jeli zalyžovat na Přemyslov,
kde byla čtyřsedačková lanovka a dvě sjezdovky. Jedna byla modrá, kde nás lyžovala většina
a druhá černá, kde nás lyžovalo jenom sedm,
a to v doprovodu pana starosty, který nás i s panem ředitelem přijeli navštívit. Po třech hodinách
jsme dostali hlad, a tak se šli najíst do restaurace.
Potom naložili lyže do autobusu a vyjeli zpět na
hotel. V odpoledním klidu jsme ještě jednou
stihli zajít do wellness na vířivku. Večer, abychom
se nenudili, byla druhá diskotéka společně
s Mikulčicemi.
V sobotu ráno 21.1. v 10 hodin jsme se vydali
na dlouhou cestu domů, dorazili jsme kolem jedné hodiny a všichni byli rádi, že jsou zase doma.
Tento lyžařský kurz se nám moc líbil a kdybychom
mohli, určitě bychom jeli zas!
Monika Lamáčková,8. třída

Foto nahoře
Lužická laťka
Fašaňková obchůzka
foto Jana Králová
Foto dole
14. školní ples
foto Mgr. Marcela Komendová
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Lyžařský kurz pořádáme pro žáky 7. a 8.
ročníku. Letos se učili lyžovat pod vedením těchto
pedagogů: Mgr. Danuše Vojkovská, Mgr. Pavel
Kotlařík, Mgr. Monika Křížová a Mgr. Ludmila
Kotlaříková. Zdravotní dozor zajistila paní Jana
Laubová. Všem děkujeme za organizaci a realizaci lyžařského výcviku. Za technickou pomoc,
ochotu a trpělivý přístup k žákům naší školy při
lyžařském výcviku děkujeme panu Rostislavu
Benešovi.
Od ledna druháci a třetáci jezdí každé úterý
do Hodonína na plavecký bazén. V rámci tělesné
výchovy se pod vedením instruktorů učí plavat.
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Celoroční soutěže tříd pokračují. V prosinci
zorganizovali sedmáci karaoke, v lednu čtvrťáci počítali culíky, kravaty a plyšáky, v únoru
jsme se snažili mít uklizené šatny a 5. B třída
kontrolovala. V březnu pro nás připravili šesťáci
barevné dny.
Od října funguje v Lužicích kroužek házené,
který ve spolupráci se školou realizuje HK Hodonín. Je určen pro děvčata z 1. – 5. třídy. Tréninky
probíhají dvakrát týdně a již byly doplněny dvěma
turnaji, na kterých si mohla děvčata poměřit síly
s vrstevnicemi z jiných škol.
Již podruhé připravila naše škola soutěž ve
15

Kultura

My všichni školou povinní
skoku vysokém Lužickou laťku pro žáky ze škol
regionu Podluží. Letos se zúčastnili závodníci
z Lanžhota, Lužic, Prušánek a Mikulčic. Celkem
96 závodníků bojovalo o medaile. Nejúspěšnějšími, co se týče počtu medailí, se stali závodníci
z Prušánek. Naši závodníci získali celkem 17 medailí. Jsme rádi, že naše mladé sportovce přišla
podpořit i veřejnost. Děkujeme paní Laubové za
zdravotní dohled a pracovnicím Lutesu za technickou pomoc během celé soutěže.
Okresního kola dějepisné olympiády se zúčastnila děvčata 8. a 9. třídy: Monika Nováková,
Denisa Kapitánová, Kristýna Fránková, Ivana
Lacková, Kamila Šošovičková a Kristýna Neugebauerová. Do krajského kola postoupila Kristýna
Neugebauerová. Blahopřejeme!
V okresní soutěži v anglickém jazyce úspěšně
reprezentovala školu Eliška Makuderová z deváté
třídy. Umístila se na druhém místě. Blahopřejeme!
Zápis dětí do 1. třídy proběhl ve čtvrtek 2. února. Zapsáno bylo 23 dětí.
Druhý ročník fašaňkového karnevalu se
uskutečnil v pátek 17. února, den před obec-

ním fašaňkem. Tradiční program – soutěž
o nejlepší masku, byl doplněn o zumbu, členové
Slováckého krúžku Lužice naučili děti fašankový
tanec, a koláčková četa pod vedením paní Marie
Dvořáčkové připravila pohoštění – boží milosti.
Děkujeme, bylo to moc fajn!
Na sobotu 18.února pozvali členové Slováckého krúžku naše žáky do fašaňkového průvodu.
Několik chlapců a děvčat našlo odvahu. Přišli
a za odměnu dostali fašankový koblížek, za který
ve škole získali jeden prim.
V sobotu 3. března se uskutečnil 14. ples školy. Chlapci a děvčata si pod vedením paní Jitky
Krhovské připravili taneční vystoupení. Rodiče
je krásně oblékli, nechali učesat … Děkujeme!
Ředitelství školy děkuje organizátorům
čtrnáctého školního plesu z řad rodičů, zaměstnanců i žáků školy a členkám Klubu seniorů.
Děkuje dárcům za příspěvky do tomboly a zvláštní
poděkování patří paní Rutarové, paní Grygarové
a panu Kotáskovi za pomoc při úklidu sokolovny.

K U L T U R A
FAŠAŇKOVÝ VEČER SE VYDAŘIL
V sobotu 18. února proběhl v lužické Sokolovně tradiční fašaňkový večer, jehož hlavními
pořadateli a organizátory byli Lužičtí mužáci.
Je potěšitelné konstatovat, že se tento večer
velice vydařil.
Předně přibyly další masky, jejich počet rok
od roku stoupá, jsou stále nápaditější, originálnější a vtipnější. Některé skupiny masek
přicházejí s osobitou a propracovanou choreo-

Pozorné porovnávání konkurenčních masek ☺

Mgr. Jana Líčeníková

Ředitelství ZUŠ Dolní Bojanovice vyhlašuje talentové přijímací zkoušky
a zápis pro školní rok 2012/2013

v budově ZUŠ Dolní Bojanovice
Z obchůzky

pro obory hudební, taneční a výtvarný
ve středu 30. 5. 2012 od 13 do 18 hodin
Žáci si připraví:
• pro hudební obory národní nebo lidovou píseň,
dál bude hodnocen rytmus a sluchové vnímání
• pro taneční obor si přinesou cvičební úbor a obuv
• pro výtvarný obor ukázku vlastní výtvarné práce
Štěpán Esterka, ředitel ZUŠ
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Pohoštění na Starém kvartýru

grafií svých vystoupení. Značí to, že přípravě na
Fašaňk věnují nemalou pozornost a že o něm
již dopředu přemýšlejí. Tato skutečnost spolu
s tím, že se stále najdou lidé, kteří si dokáží
udělat legraci sami ze sebe pro potěšení své,
svých blízkých či sousedů – a to navzdory svým
každodenním starostem, těžkostem či večerní
televizním zprávám – je podle mého názoru
nejdůležitějším poselstvím letošního Fašaňku.
K dobré pohodě večera přispěla taneční skupina Tornádo svým vkusným a milým hudebním
doprovodem a také lužická chasa, která tradičně v průběhu večera provedla pochování basy.
A když jsme u chasy – ta zajišťovala za přispění
Muzejního spolku odpolední fašankovou obchůzku maškar po obci.
Lužičtí mužáci děkují všem sponzorům, kteří
přispěli finančně či cenou do tomboly ke zdárnému průběhu večera a všem, kteří pomohli
se zajištěním a balením tomboly, přípravou
a výzdobou sálu apod.
Nemalý dík patří i současnému správci sokolovny panu Jožkovi Kotáskovi, který byl v pátek
17
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CO MĚ ZAUJALO

FAŠAŇK
NADEŠEL ČAS VESELOSTI
VÁM POZVÁNKU,

NESEME

JAK VZPOMÍNAT NA TY ČASY
Z DOB LUŽICKÝCH FAŠAŇKŮ.

SLÉPKY, SVAŤBA, ZABIJAČKA,
KLAUNI, MUZIKANTI A SMÍCH.
TAK ŠEL PRŮVOD PŘES DĚDINU
OD BARÁKU PAVKOVÝCH.
V SÁLE ČEKAL UŽ DAV LIDÍ
– ČÓRO-MÓRO.
BAVIT VŠECKÝCH CELÝ VEČER,
JAK V DALEKÉM DEŽANÉRO.
NA TÚ SRANDU

Taneční kreace
Foto: Jana Králová

i po celý sobotní večer pořadatelům k dispozici.
Po skončení večera zajistil společně s paní Luďkou Rutarovou úklid sálu, takže nedělní mužácká úklidová směna trvala 30 minut. Nebylo tomu
tak vždy. Patřilo to k dalším příjemným zjištěním.
Každý rok se vyhlašují v průběhu večera tři
nejlepší masky. Vůbec není podstatné, kdo
vyhrál, protože letos byli vítězové všichni, kteří
se zdařilého fašaňkového večera zúčastnili.
A věřte, že to pořadatele potěší nejvíce.
Lužičtí mužáci všem děkují a těší se na FAŠAŇK 2013.
Za Lužické mužáky
Mgr. Tomáš Klásek
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TAKÉ BYLY RŮZNÉ KRÍZE,
KORUNEK MOC NEBYLO.
OBĚŤ DONÉST PRO ZÁBAVU,
MOC ROKŮ NÁS BAVILO.
NA TO VŠECKO VZPOMÍNAJÚ
PŘESPOLNÍ AJ DOMÁCÍ.
KDO CHCE DLÚHO NA SVĚTĚ ŽIT,
TEN AŤ HUMOR NEZTRÁCÍ!!!
A KDO MÁ TYCH PENĚZ VÍCE
ZAS NEMÁ K HUMORU SKLON.

ZAMRAČENÝ, UNUDĚNÝ
DÁ TISÍCE DOKTOROM.
PROTO DŘÍVE NAROZENÍ
RADU CHCEM VÁM VYSLOVIT :
Z MÁLA PENĚZ A VESELE
DÁ SA TAKÉ KRÁSNĚ ŽIT.
Po letech zavzpomínala
Helena Holačková

Nedávno se mě dostala do rukou knížka
akad. malíře Jaroslava Jurčáka. Zaujal mě
už název knihy - „Můj šťastný život“ a zaujetí
pokračovalo dál tak, že jsem knížku přečetla
„jedním dechem“, jak se říká. Uvědomila jsem
si, že ji napsal člověk ze sousední vesnice,
vlastně někdo z nás - obyčejný člověk píše
o zážitcích ze svého dětství, z války, ze života na
vsi. Měl v životě štěstí na lidi, kteří mu pomohli
dostat se na uměleckou školu do Uh. Hradiště,
pak dál na vysokou uměleckou školu do Prahy.
Vzpomíná na vojenské roky, první sochařské
práce, na své profesory, kteří ho nejvíc ovlivnili,
na Maxe Švabinského, kterého ještě zažil na
umělecké fakultě. Jeho život se ale neskládal
jen ze šťastných chvil, přinesl i mnoho trápení
a zdravotních problémů v rodině. Když popisuje
těžké období své i manželčiny nemoci, období,
kdy musel dát děti do dětského domova, protože se o ně neměl kdo postarat, neubránila
jsem se dojetí.
S Jaroslavem Jurčákem jsme se setkali
v lužické základní škole na besedě o jeho knize. Sledovali jsme jeho vyprávění, proč kniha
vznikla, a také bylo velice zajímavé promítání
fotografií některých jeho sochařských prací,
které jsou instalovány u nás v okolí a po celé
Moravě.
Jsem moc ráda, že jsem se s p. Jurčákem
mohla osobně setkat, že obecní úřad a základní škola v Lužicích tuto besedu zorganizovaly.
Vždyť kdy máme možnost setkat se a popovídat si s akademickým sochařem, o němž
bychom ani nevěděli, že žije tak blízko nás v Mikulčicích.
Alena Hájková
Muzejní a letopisecká komise

Akademický sochař Jaroslav Jurčák

Pozorné publikum

O hudební doprovod se postarala Kamila Šošovičková
foto: Mgr. Jana Líčeníková
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Muzejní spolek v Lužicích
a Zelený dům pohody v Hodoníně
Vás zve na výstavu s názvem

„HANDICAP JDE STRANOU,
KDYŽ SE SNOUBÍ POHODA
A TVŮRČÍ NÁLADA“
Vystavena bude tvorba uživatelů hodonínského Zeleného domu pohody. Toto zařízení poskytuje podporu a péči dětem, mladým
lidem a dospělým s mentálním postižením.
Můžete si prohlédnout jejich výtvory, např.
keramické výrobky, plastiky, obrazy i obrázky, které bude možno i zakoupit.

Obec Lužice pořádá
při příležitosti 67. výročí
osvobození obce RA
a konce 2. světové války

KONCERT
DUCHOVNÍ HUDBY
který se koná
13. dubna 2012 od 19 hod.
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Lužicích
V programu vystoupí:
Smyčcový komorní orchestr Jana Noska
z Hodonína
Melanie Šohajová
klavír
Průvodní slovo
Mgr. Tatiana Hromková
a Ingrid Nesvadbová

Obec Lužice ve spolupráci se ZŠ, MŠ a občanskými sdruženími v obci
pořádají v rámci oslav Dne matek odpoledne v přírodě pro rodiny s dětmi

RODINNÉ PUTOVÁNÍ ZA VODNÍKEM TIHELŇÁKEM
Vernisáž výstavy se koná
30. března 2012 v 16 hodin
na Starém kvartýru v Lužicích.
V úvodu se představí členové
Zeleného domu pohody
v tanečním vystoupení.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Výstava potrvá do konce května.
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RESTAURACE LIDOVÝ DŮM
PROGRAM AKCÍ
duben, květen, červen, červenec
30.4.2012 – PÁLENÍ ČARODĚJNIC
SE SOUTĚŽEMI PRO DĚTI
26.5.2012 – OPÉKÁNÍ SELETE A
KAPELA ROŠŤÁCI
16.6.2012 – COUNTRIO
6.7.2012 – PŘEDHODOVÁ DISKOTÉKA

V sobotu 19. května 2012 odpoledne
• Od 13 do 14. hodin sraz rodinných družstev na hřišti TJ. Sokol,
prezence, předání propozic, postupně start jednotlivých družstev
• Včelínek, kopec v parku u Vrchnice, Kaplička –zájmové aktivity
• Areál Cihelna od 15. hodin do 17. hodin - cíl pochodu,
ocenění všech účastníků
• SOUTĚŽ: nejpočetnější rodina, nejmladší a nejstarší účastník
možnost grilování, opékání špekáčků
ZVEME DĚTI, MAMINKY, TATÍNKY,
PRABABIČKY, PRADĚDEČKY,
TETY, STREJDY, NETEŘE, SYNOVCE

21

Spolky

Spolky

Spolky

S O U TĚ Ž ROZKV ET L É LUŽIC E V ROC E 2 012

JARN Í VÝ P R AVA SK AU T Ů D O O LO M O U C E
(4. 2. 2012 – 8. 2. 2012)
V sobotu ráno, 4. února, jsme vyrazili vlakem na
jarní výpravu do Olomouce. Výpravy se zúčastnily
skautské oddíly nejen z Lužic, ale také z Mikulčic
a Moravské Nové Vsi. Byla sice velká zima, ale
všichni jsme se hrozně těšili, tak nám to nevadilo.
Když jsme však dorazili do skautské klubovny
„Cimra“, kde jsme byli ubytováni, překvapilo nás,
že ve všech místnostech byla kamna na dřevo.
Proto jsme my tři jediní starší kluci (Ježek, Matěj
a Tomáš) museli jít připravit dřevo na topení. Po
zahřátí a vybalení jsme všichni šli obhlédnout
terén kolem klubovny a nejen tam, dostali jsme
se až na náměstí. Jelikož se začalo stmívat, byla
zima a dostali jsme hlad, rychle jsme spěchali
zpátky do tepla klubovny.
Druhý den jsme se vypravili do olomoucké
ZOO, která se nacházela na okraji města. V ZOO
jsme viděli opice, plazy, kočkovité šelmy, medvědy, ryby a další zajímavá stvoření. Nejvíce nás
však zaujala a pobavila lama. Pak jsme se ještě šli
podívat na Svatý kopeček, který byl nedaleko. Na
zahřátí jsme si dali polévku v restauraci a jeli zpátky. Na klubovně jsme si společně zahráli pár her.
Po večeři jsme ve skupinkách hráli deskové hry.
Na pondělí jsme se těšili nejvíc, neboť jsme
měli jet do aquaparku. Museli jsme však vydržet
až do oběda. Ale hned po obědě jsme vyrazili.
Cesta trvala asi hodinu, ale uběhla rychle. V aqua-
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foto: Zuzana Pavková

parku jsme si to náramně užili. Kromě tobogánu
a různých skluzavek tam byl taky twister, divoká
řeka, vířivka, pára a mnoho dalších atrakcí. Vůbec
se nám odtud skoro po dvou hodinách nechtělo.
Protože nám vyhládlo, tak jsme na svačinku každý
dostali párek v rohlíku.
Další den jsme hráli závody ve dvou skupinách.
Například předávání jablka, mince, provlékání
lžičky na provázku, elektriku a mnoho dalších.
Odpoledne jsme šli do města, kde jsme se
vyfotili u orloje a měli rozchod, abychom mohli
koupit nějaké dárečky pro rodiče. Sraz jsme měli
v cukrárně na náměstí, kde si každý mohl vybrat
velký zákusek a vedoucí ho zaplatili. Večer jsme si
ještě zahráli pár her, ale spát se nám jít nechtělo,
protože to měla být naše poslední noc.
Poslední náš den však nastal, a proto hned
po snídani (na kterou jsme měli chobotničkové
párečky) jsme museli začít s balením. Až jsme
sbalili sebe a malá děcka, museli jsme uklidit
celou klubovnu a dát ji do pořádku. Na cestu
jsme na svačinu dostali velký balíček, aby nám
po cestě nevyhládlo.
Výprava se nám velmi líbila a doufáme, že příště
pojedeme zase na nějaké zajímavé místo.
Ježek, Matěj a Jakomka

Je zaměřena na vyhodnocení a ocenění nejlépe upravených předzahrádek včetně květinové
výzdoby oken.
Soutěž pořádá Klub česko - francouzského partnerství, který zajišťuje organizační zabezpečení
soutěže, hodnocení a věcné ceny ve spolupráci s obcí Lužice, která se podílí na fotografování
a věnuje finanční odměnu pro absolutní vítěze:
PRAVIDLA HODNOCENÍ :
• Porota hodnotí a fotografuje ve dvou obdobích ( červenci a v září). Vybírá do finále soutěže:
1. Rodinné a bytové domy v Lužicích, které mají nejlépe upravené předzahrádky a květinovou
výzdobu oken (10 finalistů)
2. Obchody, provozovny a zařízení, která mají nejlépe upravená prostranství a květinovou výzdobu
výloh, oken apod. (5 finalistů)
3. Fotografie domů, obchodů a provozoven s květinovou výzdobou zaslané zájemci z řad občanů
(5-10 finalistů)
• Finalisté, majitelé domů vyhodnocených v jednotlivých kategoriích jsou pozvání na závěrečnou
besedu, kde každý z nich obdrží věcnou cenu.
• Na této závěrečné besedě vyberou účastníci v anketě 3 nejlepší domy z každé kategorie. Jejich
majitelé získají finanční odměnu od Obce Lužice.
• Finanční odměnu lze u jednotlivého domu či provozovny získat znovu až po 3 letech
( to znamená - vítěz roku 2010 může získat finanční odměnu znovu až v roce 2013)

VZPOMÍNKA NA VÁNOCE - VÁNOČNÍ VAŘEČKA
Vánoční čas lužičtí skautíci opět přivítali soutěží o Vánoční Vařečku. Všichni,
tedy vedoucí, skautíci a jejich rodiče,
jsme se sešli odpoledne 17. prosince
2011. Jako vždy se soutěžilo ve dvou
kategoriích, jejichž hranici tvoří čtvrtá
třída. A v čem že se soutěžilo? Skauti
měli za úkol s co nejmenší pomocí
rodičů ukuchtit, upéct, seskládat něco
dobrého na zub, ať už sladké nebo
slané. Mezi nejčastější pochoutky letos
patřily různé slané variace s lístkovým
těstem (nejoriginálnější v podobě hada)
a z těch sladkých byl nejzajímavější dort
v podobě vánočního stromečku – byl
opravdu zelený a s ozdobami. Všem
výhercům blahopřejeme a všem zúčast-

něným děkujeme za dobroty, které si pro nás připravili.
Těšíme se zase za rok!
Lucie „Šneček“ Dordová
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REGION PODLUŽÍ
Plán činnosti svazku obcí na rok 2012
Zasedání Rady starostů budou nadále probíhat každé
první úterý v měsíci.
Aktivity a akce regionu:
- REGIONTOUR 2012 - reprezentace regionu na výstavách
a veletrzích
- IX. ples Regionu Podluží - (27.1.2012 – Dolní Bojanovice)
- VIII. Přehlídka dětských folklorních souborů (31.3.2012
Tvrdonice)
- 9. ročník cyklovýletu – „Otevírání jara na Podluží“
(27.4.2012)
- Příprava a edice stolního kalendáře RP na rok 2013
Akce pod záštitou regionu:
- Atletická soutěž žáků ZŠ Regionu Podluží v Lanžhotě
(květen)
- Turnaj obcí v kuželkách – Lanžhot (7.2. a 8.2., finále
14.2.2012)
- Turnaj v halové kopané „O pohár starosty města Lanžhot“
– Lanžhot (prosinec)
- Lužická laťka – soutěž ve skoku vysokém – Lužice
- Štafetový závod na kolečkových bruslích – Lužice (květen)
- Setkání mužských sborů na Podluží – Mutěnice
(16.6.2012)
- Přehlídka dětských verbířů – Starý Poddvorov (20.5.2012)
- Štafetový běh Boba Zháňala – Hrušky (říjen)
- Florbalový turnaj žáků ZŠ – „O pohár starostů Regionu
Podluží“ – Dolní Bojanovice (prosinec)
- Setkání kronikářů Regionu Podluží
- Realizace projektů regionu:
- Realizace projektu „Stromořadí pro Region Podluží“,
v případě schválení podané žádosti a přiznání dotace
- Edice dvou čísel zpravodaje „Zvony Podluží“
- Dokončení projektu Vybudování zázemí u rozhledny „Na
Podluží“, realizace vodovodní přípojky
- Příprava a realizace projektu „Informační kiosky na Podluží a Hodonínsku“, dle vyhlášených výzev a obdržených
dotačních prostředků
- Další činnost svazku bude upravována operativně Radou
starostů.
Plán činnosti byl projednán a schválen na 113. zasedání
Rady starostů svazku obcí v Prušánkách dne 6.12.2011
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NAVONA, kouzelné jméno pro
kouzelný malý krámek v ulici Dlážděná. Upoutá zajímavé kamenné průčelí, ale také vůně květin
a sympatická slečna za pultem. Květinářství Jany Mikulicové si zcela jistě
zaslouží vaši pozornost, a proto jsem
se trochu ptala…
Jak ses dostala ke květinám a práci
s nimi?
Vše se odvíjelo od toho, že moje
maminka s květinami dlouhodobě
pracovala a stále pracuje. Navíc mě
nedostatek pracovních příležitostí
v regionu přinutil vyzkoušet tento
obor, jak se říká, na vlastní pěst.
Na počátku byla velká nejistota, ale
postupem času se podařilo získat
dobrou klientelu.
Proč jsi zvolila pro své květinářství
jméno Navona?
Název není možná příliš známý, ale
jde o latinské jméno jedné lilie. Původní záměr byl nazvat firmu Adonis,
což je latinský název pro krásnou květinu jara – hlaváček jarní. Bohužel byl
tento název již registrován. No a tak
přišlo na druhou variantu – Navona.
To je jméno, se kterým se setkáváte
na štítu, ale stejně nás většina lidí
zná jako květinářství u Mikulicových.
Když zmiňuješ své příjmení, tvůj
tatínek je známý fotograf a znalec
přírody, o kterém jsme v Lužickém
zpravodaji již několikrát psali. Jak
moc a v čem tě ovlivnil?
Prostředí, v jakém člověk vyrůstá,
jej ovlivní vždy, ať chce, nebo nechce.
Proto již ve škole jsem možná věděla
o přírodě víc než moji vrstevníci.

Ale zpět ke květinám. Odkud
je vlastně dovážíte a získáváte?
Květiny jsou z celého světa
dováženy na burzu v holandském Aalsmeeru. Odtud je
kupujeme i my. Snažíme se,
aby naši zákazníci měli co
nejkvalitnější a co možná
nejlevnější zboží bez zbytečné
prodlevy v meziskladech.
A které druhy květin máš
nejraději ty?
Je mnoho krásných květin.
Královnou je zřejmě růže, ale
dnes máme možnost koupit si
i rostliny exotické, které dříve
nebyly tak dostupné. Mými favority jsou však tulipán a frézie,
protože jsou to jedny z prvních
květin jara. Je krásné, že tyto
druhy můžeme nabídnout
zákazníkům téměř po celý rok.
Jaké služby vaše firma poskytuje?
Pochopitelně vše, co se
květin týká, pro všechny příležitosti. Vazby květin, aranžmá
ze suchých i živých materiálů,
výsadby okrasných truhlíků do

Květinářství NAVONA Jany Mikulicové v ulici Dlážděná
foto Jana Králová

oken, věnce a kytice k Dušičkám i Vánocům. Prakticky je
možno splnit téměř jakékoliv
přání zákazníků.
Která práce s květinami tě
nejvíce baví a obohacuje?
Práce s květinami je krásná,
ale mám ráda, když to není v
časové tísni. Je to kus umění
a daru od přírody. Každá kytka nebo aranžmá je originál
a potřebuje dostatek času
pro realizaci, má-li se líbit
a uspokojit zákazníka.

Účastnila jsi se ty sama nějakých soutěží v oboru?
Ano, ale zatím jen jako
divák. Spíše pro inspiraci
a načerpání nových trendů.
Jakou květinu bys doporučila nám nepříliš schopným
pěstitelům?
Úžasné jsou orchideje. Vydrží dlouho s nasazením květů
a také vyžadují nejméně péče.
Tady možná platí ono známé
„Čím méně, tím lépe“. Další
z oblíbených pokojových květin by mohl být Zamioculcas,
který snese i stinná stanoviště
a mírnou zálivku. Nejméně
náročný je snad Stephanotis.
Máš doma i ty nějaké květiny,
nebo ti v práci stačí?
To pochopitelně mám, bez
toho by to nešlo. Člověk se
stále více vzdaluje přírodě,
tak proč to vzdalování trochu
nezpomalit.
Děkuji za rozhovor a ať se
hodně daří.
Lenka Kučí
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Z HISTORIE
Z činnosti letopisecké a muzejní komise
Její členové shromažďují,
zaznamenávají a aktualizují události dokumentárního
a historického charakteru. Je
známo, že lidská paměť je krátká a jen díky starým písmákům
a pečlivým kronikářům víme
o životě v minulosti, nejen naší
a okolí, vše potřebné.
Pravidelné (a někdy i mimořádné) schůzky komise a jejich
náplň se řídí plánem, který bývá
„živý“, tj. aktualizovaný o děje
a události, které jsou současné
a neodkladné. Podstatné akce
a události pečlivě zaznamenává přítomná kronikářka paní
Věra Kotásková.
V ROCE 2011 Letopisecká
a muzejní komise přispěla ke
zdaru pr vomájového „Dne
řemesel“ v Moravské Nové

Vsi. Zasloužila se o to členka
paní Ing. Zdislava Pokorná.
A jak? Gurmánskou cestou.
Vyhledala a „oprášila“ recept
svých rodičů na letní menu
a praskokrky byly na světě.
Přítomné návštěvníky udivil
název, ale po ochutnání se
změnil v pochvalné komentáře.
Dopoledne bylo vyprodáno.
V programové práci komise
se podařilo přispět do „nehmotného dědictví“ naší obce
zajištěním kreseb ornamentů
paní Lidmily Kotáskové. Její
sgrafitové ornamenty ještě
dnes zdobí budovu lužického
nádraží ČD. Spolu s J. Dobrovolským a F. Kaňou se podílela
i na vzniku lužického sokolského praporu. Členky a cvičenky
místního Orla vyšívaly podle

jejího návrhu kněžský ornát
a korouhve. Byla citlivou malérečkou podlužáckého pojetí
motivu jablka, růže, hroznu,
chrpy a jiných rostlin. V jejích
ornamentech se také uplatňují
prvky vyskytující se na stěnové
malbě (např. naše lékárna)
a hlavně na výšivce. Autorčiny
kresby a malby patří od letošního roku do našeho obecního
pokladu.
Členové komise také sbírají,
třídí a ukládají fotografie do
našeho archivu. Jsou němým
dokladem o životě v obci dnes
a v minulosti. Předloni vydaná
kniha o naší dědině je toho
výrazným dokladem.
Mgr. Jaroslav Hromek
předseda letopisecké
komise

Baťovci
Pod tímto názvem chceme
vzpomenout tu skupinu našich
občanů, která část svého
produktivního života spojila
s firmou Baťa ve Zlíně. A ta
skupina nebyla malá. S dosud žijícími pamětníky jsme
baťovců napočítali v obci okolo
padesáti (jmenný seznam je v
závěru). Věříme, že jejich počet se po zveřejnění jmen ještě
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zvýší. Písemné dokumenty
se k této otázce téměř žádné
nezachovaly. Jde o ty lužické
občany, kteří pracovali u Bati v
období mezi dvěma světovými
válkami, za druhé světové války
a v letech 1945 – 1948.
Pro mladou generaci obce,
které dnes fenomén Baťa už
nic neříká, třeba uvést pár
informací o firmě Baťa. Tomáš

Baťa zakladatel firmy a později
rovněž jeho syn Tomáš, povýšili
přehlížené, ponižované a skoro živořící ševcovské řemeslo
mezi elitu společnosti. Baťa
se stal největším výrobcem
a průkopníkem nejmodernějších výrobních metod, přinesl
práci do chudých krajů republiky a dodával pěkné, kvalitní
a laciné boty. Postavil moderní

město Zlín pro 30 tisíc lidí,
které bylo světovým unikátem
svou komplexností. Menší část
města tvořily továrny, větší pak
ubytovací zařízení, školy, nemocnice, jesle, jídelny, kulturní
a sportovní zařízení atd. Už za
první republiky dokázal Baťa
vyrobit ročně přes 50 milionů
párů bot. Sám byl vzorem
skromnosti a pracovitosti, tvrdě
musel fyzicky pracovat i jeho
syn Tomáš.
Nejpozoruhodnější bylo jeho
hnutí Mladý muž a Mladá žena.
Tady spojoval vzornou práci se
školním vzděláním. O tyto školy
byl velký zájem i v cizině. Nejlepší absolventi měli otevřené
dveře do dalších škol a později
se stali mnozí předními pracovníky doma, ale i v zahraničí (na
škole se učili cizím jazykům).
Patřili mezi ně například atlet
a olympionik Emil Zátopek
i jeho žena Dana a významný
spisovatel, později chartista,
Ludvík Vaculík. Po druhé světové válce si náš stát přivlastnil
všechny Baťovy podniky. Syn
Tomáš, který bojoval proti Hitlerovi v kanadské armádě, zůstal
po válce v Torontě a začal tam
budovat novou nadnárodní
společnost.
V období tzv. socialismu se
u nás o Baťovi téměř nehovořilo
a nepsalo. Po roce 1989 se situace změnila a dnes se k firmě
Baťa hlásí nejen ekonomové,
ale i mnozí politici. Zaznívají
však i kritické hlasy na baťovský
systém.
Ze vzpomínek pamětníků
soudíme, že v Lužicích byl

Oslava 1. máje v Zlíně, rok 1935

o zaměstnání ve Zlíně velký
zájem, především v době hospodářské krize. Není známo,
že by byl někdo z Lužic od
Bati propuštěn za zlou pracovní morálku. Naopak, mnozí
z baťovců si pracovní návyky
jako byla pracovitost, přesnost,
dochvilnost, čestnost, zájem
o nové dovednosti, o cizí jazyky, o sportování, o zpěv
a kulturu vůbec, odnášeli do
dalších zaměstnání, do dalšího
života i života obce. Na silné
zážitky ze Zlína si dodnes vzpomínají tehdejší mladá děvčata
z Lužic, například na překrásné
poschoďové budovy internátů
vybavené sociálním, kulturním
i sportovním komfortem, na
líbivé jednotné společenské
oblečení – bílé kalhoty a modrá
dvouřadová saka (děvčata měla
sukně), na krásné sportovní
vystoupení v roce 1948 na všesokolském sletu v Praze a jiné.
Prostor vyhrazený ve Zpravodaji neumožňuje podrobnější

informaci o Baťovi a baťovcích
v Lužicích. Předpokládáme, že
jména, která uvádíme v seznamu na závěr, budou hlavně starší generaci občanů dostatečně
známa. Připomínáme stručně
alespoň některá.
Klasickým prototypem baťovce v Lužicích byl J o s e f
K v ě t o ň. K Baťovi nastoupil
po ukončení čtyř tříd reálného gymnázia a v roce 1936
absolvoval Baťovu školu práce. Prošel pracovně všechny
dílny, prodejny i pedikérským
kurzem. Zdokonalil se ve francouzském jazyce a pak dva
roky působil v Belgii – Bruselu.
Vypuknutí druhé světové války
jej zastihlo na služební cestě
v Jugoslávii. Po obdržení zprávy, že se ve Francii formuje čs.
jednotka, přihlásil se do jejich
řad. Spolu s jednotkou prošel
složitou bojovou cestu zpět do
vlasti. Za statečnost obdržel po
válce Čs. válečný kříž a Medaili
za chrabrost.
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Po splnění své vlastenecké
povinnosti se Josef Květoň
v lednu 1946 vrátil zpět k baťovi
do Zlína. Zpočátku působil jako
vychovatel v chlapeckém internátě a pak přešel do exportu,
kde zastával funkci prodejce
– nákupce. V roce 1947 jako
zástupce firmy byl na obchodní
cestě ve Francii a v roce 1949
v Anglii. Doba nepřála účastníkům čs. západního odboje
a J. Květoňovi byl odebrán cestovní pas. Vrátil se i s rodinou
zpět do Hodonína.
Na počátku 30. let odešel
z Lužic k Baťovi do Zlína i mladý
chlapec L u b o m í r L í č en í k. Studium na gymnáziu
v Hodoníně vyměnil za učební
poměr v gumárenském oboru.
Po vyučení se zapsal na Baťovu
Průmyslovou školu kožařsko-gumárenskou. Nebylo jednoduché zvládnout náročné
studium s prací v továrně.
Z ročenkových zápisů, které si
musel vést každý Mladý muž
je zřejmé, že Baťova zásada:
„Pracuj, vydělávej, rozumně
vydávej, šetři“ se od Mladých
mužů přísně vyžadovala. Tento
Baťův systém spojení vzorné
práce se školním vzděláním
se však osvědčil a ze škol vycházeli odborníci, o které byl
velký zájem. Luboš Líčeník se
stal profesorem na průmyslové
škole, kterou sám úspěšně
absolvoval.
V roce 1944 se oženil s
Boženou Kurkovou z Lužic,
která už od 14 let pracovala v modelárně u Bati. Baťa
manželům přidělil ubytování
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Mladé ženy na cestě za sportem (vlevo Lidka Kordulíková)

ve svých domcích. V roce
1949 se rodina přestěhovala
do Lužic. Oba manželé se
zaměstnali v nově vzniklém
závodě IGLA. Luboš Líčeník
zastával funkci účetního. Po
krátkém čase závod opustil
a stal se ředitelem Domu osvěty v Hodoníně. Zájem o získávání nových vědomostí, který si
přinesl z Baťovy školy, jej však
posouval dál. Externě začal
studovat filozofii na Karlově
univerzitě v Praze a po úspěšném dokončení začal učit na
Pedagogickém institutu ve
Zlíně a později na Přírodovědecké fakultě v Brně. Získal
pedagogický titul docent. Po
celý život vzpomínal s úctou na
pobyt ve Zlíně u Bati.
Dalším baťovcem, kterého
chceme vzpomenout, byl lužic-

ký rodák B e d ř i c h P a r á k.
V roce 1933 se u fa Fr. Hönig
a spol. vyučil strojním zámečníkem a současně v Hodoníně
absolvoval i Všeobecnou živnostenskou školu pokračovací.
Tentýž rok nastoupil místo ve
strojírnách u Bati ve Zlíně.
Zpočátku pracoval na montáži
strojů na opravu punčoch a
později se stal manipulantem,
plánovačem a mistrem pro
dvě dílny.
Ještě jako učeň se v Hodoníně stal členem Těžko – atletického klubu (box) a tento zájem
o mužný sport jho neopustil
dalších deset let. Ihned po
nástupu do zaměstnání se
přihlásil do amatérského rohovnického odboru SK Baťa Zlín a
pod jeho hlavičkou absolvoval,
jako boxer v lehké váze, téměř
všechny ligové zápasy. SK
Baťa Zlín patřil po celá třicátá
léta k nejlepším družstvům ligy.
O mnohá vítězství se zasloužil
svým výkonem i Bedřich Parák.
Podstatnou část svého života
prožil ve Zlíně u firmy Baťa spolu s rodinou i další lužický rodák
F r a n t i š e k K a ň a. Vyučil se v roce 1923 jako malíř
a natěrač a své vzdělání pak
doplnil v roce 1925 absolvováním odborného kurzu malířství
dřeva a kovů a v roce 1929
kurzem malířství písma.
K Baťovi nastoupil do strojíren v roce 1930 jako natěrač
strojního zařízení. Baťovi patřila
i Moravská plavební akciová
společnost ve Zlíně, do které
přešel pracovat František Kaňa
v roce 1943 jako natěrač lodí

(plavba na kanálu). Když se
oženil, dostal od firmy okamžitě rodinný domek nedaleko
Otrokovic v samostatné obci
Baťov. Po únoru 1948 byl jako
politicky nespolehlivý od firmy
Baťa – Svit propuštěn. Vrátil
se s rodinou do Lužic, kde měl
postavený rodinný domek.
Osobními vzpomínkami a informacemi o baťovcích přispěly
do tohoto článku hlavně Aloisie
Víchová (Vlašinská) a Ludmila
Schönová (Kordulíková).
Správní budova Baťových závodů

Seznam Lužických občanů,
kteří pracovali u fa Baťa ve
Zlíně:
Antošová Julie, Bartošíková
Vojtěška, Beneš Oldřich, Fabiánek, Floriánová Františka,
Hajmanová Draha, Futiakiewicz
Emil, Hiermanová, Imrichová
Božena a Jarmila, Jeřábek Miloš, Jeřábková Miroslava, Kaňa
František, Kordulíková Helena,

Kordulíková Ludmila, Králíková,
Kubásek Jan Kuběnová Ludmila, Kučerová Květoslava,
Kuchařová Libuše, Kůrková
Božena, Květoň Josef, Lacková Ludmila, Lantoš Jan, Líčeník
Luboš, Maňková Valerie, Matušková Božena, Miklicová Marie, Modlová Marie, Mrkusová,
Novotná Jarmila, Pankrácová

Věra, Parák Bedřich, Parák
Stanislav, Polínková Anežka.
Prokop Martin, Příkazská Věra,
Příkazská Drahomíra, Ratajská
Růžena, Sečkař Jan, Surá
Vlasta, Schönová Anastazie,
Švandelková Blažena, Turek,
Vlašinská Aloisie, Zedníčková
Marie.
Text zpracovala
PhDr. Miroslava Rošková

PŘÍRODA
Obec Lužice ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Velká Morava,
oddíly skautů a Brontosaurů pořádají

v sobotu 14. dubna 2012
jarní brigádu na úklid lesa a veřejných prostranství v okolí obce.
Sraz brigádníků v 8 hod. před Obecním úřadem v Lužicích.
Uklízet se bude větrolam za benzinovou stanicí MONADO,
les podél silnice na ulici Bojanovická, prostranství podél cesty za železniční tratí.
PŘIVÍTÁME TAKÉ VAŠI POMOC!

DĚKUJEME!
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MALÉ ZAMYŠLENÍ
Zimní období každoročně odhalí jednu ze
stránek našeho konání, uvažování a vztahu k
prostředí, v němž žijeme. Zatímco ostatní roční
období ukryjí ve své vegetaci nejednu černou
skládku a nepořádek, který v krajině vytváříme,
zima to dokáže jenom z části. A to tehdy, když
pokryje svým bílým závojem krajinu kolem nás.
To jí však nevydrží trvale a se zmizením sněhu
odhalí náš smysl pro pořádek a vztah k životnímu
prostředí. Výsledek je pak tristní. Z každého
příkopu, meze, remízku v polích či okraje silnic
na nás hledí poházené igelity, PET láhve, různé
zbytky umělých hmot, papíry a papírky, kusy
železa, výjimkou nejsou staré vraky aut apod.
O čem to svědčí? Jak je to možné, když každá
obec dnes nabízí separaci odpadů minimálně
v plastech, papíru a skle a v každé větší obci
funguje shromažďovací dvůr odpadů? To
skutečně stojí ta chvíle strachu, kdy vyhazuju
odpad do volné krajiny, za následky, které tato
zavrženíhodná činnost přináší a co z ní vyplývá?
Jsem přesvědčen o tom, že příčinou je naše
nekázeň a lhostejnost ke krajině, přírodě, ale
i k sobě navzájem, byť v našich zeměpisných šířkách se často s oblibou vše svádí na ty „nahoře“.
Ale toto je jen a jen o nás a neutěšujme se tím,
že od jara do podzimu je k nám příroda milostivá
a náš nepořádek schová. A nevěřím tomu, že kdokoliv z nás chce žít v prostředí poházených plastů a létajících igelitů či papírků. Naše zahrádky
svědčí o opaku. A veřejný prostor? Uvědomme si,
že pozemek, který není náš, má svého vlastníka
a je úplně jedno jestli to je soukromník, obec,
stát, Lesy ČR, zemědělské družstvo. Zkrátka co
není naše, je někoho jiného a vůbec nevadí, že
tam nemá plot. Jak by se nám asi líbilo, kdyby na
naší zahrádce přistál odpad od sousedů či náhodně projíždějících řidičů. A přitom to je totéž.
Psal jsem na toto téma příspěvek do Zpravodaje i na jaře minulého roku, z administrativních
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TJ Baník, oddíl kopané

důvodů však nevyšel. Bohužel jeho aktuálnost
se po roce nezmenšila, spíše naopak. A to je
smutné konstatování. Navíc tuším, že ani za
rok nebude situace o moc jiná, přitom bych se
tak rád mýlil.
Pro vesnickou krajinu bývaly dříve charakteristické různé kříže, boží muka, výrazné a dominantní stromy, většinou lípy, rozcestníky apod. Ty stále více a více potlačuje nová výstavba, reklamní
poutače a bohužel i naše necitlivost k přírodě
a dědictví našich předků. Jedním ze znaků této
necitlivosti je právě všudy přítomný odpad.
Všichni známe písničku o jižní Moravě posázené vinohradem. Snad jednou nebude rozšířena
o novou sloku „ta jižní Morava je jistě krásná
zem, pokrytá plasty a odpadem“.
Je to jen a jen o nás.

Nejen družstva mužů a dorostu zahájila přípravu na jarní
část soutěžního ročníku 2011
– 2012. Zimní turnaje si zahrálo
i mužstvo starších žáků, starší
přípravka v zimě již tradičně
odehrála Okresní halový turnaj
přípravek.
Cílem všech mužstev oddílu
kopané TJ Baník Lužice je jistě
postoupit výše v tabulkách, ve
kterých fotbalisté po podzimní
části „přezimovali“ na těchto
místech: III. A třída muži – 6.
místo, III. třída dorost – 7. místo,
Okresní soutěž B starší žáci – 5.
místo a Okresní přebor B starší
přípravka – 3. místo.
Jarní část sezóny 2011–2012
bude pro dvě starší mužstva zahájena zápasy v neděli 25. 3.
a žáci a přípravka zahájí hned
následující víkend, v sobotu
31. 3. na domácím trávníku.
Všichni příznivci a fandové
lužického Baníku jsou na zápasy
našich družstev srdečně zváni.

Pěkné dny přicházejícího jara přeje
Mgr. Tomáš Klásek
Přípravné utkání družstva mužů s hráči Terezína na umělém trávníku
ve Strážnici
foto: Jana Králová
31

Sport

Sport
TJ BANÍK LUŽICE oddíl kopané bude v měsíci dubnu pořádat

SBĚR STARÉHO ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ.
Jako tradičně stačí nachystat kovy před své domy,
s větším množstvím vám rádi pomohou členové Baníku.
Termín pořádání sběru bude upřesněn, sledujte www.tjbanikluzice.cz,
www.luziceuhodonina.cz, infokanál či hlášení místního rozhlasu.
Získané prostředky budou použity na podporu mládežnických celků TJ Baník Lužice.

S P O R TOVC I R O K U 2 011
Ples sportovců v Lužicích již popáté pořádali
v sobotu 11. února 2012 dvě největší sportovní
organizace v obci - Tělocvičná jednota Sokol
a Tělovýchovná jednota Baník ve spolupráci
s obcí Lužice. Stalo se již tradicí, že na tomto
plese vyhlašují své nejlepší sportovce a udělují
jim titul Sportovec roku.
Sportovci roku 2011 byli tentokrát vyhlášeni:
pan Antonín Komosný - za dlouholetou práci
v TJ Sokol
pan Antonín Krejčiřík - za úspěchy a propagaci
otužileckého plavání
tenisový oddíl Baby tenis – za sportovní činnost
a dosažené úspěchy v tenisových soutěžích
ALL STARS fitness tým dětí Lužice - za úspěšnou sportovní činnost a reprezentaci obce Lužice

Pan Antonín Komosný
Vyrůstal v ryze sokolské rodině, sokolské
myšlenky se staly jeho celoživotním krédem.
Od r. 1946 je členem Sokola. V roce 1996 byl
iniciátorem obnovy Sokola Lužice. Od roku 1998
byl starostou T.J. Sokol Lužice.
Účastnil se na sokolském sletě v Praze již
jako dorostenec. Jako cvičenec Věrné gardy se
zúčastnil všech polistopadových všesokolských
sletů v Praze. Všechny své síly věnuje sokolské
činnosti, velké zásluhy má na rekonstrukci lužické sokolovny, kde strávil mnoho hodin obětavé
práce. Je oporou činnosti T.J.Sokol v Lužicích.
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Zúčastňuje se různých plaveckých akcí:
Propagační plavání Česko – Rakousko v prosinci 2010,2011
Vánoční plavání na Štěpána Dyje v roce 2010
závod na 100m, v roce 2011 na 250 m, vždy
1. místo.
Od roku 2009 každý rok pořádá na Silvestra
v Lužicích na Cihelně akci „Ukončení plavecké
sezóny Silvestr na Cihelně“, ze které se stala
postupně společenská událost. Na silvestrovské
setkání v letošním roce přišlo povzbudit plavce
a společně si připít na nový rok kolem 300 občanů nejen z Lužic, ale i z okolí.
Lubomír Dvořák – kapitán oceněných mladých
tenistů

Nejprve vyhráli základní skupinu v Kyjově.
Potom se kvalifikovali ze semifinálové skupiny ve
Znojmě do celokrajského finále. Finále se konalo
za účasti nejlepších 8 mužstev na kurtech TC-MJ
Brno v Lužánkách.
Lužický tým ve složení Matěj Dvořák, Josef
Naležinský, Natálie Dvořáková a Simona Slivková
obsadil 5. místo. I v soutěžích jednotivců jsou
velmi úspěšní.
Antonín Komosný
Antonín Krejčiřík

V roce 2008 mu byla udělena stříbrné medaile
za dlouholetou obětavou práci v Sokole. V současné době pan Antonín Komosný zastává funkci
místostarosty TJ Sokol Lužice a stále je aktivním
cvičencem.

Pan Antonín Krejčiřík
Člen TJ Baník Lužice.
Začal se otužovat od roku 2008. Vynechal
pouze 18.12. 2008 – 20.3. 2009, protože
zamrzla na Cihelně voda. Od 20.3.2009 plave
nepřetržitě každý den.
Zpočátku se zúčastňoval na závodech jako
neregistrovaný plavec: Praha - Vltava, Břeclav –
Břeclavský bobr, 3. místo
Od roku 2010 je registrovaným člen Nautilus
Břeclav.

Baby tenis
TJ Baník Lužice má ve svých řadách úspěšné
mladé tenisty.
Kapitánem mladých tenistů lužického Baníku
je pan Lubomír Dvořák.
Tito mladí tenisté soutěží v kategorii Baby tenis.
Kde hrají dohromady chlapci i děvčata ve věku
8 – 9 let.
Baby tenis se hraje na velkém hřišti podle pravidel tenisu, ale pouze na jeden vítězný set do 6
her, smíšená družstva hrají 4 dvouhry a 2 čtyřhry.
Mladí tenisté lužického Baníku dosáhli v roce
2011 výrazného úspěchu. V konkurenci 42
družstev z celého bývalého jihomoravského kraje
(současný JM kraj spolu s Jihlavou, Zlínem a
Prostějovem) obsadili celkově 5. místo.

Trenéři :
T. Hrdina: Matěj Dvořák, Natálie Dvořáková
O. Humpolík: Josef Naležinský,
M. Leciánová: Simona Slivková

ALL STARS fitness tým dětí Lužice
Od roku 2010 se paní Kateřina Knápková
věnuje mladým sportovcům v Lužicích, jejich
činnost se zaměřuje na fitness a cílem je rozvíjet
děti školního věku po sportovní stránce.
Fitness lze chápat obecně jako RADOST
Z POHYBU. Sportovní fitness dětí je zcela nová
disciplína, ve které se hodnotí jednak symetrie
postavy, držení těla a sestava zaměřená na
flexibilitu, sílu, akrobacii a tanec. Tento lužický
oddíl vznikl jako první v ČR, v současné době
navštěvuje oddíl 45 dětí mladšího školního věku.
Hlavním sponzorem oddílu je firma ALL STARS
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Sport

Sport
fitness Products, Topsteel a
Hamé Babice. Patronkou oddílu je Bára Benešová, absolutní mistryně světa v bodyfitness.
V roce 2011 se oddíl zúčastnil prvních závodů, nejdříve to
bylo mistrovství Moravy a Slezska ve fitness dětí v Hlučíně. 6
děvčat zde reprezentovalo ALL
STARS tým dětí z Lužic, mistryní Moravy se ve své kategorii
stala Barbora Slavíková. Dále
reprezentovaly
v kategorii do 11 let:
1.místo Barbora Slavíková
2.místo Kateřina Knápková
4.místo Lenka Nejezchlebová
5.místo Natálie Dvořáková
v kategorii nad 11 let:
2.místo Lucie Vagundová
3.místo Veronika Srncová
Všechna děvčata postoupila
do celostátního kola a zde se
mistryní republiky stala Kateřina
Knápková,ml.
Kategorie do 11 let
1.místo Kateřina Knápková
2.místo Barbora Slavíková
4.místo Lenka Nejezchlebová
Kategorie nad 11 let:
2.místo Veronika Srncová
3.místo Lucie Vagundová
Děvčata se na podzim 2011
zúčastnila mezinárodní soutěže
Grand prix Pepa Ostrava,zde
reprezentovala děvčata Katka
Knápková, Bára Slavíková, Lucka Dulovcová, Natálka Dvořáková, Veronika Srncová a Lucka
Vagundová. 1. místo nezískala
žádná, ale v mnohem větší
konkurenci fitnesky zabojovaly a
umístily se na předních místech.
Jana Líčeníková
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ZPRÁVA K ČINNOSTI ODDÍLU STOLNÍHO TENISU SOKOLA LUŽICE
SOUTĚŽNÍ ROK 2011-2012

Kateřina Knápková – trenérka AllStars fitness týmu dětí
autor fotek v článku: Lubomír Líčeník

Dovolte mi, seznámit Vás s činností hráčů oddílu stolního tenisu Sokola Lužice po 19 kolech,
ke dni 4. března 2012. Oddíl se skládá ze tří
družstev dospělých a jednoho družstva mládeže,
což činí celkem 18 hráčů na soupisce. Jejich
zapojení v jednotlivých soutěžích:
„A družstvo“ - účastník Okresní ligy. Po
odehrání 19. kola z celkových 22, se družstvo
nachází na 5. místě. Hráči tohoto družstva usilují
o postoupení na konečné 4. místo v tabulce, což
jim zajistí kvalifikaci o postup do krajské soutěže.
Rozhodovat se bude v posledním kole mezi naším mužstvem a Sokolem Kyjov. Složení družstva:
Štefan Vašek, Eduard Oláh, Rostislav Nešpor
a Pavel Zelinka. Vedoucí družstva Štefan Vašek.
„B družstvo“ - účastník Okresního přeboru.
Po odehrání 19. kola, se družstvo nachází na
10. místě. Po dobře rozehrané první polovině
soutěže, kdy se družstvo nacházelo na 5. místě, je to špatný sestup do spodní části tabulky.
Věříme, že ve zbývajících 3 posledních kolech
družstvo svým kladným a bojovným výkonem
potvrdí výsledky, které ho budou opravňovat
k účastí i v dalším ročníku Okresního přeboru.
Hráči oddílu: Milan Ondruš, Miloslav Komosný,
Miroslav Hřebíček a Eduard Oláh. Vedoucí družstva Miloslav Komosný.
„C družstvo“ - účastník soutěže Okresního

základu. Po odehrání 17. kola z celkových 20, se
družstvo nachází na 8. místě. Složení družstva:
Jaromír Kudrna, František Parák, Pavel Ráb,
Milan Jánoš, Filip Vašek, Jakub Zelinka. Vedoucí
družstva Jaromír Kudrna.
Činnost dětí a mládeže - v kategorii mladších
žáků hrají sourozenci Natálka a Jakub Zelinkovi,
Filip Vašek, Adam Sýkora, Lukáš Huspenina.
Zúčastňují se okresních i krajských bodovacích
turnajů. Závěrečný se uskuteční 14. dubna
2012 v SKST Hodonín a tím splní mladší žáci
povinný předepsaný počet turnajů. Za úspěšnou
reprezentaci našeho oddílu jsme pro tyto žáky
uspořádali vánoční turnaj s tombolou.
Oddíl provozuje svou činnost v prostorách
Sokolovny Lužice. Hrací dny úterý, čtvrtek, mistrovská utkání - sobota a neděle. Vedoucí oddílu
Miroslav Hřebíček. Oddíl ročně koná tři turnaje
a to při zahájení, ukončení soutěžního ročníku
a vánoční turnaj.
Co říci na závěr: Informace, rozlosování soutěží jednotlivých družstev, výsledky, tabulky jsou
uveřejněny ve veřejné vývěsce SPORT, umístěné
před budovou obecního úřadu.
Přejeme všem hráčům hodně sportovních
úspěchů v dalším období, bojovnosti, vůle
ale i pevné zdraví a rodinnou pohodu
Miroslav Hřebíček

OKRESNÍ PŘEBOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SKST Dubňany C
SKST Hodonín F
SK Mogul Vacenovice B
TJ Sokol Kyjov B
TJ Sokol Vracov D
TJ Baník Mikulčice B
TJ Slovan Hodonín D
TJ Vlast Ježov A
Orel Vnorovy A

19
19
19
19
19
19
19
19
19

16
14
12
10
10
10
8
6
6

1
1
1
2
1
1
2
5
3

2
4
6
7
8
8
9
8
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0

216:126
189:153
198:144
184:158
182:160
177:165
168:174
164:178
160:182

68
62
56
51
50
50
45
42
40
35

Sport/Společenská kronika

Sport
10. TJ Sokol Lužice B
11. TJ Sokol Veselí nad Moravou A
12. TJ Sokol Bzenec A

19
19
19

6
4
1

1
3
1

12
12
17

0
0
0

159:183
120:222
135:207

38
34
23

17
17
17
17
18
18
18
17
17
17
17

16
14
12
11
10
9
9
4
3
2
0

0
2
1
0
1
2
1
0
1
1
1

1
1
4
6
7
7
8
13
13
14
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

217:89
214:92
175:131
176:130
181:143
191:133
179:145
133:173
85:221
118:188
41:265

65
61
54
50
49
47
46
29
27
24
18

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

SKST Dubňany D
TJ Sokol Kyjov C
TJ Baník Mikulčice C
TJ Sokol Veselí nad Moravou B
TJ Sokol Bzenec B
TJ Slovan Hodonín F
SK Mogul Vacenovice C
TJ Sokol Lužice C
TJ Slavoj Rohatec D
SK Baník Ratíškovice C
SKST Čeložnice B

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

T.J. Sokol Hodonín A
TJ Slovan Hodonín C
SKST Hodonín E
TJ Sokol Kyjov A
TJ Sokol Lužice A
SK Mogul Vacenovice A
TJ Jiskra Strážnice C
TJ Sokol Vracov C
SK Baník Ratíškovice A
TJ Sokol Čejč A
TJ Slavoj Rohatec B
TJ Sokol Vlkoš A

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

15
15
15
14
13
9
8
6
5
3
4
0

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

3
3
4
4
4
9
10
11
12
13
15
18

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

222:120
235:107
216:126
206:136
194:148
175:167
151:191
145:197
166:176
139:203
110:232
93:249

65
65
64
62
60
47
42
39
36
31
31
20

Připravujeme se na slet
V letošním roce si připomeneme řadu významných
jubileí. V prvé řadě je to 150. výročí založení
Sokola 16. února 1862, u jehož zrodu stáli hlavní
zakladatelé Dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner.
Současně uplyne 180 let od narození Dr. Mirosla36

va Tyrše a 190 let od narození Jindřicha Fügnera.
Sokolské idee vyjádřené v programové úvaze
Dr. Miroslava Tyrše jsou založeny na zásadách
svobody, demokracie, rovnosti a spravedlnosti
pro všechny. Vedou k bratrství, vzájemnému
porozumění, kázni, hrdosti a skromnosti.

Od počátku se kromě cvičení,
nejvíce na nářadí, členové scházeli na společných výletech,
kulturních a společenských
akcích. Vyvrcholením sokolské
činnosti byly všesokolské slety.
První se uskutečnil pod Tyršovým vedením před 130 lety
dne 19. 6. 1882. Významný
byl X. všesokolský slet v roce
1938, který se stal výraznou
protinacistickou demonstrací.
Také XI. všesokolský slet v roce
1948 byl první demonstrací
proti novému režimu. Od tohoto
roku byla také činnost Sokola
na 40 let zastavena. Účast každého cvičence na sletech byla
nejen povinností člena, ale také
poctou a vyznamenáním.
Letos nás čeká již XV. všesokolský slet, který se uskuteční
1. – 6. července poprvé v Synot
Tip Aréně v Praze. V neděli
1. července bude slavnostní
průvod cvičenců Prahou. Ve 12
skladbách zacvičí žactvo, ženy,
muži a cvičenci věrné gardy. Ve
čtvrtek 4. července večerním
programem bude slavnostní
zahájení sletu a v pátek 5. července po odpoledním programu
ukončení sletu.
Příznivci Sokola, přijměte
pozvání na XV. všesokolský slet
do Prahy.
výbor Sokola

společenská
kro ni ka
Jubilanti - leden - březen 2012
Dana Gottliebová
Ludmila Gutová
Marie Skoumalová
Jaruška Pospíšilová

80 let
80 let
80 let
80 let

Blahopřejeme

Děti narozené v prosinci 2011 a v lednu 2012
Nikola Šillerová
Thea Vašíčková
Nela Buchtová

Vítání občánků Lužic 11. 3. 2012 se zúčastnili
Rostislav Kyselák, Nela Buchtová, Thea Vašíčková, Viktorie
Tomanová
foto Jana Králová
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Napsali nám

Napsali nám

N a p s a l i n á m. . .
KOVÁ R N A
V posledním čísle „Zvony Podluží“ se každá
dědina chlubí, kolik u nich je a bylo řemeslníků.
Já jsem si přitom zavzpomínala na svoje dětství,
když byl obchod u Šafaříků na rožku u školy,
potom velký statek Lacků (Lekavých) a potom
byl malučký domeček s eště menším okénečkem
a to byla stará kovárna. Vpředu byla malá zahrádka s dřevěným plotkem a v ní růstla jedna hlava
divočáku - chorvátu. V kovárně pracoval a býval
kovář Josef Dřevěný a jeho sestra Růženka. Od
rána do večera sa tam ozývaly rany do kovadliny, až jiskry létaly. Josef koval koně snad celej
dědině a smrad z koňských kopyt cítím nekdy
eště aj dnes.
Růženka, jeho sestra, mu dělala hospodyňku.
V druhej místnosti byla kuchyň a všecko tam bylo
takové tajemné, černé, že sem si takto předsta-

vovala peklo. Oba byli svobodní a zatím co Josef
kovařil, Růženka chodila po dědině a vybírala
u hospodářů za prácu. Dostávala jen málokdy
penízky, ale zato vajca, mléko, zabijačku, co kdo
doma měl. V tych začůděných světničkách nebylo
dost světla, možná proto měla Růženka zadrmolený šátek a dycky byla v obličeji začerněná. Proto
mně utkvěla v paměti řeč mojej maminky: „Běž sa
umyt, nebo si ušmúraná jak Růženka kovářova“.
Vzadu ve dvoře býval pan Kaňa, malíř a natěrač.
To je jedna moja vzpomínka na lužických řemeslníků a mám jich hodně. Zatím mně slúží paměť
a čím su starší, tím víc se mi vybavují staré časy,
obzvlášť v noci, když spánek chodí pořád kolem
dokola, ale vzpomínky ho zaženou.
Lola Víchová

Dopis od vodníka Tihelňáka
Stalo se to při Silvestrovském plavání
31. prosince 2011. Otužilec pan Antonín
Krejčiřík objevil ve vodě rybářskou síť. Kdo
by očekával, že v ní budou ryby, velice by se
mýlil. V síti se ukrývalo poselství tajemného
muže, o jehož existenci se v Lužicích už
dlouho spekulovalo. Poprvé po 150 letech,
co Cihelna existuje, a po 100 letech, kdy
byla cihelná jáma zatopena vodou, dal o
sobě konečně vědět lužický vodník. Poslal
plavcům něco ostřejšího na zahřátí a světe,
div se! V jedné láhvi se skrýval stočený dopis. O pravosti dopisu není pochyb, protože
byl zabalený do novin s datem 31. 12. 1911.
Dopis určený Lužičanům rádi zveřejňujeme!
Redakce
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Milí lidičkové,
Tak už jste našli moji zprávu a doufám, že věci
v ní napsané Vám budou k užitku. Dovolte,
abych se Vám představil. Jsem zdejší hastrman,
pocházím ze slavného rodu Plaširybků, ale
okolní hastrmani mi říkají Tihelňák. Před dávnými
a dávnými časy jsem sídlil v říčce Kyjovce, řečené
Struha. Pak se zde začaly dít divné věci, kopaly
se hluboké jámy a z vytěžené hlíny se robily cihly
zvané kotovice, které se ve formách sušily na
slunci. Roku 1861 se několik lužických bohatších
sedláků rozhodlo, že se z nich stanou podnikatelé, postavili pec a cihly i křidlice v ní vypalovali.
Sedláci s potahy je vozili na stavby, i Váš kostel
a škola jsou z nich částečně postavené. Jámy

byly hluboké 18-20 metrů a hlína se vyvážela na
malých vozících, tažených takovými chlupatými
potvorami, kteréž nazýváte psi. Byli najati přespolní dělníci, ti hlínu šlapali, aby byla tvárnější.
Pracanti to byli zdatní, v dědině rapidně přibylo
v té době nemanželských dětí. Po roce 1912 se
obrovská jáma začala plnit spodní vodou, což se
mi velmi zalíbilo a hned jsem se tu usadil. V roce
1926 si rybník Cihelna – místní říkali Tihelňa,
později občané hodonínští, kteří toto místo hojně
navštěvovali, mu začali říkat Lužák, - pronajal
studnař František Novák z Hodonína a zřídil zde
koupaliště. To mi vůbec nevadilo, bylo tady velmi
rušno, lidé se vozili na lodičkách, učili se plavat,nakoupil jsem tedy hrníčků a vodnická živnost
pěkně prosperovala. V roce 1924 byl učiněn
pokus o vypumpování Cihelny parním strojem za
účelem výlovu ryb. Kladného výsledku tu ovšem
nebylo docíleno. To bych se na to podíval, aby
mně někdo pytlačil v mém revíru! Byly učiněny další pokusy, poslední v roce 1939, ale svoje rybičky
jsem ukryl do hlubokých tůní na dně. To věřím,
že se jim zachtělo rybího masa, jednou jsem jim
utopil toho jejich psa a zkusil z něj pečínku, ale
byl to hrozný fujtajbl. Od té doby si jich nevšímám.
Není nad pořádný kus rybí flákoty! Rybářům
občas dopřeju nějakou tu štičku nebo kapříka,
ale když mě namíchnou, tak jim pěkně pomotám
udice. Roku 1929 byla za železnicí zřízena cesta
do Hodonína, za tím účelem byl postaven přes
Kyjovku nový železobetonový most.
Tak vidíte, jaký mám přehled, já bych mohl
dělat učitele dějepisu. Však ať z radnice vyšlou
tu vaši kronikářku, já bych jí to všecko vyložil.
Pamatuju si ji, když nosila copánky a chodila se
sem koupat i s tou Marijánkou, co peče ty dobré
koláčky. Měly štěstí, cácorky rozjívené, že jsem
měl tenkrát dobré nervy a neutopil je v některé
tůni. Dnes už to arci nejsou žádné mladice, ale
povykládat bychom si mohli. To Fréda, to byl jiný
chlapec. Pořád něco vylepšoval a spravoval,
škoda, že už není mezi Vámi. Ale někdy nadělal
také plno rámusu, když sekal díry do ledu, aby
mohl plavat. V posledních letech je to asi opět
v módě, vyskytl se tu další otužilec, budu si muset

na něj posvítit. Našinec už nemá pod vodou klid
ani v zimě.
Čas běží jak voda v potoce, dnes už uplynulo
150 let od doby, kdy to všechno začalo, a máte
důvod k oslavě. Ale pozor, voda je studená a nové
hrníčky už mám přichystané.
V úctě oddaný hastrman
Plaširybka -Tihelňák

UPOZORNĚNÍ: Nyní, když o existenci vodníka víme, chtěli bychom zachytit jeho podobu.
Vyzýváme rybáře, rekreanty i plavce. Pokud
by se Vám podařilo Tihelňáka vyfotit, přineste
nebo zašlete jeho fotografii na OÚ.
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Diakonie Broumov
Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vám tímto dopisem co
nejsrdečněji poděkovali za Vaši obětavou práci.
Ceníme si pomoci, které se nám dostalo od
všech organizátorů, při sběru textilního materiálu. Tímto chceme poděkovat také všem občanům, kteří ochotně poskytli materiální pomoc při
této akci. Vaše sociální cítění nám dává prostor
k tomu, abychom mohli plnohodnotně pokračovat v naší práci.
Ještě jednou děkujeme jménem všech lidí,
kteří jsou odkázáni na Vaši pomoc. Věříme, že
se naše spolupráce bude rozvíjet i v příštích
letech.
Diakonie Broumov patří už 15 let mezi úspěšné poskytovatele sociálních služeb zaměřených
na občany v krizových situacích na celorepublikové úrovni. V posledních letech nacházejí naše
projekty a programy podporu také v grantech
EU. Kvalita naší činnosti a poskytovaných služeb
byla ohodnocena také udělením certifikace ISO
9001 a ISO 14001 pro oblast „Příjem, třídění,
úprava a prodej použitých oděvů a domácích

potřeb“ a „Poskytování sociálních služeb“.
Bližší informace o naší činnosti najdete na www.
diakoniebroumov.org.
Těšíme se na další spolupráci.

…Díky za poutavé zpravodaje. Jako pokaždé
jsem srdcem v Lužicích. Připomínám si známá mi
jména a raduji se nad invencí Lužičanů. Vidím, jak
vám sluší kroj a úsměv.
K článku Jiřího Hubačky Quo Vadis (lužický)
folklóre? Je mi líto, že se najdou tací, kvůli kterým
mívá smutek na duši. Ať člověk dělá, co dělá,
vždycky se najdou frflalové, kteří povýšeně dávají
najevo nezájem nebo dokonce význam záslužného konání bagatelizují.
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po šikovné děti a chasu – přeju jim podporu
a zájem. Taky ať klenot vaší jedinečnosti jasně
září pro časy budoucí.
Vaše Markéta Zinnerová

TOPIČ ANEB ZAMYŠLENÍ O OBČANSKÉM SOUŽITÍ

S pozdravem
PhDr. Vítězslav Králík
ředitel, Diakonie Broumov,
občanské sdružení

PODĚKOVÁNÍ
V naší obci se o organizaci sběru textilního
materiálu pro Diakonii Broumov obětavě starají
členky Charity paní Marie Popovská a Helena
Příkazská. Dvakrát ročně organizují sbírku,
připravují věci k odvozu. Ochotně převezmou
od občanů věci do sbírky v průběhu celého
roku. Jejich zásluhou darují každoročně lužičtí
občané víc jak 50 pytlů různých oděvů. Za jejich
obětavou a nezištnou práci jim moc děkujeme.
Jménem Rady obce
Mgr. Jana Ambrožová, místostarostka

Úryvek z dopisu spisovatelky Markéty Zinnerové
15. ledna 2012 J. Hradec

výstav s úžasnými názvy, třeba „Seděla jsem
v okénečku, šila jsem“.
Máte významný potenciál ve všech, kteří umějí
být Lužicím užiteční, umějí dělat radost jiným
a tím i sobě – nezdolnými seniory počínaje až

Folklor je doslova klenotem obcí, v nichž díky
obyvatelům žije. Činí je jedinečnými dnes už
i v nadnárodním významu. Kromě nevšední krásy
je i výrazem pospolitosti a vzájemnosti nejen
k těm, kteří ji staletí vyvářeli, ale k sobě navzájem.
Pan Zdeněk z Austrálie věru ví, že místo, jakým
je domov s hluboce zakořeněnými tradicemi, by
nikde na světě nenašel.
Věděla to i mně drahá Milada Maradová, když
spolu s dalšími usilovala o záchranu starého
kvartýru, místa, které dnes přináší radost. Byla
by překvapená rozsahem depozitáře a půvabem

Všem čtenářům přeji pěkný únorový, či březnový den. Pěkný bohužel bude asi jen pro někoho.
Přesněji vyjádřeno pro všechny dostatečně vzdálené z nejzakouřenější části ulice Velkomoravská
v obci Lužice.
Dlouho jsem přemýšlel o vhodné formě tohoto
článku, o množství taktu, či slušnosti, které člověk
obyčejně hledá při snaze změnit něco k lepšímu.
V tomto případě ovšem narážím na problém letitý,
stokrát marně řešený, kde už byl veškerý takt
vyčerpán.
Někdo by si řekl, že předmětem stížnosti bude
asi nějaká fabrika s neekologickým způsobem
spalování. Skutečnost je ale krapet absurdní,
jelikož život svému okolí neztrpčuje uhelná továrna, ale obyčejný občan – jedinec. Chvíli jsem
zvažoval, zda na tomto místě jmenovat onoho
škůdce, ale přece jen bohužel asi trocha taktu
nakonec zůstala. K mé i všeobecné škodě všech
zasažených nešťastníků. Své o tom ví i spousta
denně projíždějících lidí, kteří možná více, než
našeho topiče nechápou nás – dotčené, kteří
s tímto nejsme schopni nic udělat.
Pravda je, že takto vytápěný dům je velký a nezateplený, tedy ekonomicky nerentabilní. Pravda
také je, že tam bydlí kromě našeho topiče také
celá jeho rodina i s vnoučaty a že jsou to lidé
přátelští a normální… Pravda také ovšem je, že
děti máme i my v okolí a že v topnou sezónu není
možné větrat. Když vyvětráme, máme okamžitě
v domě plno smradu a dehtu, což je nejen velice
nepříjemné, ale i nebezpečné. Nemyslím, že
takovýto dým způsobí normální dřevo, či brikety.
To by musely dýmit takřka všechny komíny v ulici,
protože při dnešních cenách se snažíme topit
v kamnech, či krbech, skoro všichni. Kdykoliv

ale půjdete po Velkomoravské okolo pošty
a dál, zjistíte, že černý, či jinak barevný dým se
valí pouze z jednoho komínu. Pokud tedy budou
rozptylové podmínky natolik příznivé, aby jste měli
pomyšlení na to jakkoliv se rozhlížet. To, čím se
v tomto domě topí, není vůbec neznámé. Všichni
už stokrát viděli navezený bordel různé kvality, který splňuje zásadně pouze jedno kritérium – hoří.
On ale hoří i plast a guma, což vlastně teď už vím
stoprocentně. Mé plíce to pocítily už hodněkrát…
Proč je tedy všechno neustále při starém?
Že by jsme všichni sklopili hlavy a nechávali se
pokorně pomalu otrávit a udusit? Ne. Každý se už
snažil řešit vše slušně, z očí do očí. Byli i takoví,
co si otevřeně stěžovali, bohužel úřední postup
je poněkud složitý a zdlouhavý a v konečném
důsledku stejně vžene člověka do přímé konfrontace. Málokdo má žaludek na otevřený konflikt
(včetně mě), který má dalekosáhlý dopad v mezilidských vztazích. Obzvlášť pokud se lidé vidí
každý den. To je ovšem to, s čím náš topič počítá
a na co hřeší. Kdo ho zná, ví, že si z druhých lidí
nic nedělá… Inu, je vyjímečný.
Na závěr bych se ještě pokusil o malou úvahu
z trochu jiného úhlu. Jsou lidé, kteří jsou takto
postiženi jedním agresorem, ochotní jít do sporu
kolektivně a domluvit se? Nebo si každý zvykne
a bude doufat, že se najde nějaký masochista
nebo někdo dostatečně konfliktní, kdo to zkusí
sám a s minimální šancí. Všichni totiž pana S známe a známe se i mezi sebou. I já se pod článek
raději nepodepíšu, protože vím, že pokud nejde
postihnout viníka, potrestá se první možný náhradník. To znamená někdo, na koho se dá ukázat.
Zasažený občan
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Dodávání do obce Lužice
V obci Lužice zajišťují doručování dva listovní doručovatelé, přičemž jeden z nich zajišťuje doručování výhradně v
obci Lužice (cca ¾ obce). Zbývající část Lužic doručuje
druhý doručovatel, který doručuje i v sousední obci.
Oznámené listovní zásilky jsou pak doručovateli ukládány
na poště v Lužicích zhruba kolem 14:00 hodiny, podle
množství doručovaného materiálu.
Balíkové zásilky doručuje do Lužic balíkový doručovatel,
který doručuje více obcí a v obci Lužice se pohybuje v
odpoledních hodinách, které se odvíjí od množství doručovaného materiálu. Oznámené zásilky ukládá zhruba v
čase od 13:30-15:00 hodin. Od 1. 4. 2012 bude obce
Lužice zahrnuta do odpoledního doručování, tudíž může
dojít ke změně času, kdy se jednotliví doručovatelé budou
pohybovat v obci.
Doručovatel České pošty je ve většině případů vybaven
stejnokrojem v tmavě modré barvě se žlutými prvky a
logem České pošty. Pokud doručovatel stejnokroj nevlastní,
musí být vybaven vizitkou, viz vzor.

Obecně lze říci, že Podnik (Česká pošta) je povinen
zajistit alespoň jedno dodání každý pracovní den. Způsob
zajištění je organizační záležitostí Podniku.
Pošta Lužice je tzv. satelitní poštou řídící pošty Hodonín
1 – odtud je řízena. Do přepravní sítě je zapojena prostřednictvím vozidel Depa Hodonín 70, což je současně technologická pošta zajišťující veškeré doručování zásilek v obci
Lužice (potažmo na Hodonínsku). Pošta Lužice je poštou
tzv.“podací“ což znamená, že neprovádí doručování zásilek.
Zajišťuje však výdej všech uložených zásilek pro obec Lužice a to jak zásilek u nichž byl proveden neúspěšný pokus
o doručení, tak např. i „Balíku Na poštu“, který je již svými
obchodními podmínkami určen k přímému vyzvednutí na
poště. Podrobnější informace lze získat na www.cpost.cz.
42

Pro správné doručování je nezbytné přesné:
 označení budov číslem popisným nebo evidenčním
dle Vyhlášky Ministerstva vnitra 326/2000 Sb.
 označení domovních schránek:
o Fyzická osoba
 Schránka v bytovém domě musí být vždy
označena.
 Schránka na rodinném domě nemusí být označena - dodáváme všechny zásilky došlé na tuto
adresu.
 Pokud není označena domovní schránka rodinného domu, ale jsou označeny např. zvonky
umístěné v blízkosti schránky, postupuje se jako
by byla označena schránka.
Domovní schránka je označena následovně:
Jan Novák – doručujeme zásilky adresované na Jan
Novák, Novák
Novák – doručujeme zásilky pro všechny adresáty s tímto příjmením (Novák, Nováková s různými křestními jmény)
Nováková - doručujeme zásilky pro všechny adresáty
s tímto příjmením (Novák, Nováková s různými křestními
jmény)
Novákovi - doručujeme zásilky pro všechny adresáty
s tímto příjmením (Novák, Nováková s různými křestními
jmény)
Jan a Jana Novákovi – doručujeme zásilky adresované
Jana Nováková, Jan Novák, Nováková, Novák
o Právnická osoba
 Domovní schránka je označena názvem společnosti
 Domovní schránka není označena žádným
názvem, ale objekt je označen názvem společnosti (např. vývěsní štít, apod.)
 V objektu se nachází kancelář, provozovna apod.
označená názvem společnosti, která je přístupná
v době doručování
Česká pošta připravila řadu možností, tzv. Opatření
adresáta, které lze využít v případě, že adresát nebyl doručovatelem zastižen, nebo pokud mu nevyhovují současně
stanovené podmínky.

REKLAMA

DLUHY nejsou ostuda!
I v EXEKUCI a DRAŽBĚ
máme řešení.

FINANCE S PRÁVNÍM SERVISEM,
BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ

(žádné peníze předem)

TEL.: 777 60 40 74
TEL.: 777 60 40 74
Firma Miriam Fučková ve spolupráci s obcí Lužice nabízí kurzy pro seniory:

Základy práce s počítačem
Místo konání: Místní knihovna Lužice
Možnost práce s vlastním notebookem.
Přihlásit se můžete na tel. 604 346 325 nebo v Místní knihovně v Lužicích.
Cena jednoho měsíčního modulu je 380 Kč

www.kurzy.mirfa.cz
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VÝROBA A DOPRAVA BETONOVÉ SMċSI
DOPRAVA A ZEMNÍ PRÁCE
OBýANSKÉ STAVBY
RODINNÉ DOMY NA KLÍý
PRģMYSLOVÉ STAVBY
ZATEPLOVÁNÍ BUDOV
PģJýOVNA LEŠENÍ A BEDNċNÍ
DEMOLICE A RECYKLACE

-

________________________________________

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

K VA L I T N Í D O U Č OVÁ N Í Č J

Fašaňková obchůzka a fašaňková zábava

DOUČÍM ČESKÝ JAZYK A LITERATURU
PŘIPRAVÍM NA MATURITU I PŘIJÍMAČKY NA VŠ
-

Mám Mgr. vzdělání v oboru česká literatura a vzdělávání dospělých
Praxi ze školství a lektorství – pro děti, studenty i dospělé
Individuální přístup, flexibilita, pro všechny úrovně pokročilosti
Možnost doučování u vás doma – přijedu za vámi
Hodonín a okolí
RYCHLE, LEVNĚ, EFEKTIVNĚ !!!

tel: 728 48 44 67, e-mail: jana.hrncirikova@seznam
Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně.
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Foto: Jana Králová

P L E S Š K O LY

VÍTÁNÍ
OBČANKŮ

Foto: Mgr. Marcela Komendová, Jana Králová

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