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S L O V O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané,
v současnosti se i na katastru naší obce stále intenzivněji projevuje negativní působení civilizace na životní prostředí, a to v nejširším
slova smyslu. Nacházíme se v situaci, kdy je nezbytné minimalizovat
devastaci a intenzivně realizovat obnovu přírody. Čím dříve se nám
podaří eliminovat nežádoucí trendy, tím méně nákladná a obtížná
bude náprava. Výpis negativních vlivů aktuálních pro Lužice by
byl značně obsáhlý, a proto bude jednodušší uvést reálná řešení.
Katastrální území naší obce má rozlohu 752 ha, z toho je 45 ha
lesní porost, 545 ha zemědělská půda a 40 ha zastavěná plocha.
Za posledních deset let bylo obnoveno 8 ha lesů. Zbývajících
37 ha je na hranici životnosti a postupná obnova je nezbytná. V roce
2013 proběhne obnova 0,5 ha lesa na Ploštinách, 0,5 ha lesa
ul. Bojanovická. V rámci projektu „Obnova zeleně v k. ú. Lužice
u Hodonína“ bude vymýcen stávající náletový les včetně likvidace
vyvezených odpadů na ploše 2,7 ha v lokalitě Vinohrádky. Následně bude na celé ploše vysazen nový les. Ukončení této akce do
konce roku 2013 je podmíněno akceptováním žádosti obce Lužice
o dotaci z operačního programu ministerstva životního prostředí.
Celkové náklady prezentují 3,8 mil. Kč a spoluúčast obce činí
10%. V poslední fázi jsou výkupy pozemků na Kratinách (v okolí
včelařského arboreta, za účelem obnovy stávajícího devastovaného
lesního porostu. Výkupy pozemků jsou ukončeny také v prostoru
mezi silnicí z Hodonína do Lužic a rybníkem Písečný. Tento les

Příroda .................................. 29
Brigáda ke Dni Země
Soutěž Rozkvetlé Lužice
Foto: Mgr. Jana Líčeníková

Cestování................................ 30
Lužičané v Jizerských horách

Sport ...................................... 32
Fitness soustředění v Brně
Fitness centrum Hala Lužice

Okénko Joži Trefy.................. 35
Společenská kronika ............ 35
Napsali nám ........................... 36
Dopis pro Julii Štifterovou
Jiný kraj, jiný mrav
Foto na titulní stránce
- Obraz svatých Cyrila a Metoděje v lužickém kostele, jenž je věrozvěstům zasvěcen

Reklama ................................ 38

Obnova lesíka na Ploštinách
1

Slovo starosty/Aktuálně z radnice

Slovo starosty

Obnova lesíka na Ploštinách
se však nachází v biokoridoru
a jeho obnova musí proběhnout
v režimu stanoveném odborem
životního prostředí MěÚ Hodonín. Připravujeme rozšíření plochy stávajících lesů o cca 10 ha
v lokalitě Hájek („Suchá žaba“)
a výsadbu nového větrolamu
v lokalitě Niva (za silnicí Hodonín
– Břeclav). Po dohodě s Českými drahami bude provedena
náhradní výsadba (60 ks stromů) za pokácení stromů, které
ohrožují bezpečnost železniční
dopravy v úseku od přejezdu
ulice Důlní po vodní plochu
Cihelna. Náhradní výsadba by
měla eliminovat hlučnost kolejové dopravy minimálně v rozsahu
stávajícího porostu. V rámci
obnovy veřejné zeleně v intravilánu obce probíhá kontinuálně
výsadba solitérních stromů. Ve
spolupráci s Regionem Podluží
bude v roce 2013 realizován
projekt „Stromořadí Regionu
Podluží“ o celkovém objemu
8,5 mil. Kč. Akce je financována z dotačního titulu Program
rozvoje venkova Jihomorav2

ského kraje. Na katastru naší
obce se jedná o obnovu lipové
aleje kolem silnice do Dolních
Bojanovic a ořešáků kolem silnice do Josefova o celkovém finančním objemu 2,2 mil. Kč, se
spoluúčastí obce ve výši 10%.
Podstatně složitější je řešení
postupné devastace ploch definovaných v územním plánu jako
zahrádkářské kolonie. Původní
zahrady, pole, sady a vinice se
mění v úhory, nebo jsou zasta-

vovány „rekreačními objekty“,
z nichž je již v současnosti
patnáct objektů trvale obýváno.
Lokality, které mají plnit funkci
přirozeného přechodu ze zástavby do volné přírody a poskytovat občanům prostor pro
vycházky a relaxaci v přírodě, se
mění v uličky lemované silonovými ploty s plakáty, které chrání
„soukromí“ vlastníků pozemků.
Na druhé straně je již nyní aktuální předcházet tomu, aby se
bezprizorní zahrady staly útočištěm vyděděnců společnosti.
Vzhledem k majetkoprávním
poměrům k těmto pozemkům je
nereálné vybudovat inženýrské
sítě pro nežádoucí zástavbu
rodinnými domy, která by z naší
obce udělala sídliště. Řešením
je postupný výkup pozemků
a koncepční přeměna neobdělávaných ploch na veřejnosti
přístupnou zeleň, prostory pro
sportovní a společenské aktivity atd.
Samostatnou kapitolou je
zahlazování následků hornické

činnosti. Úspěšně pokračuje
likvidace ropoplynových vrtů
a s tím související sanace kontaminovaných zemin. Zcela
opačná je situace na plochách
poddolovaných těžbou lignitu.
V důsledku poddolování se
vytvořily propadliny, které nelze
obdělávat a na kterých dochází
k půdní erozi. Byly poškozeny
drenážní systémy a následně se
vytvořily vodní plochy i v lesním
porostu Hájek, který byl zničen.
Na základě znaleckého posudku, který stanoví výši škod na
tomto lesním prostoru, požádá
obec o náhradu. Současně se
připravuje žádost na OBÚ Brno
o realizaci „Generelu rekultivace“ dolu Mír v Mikulčicích.
Dalším negativním dopadem

je akustické zatížení prostorů pro
bydlení hlukem železniční dopravy a provozu na komunikaci
I/55 Hodonín – Břeclav. Obec
prověřuje možnosti vybudování
akustické ochrany (vlastnictví
k pozemkům, projekt, financování, vedení liniových sítí atd.).
Poněkud dále jsme pokročili
v likvidaci odpadů všeho druhu.
V tomto roce byla akceptována
naše v pořadí již čtvrtá žádost
o dotaci na vybudování sběrného dvora o celkovém objemu
9,4 mil. Kč se spoluúčastí
obce ve výši 10%. Realizace
proběhne do konce roku 2013.
Zastupitelstvo obce dále schválilo investiční záměr svozu bioodpadu (tráva, listí, větve, réva
vinná). Realizace je podmíněna

Ing. Jaroslav Kreml
starosta obce
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
• Na www.luziceuhodonina.cz v menu FOTO –
VIDEO naleznete také:
- Fotografie z krojového plesu
- Videa se čtvrtletníky obce Lužice
- Fotografie z Lužické laťky a fašaňku
• Vývoz odpadu v 2. čtvrtletí 2013:
10.4. + pytle, 24.4., 8.5. + pytle,
22.5., 5.6. + pytle, 19.6.

Obnova lesíka na Ploštinách

akceptováním žádosti o dotaci.
Problematika zachování
ekologické rovnováhy na katastru naší obce je podstatně
rozsáhlejší a složitější než je
stručně uvedeno výše. Řešení
je však stále reálné. Je třeba
otevřeně definovat problémy,
stanovit mantinely a důsledně
realizovat koncepční řešení.
Máme spoustu zajímavých
lokalit, které je třeba uchovat
a zpřístupnit, třeba lávkou pro
pěší a cyklisty přes silnici I/55
(Hodonín – Břeclav).

• 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.
• Potřebujete informace o jakýchkoliv
změnách v nastavení a provozu kabelové
televize?
Kontaktujte společnost NOEL s.r.o. - tel.:
518 359 635 a 607 866 813, e-mail: info@
noel.cz
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Výsledky první přímé volby prezidenta České republiky v obci Lužice
Prvního kola přímé volby prezidenta České republiky se ve dnech 11. a 12. ledna 2013 v naší
obci zúčastnilo 59 % oprávněných voličů.
č. 6

Miloš Zeman

324 hlasů - 23%

č. 9

Karel Schwarzenberg 270 hlasů - 19%

č. 2

Jan Fischer

264 hlasů - 19%

č. 8

Jiří Dienstbier

237 hlasů - 17%

č. 7

Vladimír Franz

97 hlasů

č. 1

Zuzana Roithová

89 hlasů - 6%

č. 4

Taťana Fischerová

53 hlasů - 4%

č. 3

Jana Bobošíková

42 hlasů - 3%

č. 5

Přemysl Sobotka

25 hlasů - 2%

- 7%

Do přenosné urny volil i nejstarší občan Lužic
pan Oldřich Slížek

Druhé kolo přímé volby prezidenta ČR se konalo ve dnech 25. a 26. ledna 2013.
Volební lístky pro 2. kolo obdrželi voliči přímo ve volebních místnostech.
Druhého kola přímé volby prezidenta České republiky se ve dnech 25. a 26. ledna 2013 v naší
obci zúčastnilo 55 % oprávněných voličů.
č. 6

Miloš Zeman

772 hlasů - 59 %

č. 9

Karel Schwarzenberg

543 hlasů - 41 %

ČINNOST ZEMĚDĚLSKÉ KOMISE
Vážení spoluobčané obce Lužice,
dovolte mi, abych krátce představil činnost
zemědělské komise, která funguje při OÚ Lužice
již třetí volební období a její původní název byl
zemědělsko-ekologická komise. Posláním této
komise byl poradní a dozorčí hlas pro zastupitelstvo a radu obce v otázkách, jak plyne z názvu,
zemědělství a ekologie. Tzn. že se zde projednávají žádosti a oznámení občanů a institucí týkající
se zeleně v extravilánu i intravilánu obce, vodního
4

hospodářství perimetru obce, dále pak otázky
myslivosti, rybářství, včelařství a všech oborů
souvisejících s florou a faunou. V současné době
komise má 7 členů, kteří se již nezabývají ekologií. Tuto činnost řeší již samostatná ekologická
komise. Původní zemědělská komise se schází
v intervalech dle potřeby podle počtu podnětů
a žádostí od spoluobčanů doručených na OÚ Lužice. Drtivou většinou se komise zabývá řešením
kácení stromů v katastrálním území Lužic, a to na

pozemcích OÚ nebo na soukromých pozemcích.
Komise řešila kácení stromů kolem drážního tělesa, kácení problematických dřevin na nádraží
ČD v Lužicích. Dále komise poskytuje stanoviska
k umístění včelstev z hlediska bezpečnosti a rozmístění dle požadavku včelařů a majitelů pozemků
a zemědělského podniku v době kvetení plodin.
Dále komise upozorňuje na nelegální skládky
odpadu zakládané ve větrolamech, lesících a na
polích kolem Lužic. Mimo jiné také sestavuje
podněty a návrhy k udržovacím a pěstebním
pracím na zeleni v obci, jakož i k lesům patřícím
do majetku obce Lužice.
Každoročně komise ve spolupráci s OÚ organizuje jarní brigádu na sběr odpadků kolem
obce, které se účastní pravidelně stejní občané.
Každoročně touto cestou děkujeme lužickým
dětem, sdružení Brontosaurus, TJ Baník, včelařům, myslivcům a Klubu česko-francouzského
partnerství. Každý rok se zvyšuje tonáž odpadků,
které jsou při těchto brigádách nalezeny v okolí
Lužic. Dovolte mi, spoluobčané, abych Vás touto
cestou pozval na tuto brigádu i v letošním roce,
dne 13. 4. 2013 v 08.00 hod. sraz u OÚ Lužice.
Po skončení brigády je pro účastníky připravené
u Lužáku malé občerstvení.
Jsem rád a byl jsem mile překvapen, jak někteří naši spoluobčané podněcují k ohleduplnosti
k přírodě, k ekologii, k odpadovému hospodářství, a čekal jsem, jak tyto názory přijdou vyjádřit
„prakticky“ na zmíněnou brigádu. Opak byl pravdou, potkal jsem stejné tváře jako každoročně.
V závěru bych chtěl zdvořile občany upozornit
na některá úskalí v souvislosti s venčením jejich
čtyřnohých miláčků, neboť je za dveřmi jaro
a zvířata v polích a větrolamech budou vyvádět
potomky. Je tedy nutné, aby v tomto období zvěř
měla v přírodě klid a byla minimálně rušena.
Mládě opuštěné jen zdánlivě na chvilku se stává
ve většině případů odsouzencem… Naše komise bude podporovat vznik lokality, parku, který
bude určen k volnočasovým aktivitám a zejména
k venčení pejsků tak, aby nedocházelo ke střetu
zájmů v této oblasti.
Ing. Bc. Štěpán Prygl

PODĚKOVÁNÍ

Ve Sboru pro občanské záležitosti na vlastní
žádost končí Zdeňka Hřebačková, která zde
pracovala nepřetržitě dvacet let. Děkujeme jí za
práci, obětavost a starostlivost.
Nové člence paní Ludmile Kotlaříkové přejeme, aby se jí práce líbila.
Návštěvy jubilantů se uskutečňují na pozvání
rodiny jubilanta.
V roce 2012 navštívily členky SPOZ
80letých
11 občanů
85letých
3 občané
90letých
1 občan
91letých
3 občané
Ludmila Pindová, předsedkyně

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Místní charita děkuje všem dárcům.
Bylo vybráno 68 144 Kč.
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”Pracujte na dálku„
V prosinci byl zahájen projekt, který je zaměřen na podporu zaměstnanosti zaváděním
a šířením způsobu práce tzv. na dálku. Na jeho
realizaci získalo město Hodonín dotaci z fondů
Evropské unie a partnerem projektu je Úřad
práce České republiky, jeho krajská pobočka
v Brně, včetně všech jeho kontaktních pracovišť.
Projekt se soustřeďuje na odstranění bariér,
které omezují sociálně a zdravotně znevýhodněné na trhu práce, a motivuje zaměstnavatele
k vytváření pracovních míst v režimu tzv. na dálku.
Jestliže nemáte možnost z jakéhokoliv důvodu
(péče o člena rodiny, zdravotní postižení aj.)
vzdálit se z místa svého bydliště nebo chcete-li
lépe skloubit rodinný a pracovní život, je tento
projekt určen právě vám.
Na druhé straně jste-li zaměstnavatelem, který

chce snížit podnikové náklady a inovovat firemní
procesy ke zvýšení konkurenceschopnosti, jsme
schopni vás odborně připravit a zprostředkovat
vám dosavadní zkušenosti s tímto trendem.
V současné době Město Hodonín připravuje
zázemí koordinačního centra, které bude v budoucnu zpřístupněno veřejnosti, a to na adrese
Masarykovo náměstí 1, v podkroví budovy
radnice. Další informace o průběhu můžete
očekávat v příštích vydáních Hodonínských listů,
na internetových stránkách města Hodonína
(www.hodonin.eu) nebo na sociální síti Facebook (www.facebook.com/PracujteNaDalku).
Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle
518 316 246.
Lenka Řeháková
Koordinátorka projektu

POHYB OBYVATEL V ROCE 2012
celkem
849

Ukazatel
1.1.2012 2
Vývoj

narozených
V rámci
okresu
z jiných

Migrace

ženy
1 432

19
28

11
12

71

36

45

27

2866

1 440

52
19

v

rámci
okresu
do jiných

30
15

31.12.2012

6

Vítání nových občánků v březnu 2013
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OSOBNOSTI

ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE
Rada obce schválila 17. 12. 2012 Opatření
obecné povahy č. 1/2012, kterým se stanoví
územní opatření o stavební uzávěře, které
vstoupilo v platnost 1. ledna 2013
Územní opatření o stavební uzávěře se
vymezuje podle § 17 odst. 1 vyhlášky č.
503/2006 Sb. Dotčeným územím jsou pozemky, které jsou ve schváleném územním plánu
včetně jeho schválených doplňků, označeny Iz
(zahrádkářské kolonie), Vza (zahradnictví)
a plochy Elz (lesní zvláštního určení), vše
v obci Lužice, katastrální území Lužice u Hodonína.
Zákazy a omezení
Na územích vymezených podle článku I. se
zakazuje povolování a provádění veškerých
staveb, provádění veškerých změn dokončených staveb. Stavební uzávěra se nevztahuje
na akce, na které bylo zahájeno územní nebo
stavební řízení, případně vydáno stavební povolení v roce 2012.
Doba trvání územního opatření o stavební
uzávěře
Toto opatření platí do doby, kdy nabude účinnosti opatření obecné povahy, kterým se vydá
nový územní plán sídelního útvaru Lužice, k. ú.
Lužice u Hodonína.
Odůvodnění
Na výše uvedených pozemcích dochází k výstavbě objektů, které jsou využívány k trvalému
bydlení, což má za následek přímou i druhotnou devastaci přírody. Stavební uzávěra bude
platit do doby, kdy nabude účinnosti opatření
obecné povahy, kterým se vydá nový územní
plán sídelního útvaru Lužice, k. ú . Lužice
u Hodonína, ve kterém bude tato problematika
legislativně ošetřena. Protože výkon vlastnických
práv k předmětným pozemkům (snaha zastavět
dané území), není v souladu s koncepcí roz8

voje daného území a maří realizaci koncepce
rozvoje předmětného území, včetně zachování
ekologické rovnováhy, řeší Rada Obce Lužice
danou problematiku vydáním tohoto územního
opatření o stavební uzávěře.
Úplné znění Opatření obecné povahy č.
1/2012, kterým se stanoví územní opatření
o stavební uzávěře najdete:
www.luziceuhodonina.cz
Rada obce Lužice

N E P L AT I Č I
Informujeme občany, že do 19. března
2013 neuhradilo 80 (slovy osmdesát) občanů
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2012,
což prezentuje 2,8 % z celkového počtu. Všem
„neplatičům“ byl zaslán platební výměr a v souladu s platnou legislativou bude obec uplatňovat
úhradu dlužné částky včetně případné exekuce.

OCENĚNÍ ÚSPĚŠNÝCH SPORTOVCŮ ROKU 2012
Na plese spor tovců bylo
poděkováno těmto úspěšným
osobnostem lužického sportu:
Ludmila Schönová – T. J.
Sokol Lužice – za aktivní účast
při nácviku skladeb Věrné
gardy na Všesokolském sletu. Paní Schönová několik let
pracovala ve výboru T.J. Sokol
ve funkci vzdělavatelky. Jako
cvičenka Věrné gardy zastupovala Jednotu Sokola Lužice
cvičením na Všesokolském sletu v Praze v roce 2006. V roce
2012 také na okrskovém sletu
v Liberci a v Brně. V červnu
2009 byla účastnicí Sletu americké župy sokolské v Dallasu.
Letos jako členka sokolské
výpravy opět navštíví USA.
Zdeňka Hřebačková – T.J.
Sokol Lužice – za aktivní účast

Slavnostní vyhlašování nejúspěšnějších sportovců
foto: Jana a Luboš Líčeníkovi

při nácviku skladeb Věrné gardy na Všesokolském
sletu. Od počátku obnovení
činnosti Sokola Lužice v roce
1996 pracuje ve výboru T.J.

Stanovení místního koeficientu
pro výpočet daně z nemovitostí
Od 1. ledna 2013 nabyla účinnosti vyhláška
č.2/2012, vydaná ZO Lužice,která na území
obce Lužice stanovuje místní koeficient, kterým
se násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy
pozemků, staveb, samostatných nebytových
prostorů a za byty, případně jejich souhrny, ve
výši 2.
Místní koeficient se nevztahuje na pozemky
orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných
sadů a trvalých travních porostů.
Rada obce

Fitness tým zpestřil program plesu svým vystoupením
foto: Jana a Luboš Líčeníkovi

Sokola. Nejprve jako pokladní,
dodnes je předsedkyní revizní
komise. Jako cvičenka Věrné
gardy zastupovala T.J. Sokol Lužice cvičením na Všesokolském
sletu v Praze v letech 2000,
2006, 2012. Rovněž na všech
okrskových sletech v Liberci,
Brně a Trenčíně.
Roman Číhal – TJ Baník
Lužice – za obětavou práci trenéra a funkcionáře
v oddílu kopané. Pan Roman
Číhal je velmi aktivním členem
TJ Baník. Několik let úspěšně
trénoval nejmenší fotbalisty,
mužstvo přípravky. V poslední
době je trenérem mužů. Svým
přístupem, ochotou a činností je
velkou oporou TJ Baník Lužice.
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Luděk Fojtů – TJ Baník
Lužice – za příkladnou reprezentaci oddílu kopané
v dorostenecké kategorii.
Luděk se kopané věnuje již od
raného mládí, jde ve šlépějích
svého tatínka, který je mu příkladem i oporou. Jako brankář je
schopen vypomoci při utkáních
i jiným věkovým kategoriím na té
úrovni, kde to lze. Kromě toho,
že je velmi úspěšným brankářem, dokáže na hřišti zabojovat
i jako platný hráč týmu. Pro
mnohé fotbalisty je vzorným příkladem v přípravách na utkání.
Miloš Kadala - za práci
předsedy sportovní komise
a aktivní činnost v T.J. Sokol

My všichni školou povinní
a TJ Baník Lužice. Pan Miloš
Kadala je předsedou sportovní
komise, která pracuje při radě
obce. Jako člen obou velkých
sportovních oddílů v Lužicích
je duší veškerého sportovního
dění v obci. Pod jeho záštitou
se konal již po šesté v Lužicích
ples sportovců.
Kateřina Knápková - za
reprezentaci obce a získání
titulu mistryně ČR 2012 ve
fitness dětí, kategorie dívky
nad 10 let. Katka je členkou
sportovního oddílu All stars
fitness tým dětí z Lužic od jeho
založení. Pravidelně se zúčastňuje pohárových i mistrovských
soutěží. V loňském roce získala

titul Mistryně ČR ve fitness dětí.
Byla nominována a úspěšně
reprezentovala naši obec a Českou republiku na mistrovství
světa v Srbsku.
Všem jmenovaným blahopřejeme a děkujeme za
jejich práci a činnost.
Jana Líčeníková

PODĚKOVÁNÍ
Pořadatelé plesu sportovců
děkují všem, kteří pomohli
při organizaci plesu.
Poděkování patří i všem
sponzorům za jejich dary.
Organizační výbor
plesu sportovců

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z mateřské školy
Ve dnech, kdy píši tyto řádky,
ještě vládne „Paní Zima“ a my
všichni se už těšíme, až se příroda probudí ze zimního spánku.
Dovolte mi podělit se s vámi
o to, co se událo v naší školičce
v tomto chladném období.
Zimní čas pomalu končí, ale
rádi vzpomínáme na předvánoční čas, kdy jsme na zahradě mateřské školy uspořádali
„Vánoční jarmark“ a bohatou
nadílku pod stromečkem, která
udělala dětem velkou radost.
Po vánočních svátcích jsme
opět nastoupili do naší školičky
odpočatí a plní elánu.
Letošní zima, která nebyla
skoupá na sníh, nám dovolila
10

uspořádat úplně novou akci
„Jízda z kopce na čemkoli“.
Děti společně s rodiči zapojili
fantazii a zjistili jsme, že sáňkovat se dá na nafukovacím delfínu
nebo třeba i na starém kufru.
V měsíci únoru naše nejstarší
děti „předškoláky“ čekal důležitý životní krok, a to zápis do ZŠ.
Ještě před zápisem proběhla
ukázková hodina pro rodiče,
kde se mohli podívat, jak s dětmi pracujeme a co všechno již
umí. Před samotným zápisem
se děti byly podívat v 1. třídě
ZŠ na své bývalé kamarády,
kteří nám předvedli, co se už
ve škole naučili.
S končící zimou jsme se

SEDMÁCI A HORY

rozloučili prostřednictvím „Masopustu“. Děti si tento den
náležitě užily. Nejprve jsme si
ve svých třídách pohráli a udělali
přehlídku masek a po svačince
všichni společně ve vyzdobené
třídě „Berušek“ zarecitovali,
zazpívali, zatančili. Oslavu jsme
ukončili občerstvením.
Každé roční období v naší
školičce je zajímavé a máme ho
rádi. Dny jara se však blíží a my
se těšíme na velké množství
zábavy, které nám jaro a jeho
slunečné dny zase přinesou.
Přeji vám všem krásné jaro.
Březinová Petra

V sobotu 12. ledna 2013 jsme odjížděli na
hory, pro některé z nás to byl první pobyt spojený
s lyžováním. Moc jsme se těšili, jak si týden na
horách užijeme. Žáci osmé třídy šli hned první
den na vlek, protože základní výcvik měli už za
sebou, a my ostatní jsme začali s tréninkem,
protože jsme se jim chtěli co nejdříve vyrovnat.
Líbilo se nám nejenom lyžování, ale i zábava – diskotéky, večer písní, turnaj ve stolním
tenise a další akce. Potěšila nás návštěva p.
zást. Líčeníkové a pana Staňka, kteří za námi
ve středu přijeli.

to užil a děkuji ZŠ Lužice, že nám dává tuto
šanci, abychom mohli jet na hory…
Boris Hasil
Vedení školy děkuje pedagogickému,
zdravotnímu a technickému doprovodu
za realizaci lyžařského kurzu. Poděkování
patří i obci Lužice za finanční podporu lyžařského výcviku žáků naší školy.
Ředitelství ZŠ Lužice

Naše dojmy z kurzu:
- Bylo to tam super, jezdil bych pořád…
Kája Fogt
- Nejlepší hory na světě…
Radek Zálešák
- Lyžák byl dobrý a diskotéky taky…
Štěpán Motyčka
- Byla tam sranda a pěkné počasí…
David Nezval
- Naučil jsem se lyžovat, teď už chci jezdit na
hory každý rok…
Honza Karas
- Strašně rychle ten týden uběhl, moc jsem si
11
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STŘÍPKY
- Předvánoční čas jsme si
ve škole zpříjemnili různými
aktivitami. Ve středu 19. prosince jsme si užili vánoční
dílny. Rozlosovali jsme se
do skupin, ve kterých jsme
obcházeli jednotlivá stanoviště. Mohli jsme si uplést
věneček z papíru, vyrobit
svíčku nebo jinou ozdobu
z včelího vosku, nazdobit
perník, upéct vánoční cukroví, vytvořit papírového andělíčka, hvězdu nebo přáníčko.
S organizací nám pomohli:
M. Vavrysová, A. Lacková,
M. Blažková, L. Maršálková,
J. Knapil, R. Kaňa, P. Janečková a všichni vyučující.
Ve vánočních skupinách
jsme pokračovali činností
i ve čtvrtek 20. prosince,
tentokrát ve sportovním duchu na Vánoční olympiádě.
Družstva postupně obešla
čtyři stanoviště: běh, sed
- leh, dribling a skok přes
švihadlo. Společně plnili
žáci úkoly, zvítězilo družstvo
s nejlepším umístěním ve
všech disciplínách.
V pátek 21. prosince jsme
se po vánočních besídkách
ve třídách sešli v sokolovně,
kde proběhla Montérková
diskotéka. Součástí programu byla soutěž tříd, nejdříve
ve společném tanci třídy
a pak se hodnotil počet žáků
ze třídy, kteří přišli v montérkách.
12

Z

PRIMA

- V lednu strávili naši žáci
týden na horách. Žáci 7.
a 8.třídy a vedoucí lyžařského kurzu Danuše Vojkovská
děkují p.uč. Pavlu Kotlaříkovi, paní uč. Ludmile Kotlaříkové, paní Janě Laubové

Š KO LY
a panu Bronislavu Benešovi
za laskavý, trpělivý, profesionální a individuální přístup ke
všem žákům.
- Dějepisné olympiády se
pod vedením p. uč. Hromko-

vé v naší škole věnovala čtyři
děvčata: Monika Nováková,
Denisa Kapitánová, Eliška
Filípková, Gabriela Chládková. Po úspěšném školním
kole postoupila do okresního
kola, které se konalo v úterý
29. ledna na gymnáziu ve
Strážnici. I když se jim medailové umístění nepodařilo
získat, chválíme je za snaživý
a zodpovědný přístup. Děkujeme za reprezentaci školy.
- Předškoláci přišli s paní
učitelkami za svými staršími
kamarády do první třídy ZŠ,
kde společně strávili jednu
vyučovací hodinu. Vyzkoušeli si, co je v naší škole
čeká. Ve čtvrtek 7. února
se uskutečnil zápis dětí do
1. třídy. Předškoláky při
plnění úkolů, kromě rodičů,
doprovázela i děvčata převlečená za pohádkové bytosti.

Předškoláci si vyzkoušeli jednu vyučovací hodinu v 1. třídě.

Zápis do 1. třídy základní školy.

- Fašaňk jsme v naší Prima
škole oslavili tentokrát doprovodnou soutěží „Oblečení našich předků“. Každá
třída si připravila taneční
vystoupení, které pečlivě
sledovala porota tvořená
bývalými zaměstnanci naší
školy ( Milada Kadalová, Jitka Krhovská, Jiřina Pilařová,
Miloslava Vavrysová a Pavel
Kotlařík). Porota ocenila
všechny velmi vysoko. V průběhu celého programu jsme
si mohli několikrát zatančit
zumbu pod vedením Martiny
Turkové. Na svačinu jsme
všichni dostali čerstvě usma-

„Oblečení našich předků“ – téma letošního školního fašaňku

žené boží milosti. Připravily je
pro nás seniorky z Koláčkové
čety při Klubu seniorů.
Všem děkujeme!
- Již 15. ples školy připravili
rodiče a přátelé naší školy.
Děkujeme těm, kteří pomohli
při organizaci plesu, všem
sponzorům za jejich příspěv-

ky. Zvláštní poděkování patří
p. uč. Jitce Krhovské, žákům
8. a 9. třídy a jejich rodičům
za přípravu a realizaci předtančení na plese.
Mgr. Jana Líčeníková
Foto: archiv školy
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PROČ CHODÍM POZDĚ DO ŠKOLY
Už od narození jsem velký spáč. Spánek je
nedílnou součástí mého života a taky mi ho hodně
ovlivňuje. Pokud nemám svých minimálně 12 hodin spánku, tak to prostě nejsem já. Jednou jsem
spal 21 hodin, takže skoro celý den, a kdyby mě
nebudili rodiče, tak vstávám kolem oběda. Během
školních dnů je doba spánku samozřejmě omezena, tudíž nemám ani pořádně z čeho nabírat
energii a má mysl není plně odpočatá. Ráno,
když mi zazvoní budík, tak ho vypnu a spím dál,
protože bych asi nevstal. Poté, co se ještě trochu

prospím, tak se podívám na hodiny a zjistím, že
je už čas jít do školy. V zimě chodím do školy
poněkud později, protože je na chodnících náledí a hrozí mi nepříjemný pád nebo nedej bože,
zranění, proto musím zvýšit opatrnost a zpomalit.
Touto slohovou prací bych se taky chtěl omluvit
paní učitelce Komendové za to, že jsem došel do
třídy po zvonění a že jsem ji kvůli tomu vyrušil.
Slibuji, že se to již nebude opakovat.
Matěj Mikovič, 9. tř.

K U L T U R A
Oslavy 1150. výročí
příchodu svatých
Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu
„Kdyby byly brány v úvahu jen její politické dějiny, zůstala by Velká Morava
pouze drobnou historickou epizodou na
východním pomezí franské říše. Co z ní
učinilo tak výrazný a nepominutelný historický fenomén, byla činnost a kulturní
dílo cyrilometodějské mise, které mělo
dalekosáhlý význam pro kulturní – a namnoze i politický - vývoj slovanského světa
na dlouhá staletí.“
Vladimír Vavřínek, 2001
Do přípravy a realizace oslav 1150. jubilea
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se
zapojilo mnoho měst a obcí. Mezi nimi je sa14

mozřejmě také naše obec a římsko - katolická
farnost, které se hlásí k jejich odkazu už tím,
že máme kostel (z r. 1874) zasvěcený svatým
Cyrilu a Metodějovi.
• V pátek 12. dubna v 18 hodin se uskuteční
v kostele koncert věnovaný odkazu Cyrila
a Metoděje
• V neděli 26. května ve 13 hod. zazpívají na
slavnostech „Setkání kultur“ v Památníku
Staré a Velké Moravy v Mikulčicích Lužičtí
mužáci a zahraje Dětská CM z Lužic.
• Cyrilometodějské hody v období 6.–9.
července nabídnou tradičních folklorní akce,
kterými jsou předhodový večer u cimbálu,
krojové veselí, slavnostní hodovou mši svatou

• a také putovní výstavu představující na
devíti velkoplošných bannerech Mikulčicko-kopčanský archeopark. Po řadě prezentací
např. v Praze na velvyslanectví Bulharské
republiky, ve Varšavě a městech ČR budeme
mít příležitost si ji prohlédnout v Lužicích na
faře
• proběhne také beseda s Mgr. Malíkovou pracovnicí Masarykova muzea o Janu Köhlerovi,
malíři, který je autorem ornamentální výzdoby
a fresky sv. Cyrila a Metoděje nad oltářem
našeho kostela.
„SETKÁNÍ KULTUR V MIKULČICÍCH“
Památník Staré a Velké Moravy v Mikulčicích
se stane o víkendu 24.-26. května 2013 místem
zahájení hlavního období Cyrilometodějských
oslav v České republice. Během tohoto víkendu můžete v areálu mikulčického památníku
zhlédnout bohatý program s názvem Setkání
kultur, jehož součástí je v sobotu 25. května
Pravoslavná cyrilometodějská pouť v ekumenickém duchu. V neděli 26. května budou slavnosti
pokračovat vystoupením souborů z okolí a také
zahraničních hostů. Tento den zazpívají na slavnostech také Lužičtí mužáci a zahraje Dětská
CM z Lužic.
J. Ambrožová

Obec Lužice a ZŠ Jaroslava Dobrovolského
zve občany při příležitosti
68. výročí osvobození obce RA
a konce 2. světové války na

PIETNÍ AKT
který se koná v pátek 12. dubna 2013
v 10 hodin dopoledne
u pomníku osvobození před školou.

OBEC LUŽICE A ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST
POŘÁDÁ KE 1150. VÝROČÍ PŘÍCHODU
CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU

KONCERT VÁŽNÉ HUDBY
V PÁTEK

12. DUBNA 2013 OD 18 HOD.
CYRILA A METODĚJE V LUŽICÍCH

V KOSTELE SV.

ÚČINKUJÍ:
UPOZORNĚNÍ
V sobotu 25. května 2013 navštíví Pravoslavnou cyrilometodějskou pouť několik tisíc domácích i zahraničních návštěvníků, včetně státníků
a nejvyšších církevních představitelů. V Lužicích
na nádraží budou mimořádně zastavovat některé
mezinárodní rychlíky. Upozorňujeme občany
na zvýšený provoz na silnici a dopravní
omezení mezi Mikulčicemi a Moravskou
Novou Vsí.
Pořadatelé děkují za pochopení a respektování případných omezení.

KOMORNÍ SBOR MĚSTA HODONÍNA
KLAVÍR: JINDRA JAKABOVÁ,
JAROSLAVA SEČKÁŘOVÁ
SOPRÁN: BRONISLAVA PODRÁSKÁ
FLÉTNY: JANA GÁLOVÁ, JOSEF ILČÍK
ŠALMAJ, TRUBKA: JOSEF ILČÍK
VIOLONCELLO: PETRA MORAVCOVÁ
HOUSLE: DAVID HERZÁN
SBORMISTR: JOSEF ILČÍK
PRŮVODNÍ SLOVO: MGR. TATIANA HROMKOVÁ
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ
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DĚKUJI ŠIKOVNÝM RUKÁM
Volby jsou stále se opakující
rituál. Přijít, podepsat, zaplentovat, vhodit. Prezidenta jsme ale
volili poprvé, což je samo o sobě
výzvou a novinkou. Škoda jen té
naduté masáže podivnými kampaněmi, v nichž si lež a přetvářka
užily své dny a zvítězily nad námi
všemi. Proto mě těší, že stále
nepohasla snaha nám volební
akt zpříjemnit. A letos se to
myslím velmi povedlo.
V protikladu k nabubřelým
frázím na plakátech se nám
u voleb otevřela možnost zhlédnout výstavu „Šikovné ruce“. Na
ní se ukázalo, že realita je lepší
než fikce, protože mnozí lidé
mají zajímavé koníčky a skrze
ně produkují krásné a nečekané věci. Kresby, keramika,
šperky, řezby, výšivky, hračky
a další. Byť šlo o jedinou místnost, vše přesáhlo její stěny,
protože vystavovaná díla a dílka
splnila dvojí cíl. Autorovi výroba
i výsledek zpestřily a zpříjemnily život. A my ostatní jsme
dostali příležitost pokochat se
a popřemýšlet – nad sdělením
autora či nad tím, že člověk si

spoustu užitečných a hezkých
věcí i dnes dokáže vyrobit sám.
Někteří jsme jenom tiše záviděli,
co jiní umí.

FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ KYJOVSKA PO\ÁDÁ VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ LUŽICE, TJ SOKOL LUŽICE
A NÁRODOPISNÝM SOUBOREM LIPINA VRACOV

Jsem ráda, že stále máme
v obci šikovné ruce a že je
používáme, že nás neotupila
pasivita dnešního světa. A tak
děkuji všem, kteří se do výstavy zapojili, že mi dali možnost
nahlédnout, nechat se okouzlit
a že mě inspirovali, na čem
všem si třeba jednou i moje
ruce mohou vyzkoušet, zda
jsou šikovné.
Mgr. Lenka Kučí

V SÁLE SOKOLOVNY V LUŽICÍCH

REGIONÁLNÍ P\EHLÍDKU D TSKÝCH ZP VÁKp LIDOVÝCH PÍSNÍ

ZP VÁEK SLOVÁCKA 2013
SOUT ŽE SE ZÚASTNÍ 30 NEJÚSP ŠN JŠÍCH D TSKÝCH ZP VÁKp LIDOVÝCH PÍSNÍ VE V KU 10 – 15 LET,
KTE\Í POSTOUPILI Z OBLASTNÍCH KOL USPO\ÁDANÝCH V \AD MÍST CELÉHO SLOVÁCKA.
SOUT ŽÍCÍ D TI DOPROVÁZÍ CIMBÁLOVÁ MUZIKA VOJARA S PRIMÁŠEM ANTONÍNEM PAVLUŠEM JR.,
hostem soutĢže vítĢzové celostátní soutĢže ZpĢváēek Kamila Šošoviēková z Lužic a Patrik Havlík ze Starého Poddvorova.

Z P\EHLÍDKY POSTOUPÍ ŠEST NEJLEPŠÍCH D TÍ DO CELOSTÁTNÍHO FINÁLE SOUT ŽE ZP VÁEK 2012,
KTERÁ SE USKUTENÍ VE VELKÝCH LOSINÁCH 10. - 12. KV TNA 2013.
K NÁVŠT V A PODPO\E ZP VÁKp ZVOU PO\ADATELÉ!

Spolky
C O D Ě L A L I N A Š I S K AU T I V Z I M Ě
Vánoční vařečka

foto Jana Králová

Velikonoční výstava na Starém kvartýře

„A čím to mám krájet…“.
Ukazuje vybavení staré kuchyně se všemi
tehdejšími pomůckami, nádobím, kuchařskými knihami a zajímavými recepty.
Nebudou chybět ani nápady na velikonoční výzdobu.
VÝSTAVA JE OTEVŘENA KAŽDOU NEDĚLI OD 14 DO 17 HOD. (DUBEN – KVĚTEN)
16

V NED LI 21. DUBNA 2013 OD 14.30 HODIN

V předvánoční čas jsme se
s dětmi sešli opět při soutěži
o Vánoční vařečku. O co v ní
jde? Děti doma samy něco uvaří, upečou, připraví a přinesou
nám to na klubovnu ochutnat.
Jejich výtvory pak zhodnotí odborná porota složená z rodičů
a vedoucích. Letos ve starší
kategorii zvítězila Gábina Chládková. Mladší kategorie byla
letos trochu týmová soutěž. Na
prvním místě se se svým výtvorem umístili Stella a Natka Nilsen a Ríša Svoboda, na druhém
pak sourozenci Němcovi a na

Foto: Jiří Švehla

třetím Bětka Kudrnová a Kája
Maršálková. Všem soutěžícím
děkujeme za účast, vítězům

gratulujeme a těšíme se příští
rok na další dobroty.
Lucie Dordová (Šnek)
17
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A C O JE JE ŠT Ě N OV É H O ?
O Vánocích vyrazily oddíly na Pochod světlušek do Mikulčic. Jedná se vlastně o takový
vánoční lampionový průvod, při kterém se za
zpěvu koled prochází nočními Mikulčicemi. Poté
následuje posezení nad cukrovím, čajem a svařeným vínem na skautské klubovně. Pro děti
je to vždy příjemná akce, protože se potkají se
spoustou kamarádů a vedoucích z jiných oddílů.
Velkou novinou je také vzdělávání našich starších skautů z oddílu Káňat, kteří v tomto školním
roce absolvují Rádcovský kurz. Tento kurz je
zážitkově-vzdělávací akcí pro děti především
osmých a devátých tříd, které už jsou moc velké
na běžnou oddílovou činnost, ale na druhou
stranu jim ještě chybí zkušenosti a vědomosti na
samostatné vedení oddílu. Na tomto kurzu mají

příležitost doučit se vše potřebné k vedení mladších dětí, naučit se spoustu nových věcí, poznat
nové kamarády z jiných skautských středisek,
vyměnit si názory, nápady a zkušenosti, získat
inspiraci a také utužit přátelství v rámci oddílu.
V současné době za sebou mají už tři ze čtyř
víkendů. Na tom posledním je čekají zkoušky,
které prověří, kolik toho dokázali v průběhu
kurzu vstřebat. Paralelně s tímto kurzem pomáhají Káňata u různých mladších oddílů, učí se
být pravou rukou vedoucích a podílí se i přímo
na programu, čímž získávají důležité praktické
zkušenosti. My vedoucí jsme velmi rádi, že se
zatím téměř všechna Káňata rozhodla u skautu
zůstat a že je práce v oddílech baví.
Lucie Dordová (Šnek)

Hnutí
Hnutí Brontosaurus
Brontosaurus
Jarní prázdniny Dokaž to! aneb Víkend neomezených možností
Sílu, odhodlání, vytrvalost, silný žaludek,
spolupráci, to vše a mnohem víc musela děcka prokázat na letošních jarních prázdninách
s názvem Dokaž to! aneb Víkend neomezených
možností. Přihlásila se do soutěže, kde mohla
získat hodně peněz. Když dojela, seznámila se
s pravidly, podepsala smlouvy a ubytovala se.
Potom mohla začít rozřazovací soutěž. Za
různé hry pak dostávali soutěžící už zmíněné peníze. Chodili například v bludišti se zavázanýma
očima, postavili iglú nebo velkého brontosaura,
po okolí hledali poklad se „zlaťáky“. Děcka už od
začátku věděla, že to nejsou obyčejné penízky,
ale čokoládové, což je myslím, pohánělo ještě
víc dopředu. Kdo by neměl rád čokoládu!

Chovatelé – zpráva z výroční schůze
Dne 23. 2. 2013 proběhla v nekuřácké místnosti restaurace Lidový dům výroční schůze
Českého svazu chovatelů Lužice. Schůze se
zúčastnilo dvanáct členů spolku, dva se omluvili
pro nemoc. Pozvání též přijal starosta obce.
Prvním bodem bylo přivítání členů a uvedení
nového člena. Jako další jsme si připomněli
události v minulém chovatelském roce. Bylo
to očkování králíků v Lužicích, které proběhlo
v květnu 2012, dále výstava králíků, holubů
a drůbeže, která se konala ve dnech 22. -23.
září v areálu Lidového domu. Na této akci bylo
vystaveno 118 ks králíků, 9 voliér holubů a 8 voliér drůbeže. Holubů a drůbeže jsme v porovnání
s předchozími léty zaznamenali úbytek, králíků
nám zase na výstavách přibývá jak v počtu kusů,
tak i v rozmanitosti plemen. Připomněli jsme též
některé úspěchy členů v minulém roce např.
Karel Nosál – šampion ČR plemeno belgický
obr na celostátní výstavě v Hodoníně, Hubá18

ček Jan – čestná cena na výstavě v Lužicích,
Klvačová Tereza – pohár nejlepšího mladého chovatele za plemeno zakrslý beran
černý na krajské výstavě v Břeclavi, Konečný
Jakub první místo na celostátní olympiádě
ve znalostech mladých chovatelů. Jsme rádi,
že právě mladí chovatelé projevují o tuto činnost
zájem, a vznikají tak další generace chovatelů.
Po přečtení pokladní a revizní zprávy následoval plán činnosti na tento rok. Bude to očkování
králíků pro obec v měsíci květnu, které provede
MVDr. Daniela Plešová, menší expozice zvířat
při dětském dni na hřišti, tradiční místní výstava
ve dnech 21. - 22. září v areálu Lidového domu
a také plánujeme zakoupení výstavních klecí
pro králíky obry a zakrslé králíky, jejichž obliba
se stále zvyšuje.
Následovala diskuze a ukončení schůze.
Za ČSCH Lužice Klvač Josef

Autor fotek: Martin Kadala

Dále děcka musela dokázat svou kreativností
a nápady, že si umí poradit a zabalit vajíčko do
omezeného materiálu tak, aby se nerozbilo.
A taky, že se to povedlo oběma teamům a další
penízky zacinkaly v jejich společné pokladně!
Spousta dalších her, soutěží a jezení různých
pokrmů rozhodlo o vítězi celých prázdnin. V sobotu večer se spočítaly peníze. Soutěžícím se
rozdaly získané zlaťáky, poukázky, zazpívalo se
u kytary, zahrála se spousta deskových her a šlo
se spát. Sotva jsme se rozkoukali, už tu byla
neděle, konec prázdnin. Doufáme, že děcka
budou mít na co vzpomínat a těšíme se na další
brontosauří akci.
Leona Helešicová
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L U Ž I Č T Í M U Ž Á C I V S TO U P I L I D O R O K U 2 013
Činnost Lužických mužáků, již pracují na
bázi občanského sdružení, se odvíjí především
od našich plánovaných pěveckých vystoupení
a dále pak od různých kulturních a společenských akcí v obci či nejbližším okolí, které sami
organizujeme, na které jsme zváni či na kterých
se spolupodílíme. Na tom závisí nasazení a intenzita příprav. Nic to však nemění na našich
pravidelných dopoledních nedělních setkáních
na „Liďáku“, kde se domlouváme, radíme, hodnotíme, zkoušíme a vyslechneme různé zážitky
a zkušenosti nejednoho z nás.
Začátek roku je vyhrazen především valné
hromadě našeho sdružení, kde rekapitulujeme
uplynulý rok, hledáme nová témata a možnosti
rozvoje naší činnosti, plánujeme stěžejní akce
nového roku. Letošní valná hromada proběhla už
4. ledna ve sklepě tatínka dvou našich členů
a byla pracovní, inspirativní, zpěvná a veselá.
Hlavní akcí počátku každého roku je pro nás
Fašaňk, především pak večerní fašaňková zába20
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va. Nejinak tomu bylo i letos. I jeho termín byl
vzhledem k Velikonocím a postní době brzký, a to
již 9. února, kdy zároveň začínaly hodonínskému
okresu jarní prázdniny. Fašaňk představuje mimo
jiné přípravu a následný úklid sálu, tombolu, její
balení, instalaci, přípravu lístků na její prodej,
zajištění hudby, pořadatelské činnosti u vstupného i na sále atd.
Děkujeme v této souvislosti našim ženám za
pomoc především s výzdobou sálu, balením
a přípravou tomboly, děkujeme všem sponzorům
za podporu této akce příspěvkem do tomboly,
děkujeme zástupcům Sokola za součinnost při
přípravě sálu.
Je potěšitelné, že fašaňková zábava si našla
svůj nemalý okruh návštěvníků a příznivců,
kterým nevadí nasadit si klaunský červený nos
a dělat si srandu sám ze sebe i pro pobavení
a potěchu druhých. Řada propracovaných masek a nacvičených choreografií svědčí o tom, že
nemálo návštěvníků večera se na fašaňk chystá
už dlouho dopředu. A to je v této zmatené době
zdravé a dobré znamení.
Věřte, že pro nás je povedený a veselý
fašaňkový večer spojený s Vaší spokojeností
a pohodou tím největším potěšením a odměnou
za veškerou snahu, jež předcházela.
Přicházející jaro znamená i nárust našich aktivit. Letos jsme obdrželi pozvání na oslavy 1150.
výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, které proběhnou v květnu na mikulčických
Valech, čeká nás tradiční mužácké zpívání, letos
v Lanžhotě, chystáme samozřejmě už tradiční
jarní výlet a zanedlouho začneme s přípravou na
červencové Cyrilometodějské hody. Věříme, že

Foto Jana Líčeníková

se na některé z těchto akcí s Vámi po sousedsku
potkáme a při pohárku vína si třeba i zazpíváme.
Za Lužické mužáky
Josef Krchnivý
a Tomáš Klásek

Informace Klubu česko- francouzského partnerství
V letošním roce přijedou do Lužic přátelé z partnerské obce Isdes. Jejich návštěva je plánována
od 17. července do 24. července 2013. Zájemci o ubytování hostů se mohou přihlásit na OÚ
u místostarostky, nebo emailem na adrese ambrozova@luziceuhodonina.cz
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Rozhovor

Rozhovor
králíka, podlijete vývarem
a dusíte do měkka… Hotového králíka vyjmete, šťávu
přecedíte, zahustíte sladkou
smetanou a dochutíte. Podáváte s houskovým knedlíkem.

R ozho v o r
Když je koníčkem belgický obr…
V roce 2012 získal pan
Karel Nosál z Lužic, chovatel králíků plemene belgický obr, na celostátní výstavě v Hodoníně za samce
oceněného 96 body titul
Šampion ČR. V žebříčku
nejúspěšnějších chovatelů králíků - belgických
obrů se umístil na krásném
6. místě v ČR.
1. Jak jste spokojen s loňským chovatelským rokem?
Loňský rok byl nejúspěšnějším rokem v mé chovatelské činnosti. Moc si toho
vážím a možná už se mi to
příště nepodaří.
2. Proč?
Úspěch záleží na mnoha
okolnostech. Každý rok vlastně začínáte znovu. Musíte mít
kvalitního chovného samce,
několik výborných samic,
které vychovají dostatečný
počet kvalitních mláďat, ze
kterých lze vybírat. Nejlepší
jsou lednové vrhy. K úspěchu
v soutěži nestačí mít jeden
výborný kus.
3. Co vás, pane Nosále,
přivedlo k chovatelství králíků? Kdy a proč jste se začal
věnovat tomuto Vašemu
koníčku?
22

Tuto zálibu jsem asi zdědil po rodičích. I když jsme
bydleli v Hodoníně, rodiče
chovali domácí zvířata a také
králíky. Po koupi domu v Lužicích v roce 2003 jsem se
k této zálibě vrátil. První chovné králíky plemena belgický
obr jsem získal od souseda,
pana Kučery, který byl tenkrát
jejich úspěšným chovatelem.
Dnes pan Kučera chová
činčily.
4. V čem spočívá kouzlo
chovatelství králíků a proč
jste si vybral plemeno belgického obra?
To se nedá popsat, to musíte vidět ( ukáže fotografii
nádherného 12kilového králíka). Je to nádherné plemeno. Velké, krásně zbarvené,
poměrně divoké a náročné
na chov.
5. Kde získalo plemeno svůj
zajímavý název?
Belgický obr je největším králičím plemenem na
světě. Za zemi původu je
považována Belgie. Podle
některých zdrojů se choval
již v 16. století jako gentský
obr. Odtud se koncem 19.
stol. rozšířil do Německa, kde
byl přešlechtěn do dnešního
typu. První klub chovatelů

králíků obrů byl založen roku
1902 v Gentu v Belgii. Za
léta šlechtění a zkvalitňování
chovů se již hodně změnilo.
Například průměrná hmotnost zvířat se nyní pohybuje
v rozmezí od 7kg do 10kg,
avšak objevují se také zvířata
s hmotností vyšší.
6. Kolik času věnujete chovatelství? Je to náročný
koníček?
Chovatelství je časově
i finančně náročný koníček.
Králíci vyžadují každodenní
péči, krmení, očkování. Cena
dobrého chovného samce se
pohybuje kolem 3000 Kč.
Velké výdaje padnou na
krmení. Hodně času zabere
účast na výstavách na různých místech republiky.
7. Čím krmíte?
Nejlepším krmivem je suchá potrava. Obři za rok
zvládnou několik metráků
kvalitních granulí pro králíky,
které obsahují také vitamíny
a preventivní léčiva proti
některým chorobám, nškolik
metráků sena, ječmen a dostatek vody. Nekrmím králíky
řepou, chlebem ani čerstvou
trávou, protože je to riskantní.
Králíkům hrozí nadmutí, kokcidióza apod.

8. Pracujete v nějaké chovatelské organizaci?
Jsem členem místní organizace Českého svazu
chovatelů králíků a drobného
zvířectva v Lužicích. Každé
září pořádáme místní výstavu
v zahradě Lidového domu,
organizujeme také očkování
králíků, vyměňujeme si chovatelské zkušenosti. Kromě
toho jsem členem Klubu
chovatelů belgického obra,
kde nás je registrováno kolem padesáti chovatelů celé
ČR. V rámci této organizace
jsem obsadil už zmiňované
6. místo.
9. Vím z vlastní zkušenosti,
že jste také výborným kuchařem. Kde jste se naučil
tak výborně vařit?
Také od rodičů. Tatínek
byl vyučený kuchař- pekař.
Já jsem se vyučil kuchařem

- číšníkem. Od roku 1990 do
r. 1997 jsem v Hodoníně provozoval hostinec U Nosála.
Dnes už jsem v důchodě
a vařím jen občas pro přátele.
Doma zásadně nevařím.
10. Máte nějaký recept na
úpravu králíka, který byste
nám doporučil?
Moji králíci většinou nekončí na talíři. Slouží k dalšímu
chovu. Kdy jsem králíka naposledy jedl, ani nepamatuju.
Ale jeden starý recept, ještě
z dob Rakouska – Uherska
vám řeknu. Určitě ho některé
zkušené lužické hospodyně
znají. Je to králík na tymiáně.
Odblaněného králíka naporcujete, osolíte. V kastrole
zpěníte nakrájenou cibuli,
přidáte tymián, bobkový list,
nové koření, pepř (jako na
svíčkovou, ale bez zeleniny).
Do kastrolu vložíte porce

11. My ženy známe příjmení
Nosál spíše z oblasti péče
o krásu než z chovatelství.
Kadeřnictví pana Nosála
v Hodoníně je velmi vyhlášené. Je to shoda jmen?
Není to shoda jmen. Mám
dva syny. I když umí oba vařit,
chovatelé ani kuchaři nejsou.
Starší syn jezdí s kamionem
a mladší opravdu provozuje
v Hodoníně kadeřnictví.
Pane Nosále,děkuji Vám za
rozhovor a přeji Vám hodně
chovatelských i kuchařských
úspěchů.
Jana Ambrožová
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Z HISTORIE
Nedávno se mi dostala do rukou pokladní kniha Sokola Lužice z let 1932-1938. Pokladní
knihy organizací a institucí nejsou jen suchým výčtem příjmů
a vydání, jsou současně důležitým historickým dokumentem vypovídajícím o činnosti
organizací. Pokladní kniha Sokola Lužice je ohraničena daty
5. 11. 1932 – 31. 12. 1938.
S velkou pečlivostí knihu vedl
po celé uvedené období tehdejší pokladník Sokola Martin
Komosný, učitel na Obecné
škole v Lužicích. Datum zavedení knihy nebylo náhodné.
O den později (6. 11. 1932)
byla slavnostně otevřena budova Sokolovny. Postavení
Sokolovny v letech 1930 –
1932 bylo největším, ale též
nejnáročnějším činem jednoty
Sokol v Lužicích. Ve všech
oblastech se činnost jednoty
značně aktivizovala. V druhé
polovině 30. let vstoupil Sokol
v Lužicích do svého nejplodnějšího historického období.
Budova Sokolovny byla postavena, život v ní začal naplno
pulzovat, ale jednotě zůstalo
130 tisíc Kč dluhů. Zpočátku
se zdálo, že dluhy, které na
sebe jednota vzala, nebudou
až takovou přítěží, ale hospodářská situace ve státě se výrazně nelepšila a splácení dluhů se pro jednotu stalo „tíživým
břemenem“. Též provoz nové
Sokolovny nebyl nejlevnější.
24

Vzpomínání nad pokladní knihou Sokola Lužice
Ročně si vyžádal 28 tisíc Kč.
V lednu 1936 charakterizoval
tuto situaci pokladník jednoty
Martin Komosný slovy: „ Náš život, naše schůze jsou naplněny
heslem: Shánět peníze, platit!
Nás, kteří tu dnes stojíme,
čekají jen starosti, jak zmenšit
břemeno, aby těm, co přijdou
po nás, žilo se radostněji.“ Peníze na další investice a úpravy
jednota neměla, kupovalo
se jen to nejnutnější. V roce
1935 bylo oploceno hřiště
u Sokolovny a zakoupeno zvukové promítací zařízení do kina.
Je až neuvěřitelné, jak tuto
situaci zvládali funkcionáři
a členové Sokola (jednota
měla v té době asi 84 členů,
žactvo a dorost se nepočítali).
Funkcionáři zaměřili hlavní
síly na zvýšení příjmů jednoty.
V sále Sokolovny se pořádaly
různé zábavy, hody, vinobraní,
šibřinky, plesy, besídky, divadla
apod. Nejvíce příjmů přinášela
činnost hostinská a výčepnická. Do dubna 1935 tuto
činnost vykonával Josef Novák
a od dubna 1935 byl do této
funkce schválen Josef Šabart,
který dostal současně na starost úklid a udržování pořádku
v celé budově.
V hostinci na Sokolovně se
prodávalo pivo (dodavatel fa
Januška Hodonín), limonády
a sody (dodavatel fa Klečka
Hodonín), likéry (dodavatel J.
Šlahounek Lužice), tabákové

výrobky (hlavní dodavatel J. Vymyslický Lužice), víno (dodávali
místní vinaři Met. Komosný, A.
Novák, M. Příkazský a dovoz vína z Dolních Bojanovic
a jiných vinařských oblastí).
Dále se prodávaly rybí výrobky
(dodavatel Varmuža Hodonín),
pekařské výrobky (dodavatelé
místní pekaři Vašíček, Blabla,
Drška), salám (dodavatelé V.
Štork Lužice a Mikůš Hodonín),
různé druhy dalších potravin
jako sýr, tvarůžky apod. dodávali obchodníci z Lužic (K.
Kubásek, F. Hudcová a F.
Bíza). V hostinci se půjčovaly
i karty a šachy. Při pořádání
větších akcí v sále Sokolovny
se najímali z řad občanů další
číšníci (nejčastěji p. J. Květoň).
I když jsem se narodila až
dva dny po zavedení pokladní
knihy Sokola Lužice a den po
slavnostním otevření Sokolovny – některé osobní zážitky na
období konce třicátých let mám
i dnes v živé paměti. Je to dáno
zřejmě i tím, že Josef Šabart,
hostinský a hospodář Sokola,
byl mým tatínkem. I když jsem
nebyla ještě ani dítko školou
povinno, musela jsem tatínkovi
pomáhat (a pomáhala jsem
ráda). Například po ukončení
každého plesu jsem ochotně
spolu s kamarádkami uklízela
stoly a sál. Odměnou nám byly
různé „poklady“, které zůstaly
z plesové výzdoby (umělé květiny, barevné tkaničky apod.).

Činovníci Sokola Lužice v roce 1939.
Stojící zleva: B. Bortlík, Š. Příkazský, A. Novák, F. Vymyslický, M. Pochop, V. Modl, J. Šlahounek,
K. Melichar, J. Topenčík, Š. Žůrek
Sedící zleva: M. Komosný, M. Huták, M. Kotásek, V. Unzeitig, A. Vymyslická, J. Kotásek, P. Prokop,
A. Komosný

Už méně mě bavilo pomáhat
skládat v sále židle po promítání
kina. Vše se muselo připravit na
cvičení. Dost náročné bylo pro
mne i občasné drhnutí dlážky
v přísálí a každý týden v místnosti hostince. Při určitých
větších akcích v sále Sokolovny
pomáhala ve výčepu i moje
maminka (zvláště, když byl otec
již „společensky unaven“). Protože jsem nechtěla být doma
sama, brávala mě maminka
s sebou do výčepu a ukládala
na spaní v regálech pultu. Celkem jsem se asi dobře vyspala.
Poslední, spíše nepříjemný
zážitek, se stal jednou v létě.
Vypůjčila jsem si od tatínka
klíče od Sokolovny s tím, že
si chceme jít s kamarádkami,
žačkami, trochu zacvičit. Byl
horký den a po cvičení jsme

měly značnou žízeň. Napadlo
nás odemknout výčep a napít
se nějaké limonády. Limonádu
jsme nenašly, ale naši pozornost upoutala krásně zelená
barva tekutiny v jedné láhvi.
Chutnala nám, tak jsme se
napily. Jak to bylo dál, už jsme
nevnímaly a ani nevím, jak jsem
se dopotácela domů. Když
jsem přišla na dvůr, maminka
okamžitě poznala, že jsem
značně opilá, chytila mě a hodila do velké kádě s dešťovou
vodou. Asi tři dny jsem ležela
a jedla jenom suché rohlíky.
Tuto příhodu mně rodina často
připomínala.
Finanční situace jednoty Sokol Lužice se částečně zlepšila
koncem roku 1937 a v roce
1938. Zvýšily se nejen příjmy,
ale v souvislosti s přípravou

oslav 30. výročí založení jednoty v roce 1938 byl rozpočet
posilněn o peněžní dary členů
a příznivců Sokola. Jednota
mohla konečně začít realizovat
fasádu budovy Sokolovny. Vápennou omítkou byly omítnuty
boky a zadní část budovy a pak
provedena omítka přední části.
Ze strany obecního úřadu byl
postaven zděný plot, který
uzavřel prostor okolo budovy
a celé stavbě dal vyniknout.
Je ironií osudu, že právě
v roce, kdy byla Sokolovna
dobudována, přišly tragické
mnichovské události a následně druhá světová válka. Tělocvičná jednota Sokol Lužice
tento těžce zbudovaný krásný
stánek násilným způsobem
ztratila.
PhDr. Miroslava Rošková
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VÝZNAMNÁ VÝROČÍ V HISTORII LUŽIC
1623 vpád Gábora Bethlena, obec zpustla,
odchod starousedlíků
1663 vpád tatarský a turecký – od 3. září do
7. října 3 vpády
1748 nálet kobylek v celém okolí (10. září
1748)
1803 zřízena v obci excurentní škola
1808 sepsána 1. pozemková kniha obce
1843 začala v Lužicích těžba lignitu
1848 v obci vypukla cholera
1878 učitel Jan Mareš začal psát první školní
kroniku (před 135 lety)
1888 5. srpna vyhořelo 21 stavení, krytých slaměnými došky. Vznikla škoda 4924 zlatých.
1913 zřízena expozitura duchovní správy
1908 v čele návsi postavena nová budova
školy
1933 zavřeny sklárny v Lužicích
1948 bylo poslední bubnování, zprávy nadále
hlášeny obecním rozhlasem
2003 zahájena rekonstrukce ulice Velkomoravská
2008 modrá stuha za společenský život v krajském kole soutěže Vesnice roku
Spolky a organizace:
1908 založena TJ Sokol
1918 vznikla Kosova dechová kapela
1933 založen fotbalový klub SK
1948 vznikl spolek Lidová myslivost
1958 založen Sbor pro občanské záležitosti
1998 vybudování kabelové televize
2003 vznikl Muzejní spolek
2003 založen Včelařský kroužek
2003 založena organizace Honební společenstvo Lužice-Mikulčice
2008 slavnostní otevření Sportovní haly

Podle soupisu
z roku 1623, po vpádu Bethlena ves opět
zcela zpustla a zvolna byla osazována zcela
cizími chudými hospodáři, „kteří téměř ničeho
neobdělávají a ani sobě, ani vrchnosti nejsou
k užitku“. Proto vrchnost žádala snížení daně
z této obce.
Roku 1643 měly Lužice 25 lánů (po 48 měř.
polí),1 půllán a 26 podsedků (po 4 měř.) Pustý
byl jeden půllán a 21 podsedků. Hospodáři nebyli dědici starých usedlíků z doby před 30letou
válkou, ale skoro všichni noví, hlavně Slováci
z Uher, jak svědčí jména Benko, Horňák, Lacko,
Tallo, Turek, Valach.
Další vylidnění nastalo po vpádu Tatarů v r.
1663.
V roce 1673 bylo osedlých 16 lánů a podsedek. (v Hodoníně to byly 2 svobodné dvory,
9 lánů. 12 půllánů, 1 čtvrtlán, celkem 92 osídlených domů). V r. 1793 bylo v Lužicích 98 domů,
509 obyvatel.
Zřízení excurentní školy v r. 1803.
Do této doby chodily lužické děti do školy
v Mikulčicích. Školy byly dříve zřizovány v obcích
při kostele. Od r. 1803 chodil do Lužic vyučovat
učitelský pomocník z Mikulčic Karel Pernica,
pozdější kněz. Za to dostával mikulčický učitel
na žáka čtvrt rži, bochník chleba a 36 krejcarů.
Pomocník míval 30 zl. a oběd u lidí. Vyučovalo
se v č. 15, 55, ve stodole č. 65, na Starém kvartýře i v obecní hospodě. Teprve v r. 1828 byla
přistavena k obecnímu hostinci školní učebna.
Roku 1875 byla škola rozšířena na dvojtřídní,
1883 na trojtřídní. V r. 1908 byla na návsi postavena nová škola.
Lužice byly do r. 1913 přifařeny do Mikulčic.
1. 9. 1913 zde byla zřízena expozitura. Kostel
sv. Cyrila a Metoděje byl postaven v r. 1874.
V. Kotásková, kronikářka
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SE PEKL CHLEBA V

V roce 1952 se přistěhoval do Lužic můj
dědeček, pekařský mistr Ludvík Gajdošík, se
svou rodinou. Před tím pracoval jako samostatný
pekař ve dvou pronajatých hodonínských pekárnách. Druhou z nich vlastnil bohatý židovský
obchodník, který po převratu v roce 1948 emigroval do Izraele. Právě od něho děda odkoupil
pekařské stroje, které si odvezl do Lužic.
Lužická pekárna se nacházela vedle nynějšího obchodu Štela, v té době zde byl obchod
s potravinami Žáček, později Štork. Tato prodejna patřila tzv. Jednotě, což byla organizace, pod
niž patřily právě obchody s potravinami. Děda
tehdy dodával podle předběžné objednávky
pečivo do lužických prodejen sdružených pod
Jednotou. Práce pekaře nebyla jednoduchá,
největší zátěží bylo velmi časné vstávání mezi
druhou a třetí hodinou ranní. Nejdříve musel
zamísit těsto na chleba a na rohlíky. Chleba
se zadělával kváskem, pokud dobře nekynul,
trochu se mu pomohlo přidáním kvasnic. K mísení těsta sloužil stroj poháněný elektrickým
proudem. Jako malá jsem ho ještě vídala pod
návratím a připomínal mi obrovskou kovovou
smaltovanou mísu. Zatímco těsto kynulo, musel
děda zatopit v peci, k otopu se používalo dříví
a uhlí. To mu, stejně jako suroviny k pečení,
dodávala organizace Jednota. Nesmíme zapomenout, že v té době fungoval v ČR přídělový
systém (tzv. na lístky) a děda také dostal suroviny
podle tohoto systému.
Veškerá příprava pečiva se odehrávala v dílně.
Na velkých zásobnících oseté mouky byly položeny desky, které sloužily jako pracovní pult.
Kusy těsta na jednotlivé bochníky měl mistr tzv.
,,v oku“, přesto každý kus převažoval, aby měl
předepsanou hmotnost. Bochník těsta byl potom vložen do moukou vysypané ošatky, umístěn na policové regály a tam čekal, než vykyne.
Při přípravě rohlíků se těsto dělilo strojem, tzv.

L UŽICÍCH

děličkou, jejich rolování také obstarával stroj.
Protože tímto způsobem vznikl rovný rohlík,
musela jej babička nebo pomocnice (jmenovala
se paní Snopková a údajně bydlela v dnešní ulici
U Stadionu), pěkně vytvarovat do tvaru půlměsíce a položit na plech. Některé rohlíky zůstaly
rovné, ty se posypaly hrubou solí a říkalo se
jim solky. Plechy se opět vložily do regálů, kde
na nich rohlíky kynuly. Když byla pec vytopená
a těsto nakynuté, převezly se regály k peci,
kde se nejdříve pekl chléb, po něm přišly na
řadu rohlíky a nakonec, bylo-li třeba, koláčky
nebo cukroví.
Chleba byl poprášený moukou, proto ho před
vložením do pece smetáčkem neboli štrejchovačkou namočenou ve vodě umyl. Když bylo
pečivo hotové, rozvezlo se po obchodech. Po
dobu dědova působení v Hodoníně toto dělaly
jeho děti - můj otec a jeho sestra, má teta Anna.
Ta často vzpomíná, jak byla kára s pečivem pro
děti těžká. A to musely zboží rozvážet brzy ráno
před odchodem do školy. K povinnostem patřilo
také mytí regálů na pečivo, zatápění v kamnech
a příprava snídaně pro celou rodinu. Jednou
se dokonce stalo, že se kvůli tomu zpozdila
s příchodem do školy a byla bita panem učitelem. Její matka, má babička, potom běžela do
školy, aby se dcery zastala. Babička pocházela
z bohaté pekařské rodiny. Proto řemeslu dobře
rozuměla a dědovi byla velkou oporou – pomáhala jak při práci v dílně, tak i v obchodě.
Zákazníci i sousedé ji měli rádi pro její příjemnou
a přátelskou povahu.
Jen tak pro zajímavost, na přelomu čtyřicátých a padesátých let působili v Lužicích
tito pekaři: Raimund Vašíček, Rafaell Blabla
a Klétus Kleveta.
Přes to, že děda byl velmi pracovitý člověk
a celá rodina mu velmi pomáhala, nikdy ze své
práce příliš nezbohatl. Také proto, že své pečivo
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nikdy nešidil. Ze zbytků pečiva
vykrmoval ještě prasátko a přilepšoval si pěstováním ovoce
a zeleniny. Koncem padesátých let byl provoz pekárny
ukončen a děda pracoval ve
velké hodonínské pekárně
jako mísič těsta. Jsem pyšná
na to, že jím zadělané pečivo konzumovala velká část
obyvatelstva hodonínského
okresu. Ve volném čase jezdil
péci koláčky na svatby a jiné
slavnostní příležitosti, často do
pekárny paní Vašíčkové, která
se nacházela na rohu Pekařské ulice nebo do Prušánek.
Kromě toho se věnoval nám
vnoučatům a práci na zahradě.
Na dědu vzpomínám velmi
ráda, byl růžolící a veselý člověk a až do své smrti žil velmi
aktivním životem.
Podle vyprávění svého otce
Oldřicha Gajdošíka a tety Anny
Račické
napsala
Marie Havránková
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Misionáři C + M = světci (teologové) + vědci (filologové)
Nebylo snadné pro vzdělané
byzantské misionáře jít apoštolsky působit na Velkou Moravu
a vědět, že její obyvatelé jsou
vlastně negramotní. Bylo nutno je alfabetizovat, sestavit
jim písmo a stanovit i zásady
gramatiky a větné skladby. Jiné
národy měly pro christianizaci
lepší podmínky. Východ Evropy
přijímal křesťanství z řeckého
kulturního prostředí - západ
latinského. Projevy duchovně
vzdělávaných národů snáze
postupně přecházely do společensko-mravních vztahů, ale
i do řeči a písemných projevů.
Pozvání ke Slovanům, zásadu
důležitosti, srozumitelnosti, ale
i mírnosti evangelizace však
chápali učení bratři Konstantin
a Metoděj jako své životní poslání a úkol.
Hovorovou řeč Slovanů znali z makedonského dialektu
obyvatel krajiny blízké rodné
Soluni. Avšak problematickým
se jevilo přepsání této mluvené
řeči do písemného podání již
existujících abeced, které nebyly schopny pracovat se slovanskými hláskami. Bylo nutno
metodicky i melodicky vytvořit
(především pro budoucí žáky

a spolupracovníky) novou abecedu s novými typy písmenek –
hlaholici. A stejně tak ustálit v ní
nové náboženské výrazy pro
nové učení. Již v době přípravy
na misii Konstantin ještě doma
přeložil evangelní perikopy
(vzpomenete, že i my poměrně
nedávno před koncilem jsme
z Knihy perikop předčítali texty
určené pro opakující se neděle
a svátky církevního roku?) První
slova svého překladu začíná
úvodem z knihy Zjevení sv.
Jana. Až po příchodu na Velkou
Moravu spolu s bratrem přeložil
ještě všechna čtyři evangelia,
Skutky apoštolské i žaltář.
Byly to základní knihy, které jim
mohly umožnit systematickou
výuku žáků – jazyk se tak stal
spisovným a liturgickým.
To vše roku 880 v Římě
přijal papež Jan VIII. a výsledky
práce věrozvěstů schválil bulou
„Industriae tuae“! Když po smrti
bratra Konstantina - už řeholníka Cyrila – se Metoděj po
svízelných cestách a útrapách
vězení vrátil jako arcibiskup na
Moravu, postaral se o překlad
celé Bible, Písma sv. (s výjimkou knih Makabejských).
Všechny tyto překlady jsou

nejen zralým svatým dílem, ale
dílem, které po všech stránkách budí úžas a uznání.
Opravdu žádný národ se
nemůže tehdy chlubit přesností
překladu celého Písma do své
řeči. Kupř. francouzský překlad
počíná se až ve XII. století překladem normandského žaltáře
a pak až za 50 let překladem
Apokalypsy!
Cyrilometodějský překlad bible je dílo náboženské i literární,
ale i dílo nesmírného významu
kulturního. A činnost obou svatých bratří zasahovala významně
i do jiných oborů. Splnili také
přání Rostislavova poselství,
žádajícího o muže, kteří by
Velkomoravské říši (mladému
státu) byli užiteční i v kladení
základů zákonodárného a právního řádu. A brzo na Moravě se
objevil i „Zákon sudnyj ljudem“,
překlad byzantského Ekloga.
Metoděj, pracující kdysi ve
státních službách, přeložil Nomokánon (dílo patriarchy Jana
Scholastika ze VI. stol). Z řečtiny
navíc překládal i díla církevních
otců („Paterik“).
Aktivita tak významných učitelů, soluňských bratří, u nás
trvala asi jen dvě desítky let až
do vyhnání jejich žáků, avšak
přinesla hodnoty přesahující
věky i hranice země. Nedivno,
že apoštolským listem „Egregiae virtutis“ ocenil je 31. 12.
1980 papež blahé paměti,
dnes už bl. Jan Pavel II., první
Slovan na stolci sv. Petra, a vyhlásil sv. Cyrila a Metoděje za
patrony Evropy.
P. Josef Šindar

PŘÍRODA
BRIGÁDA KE DNI ZEMĚ
Obec Lužice ve spolupráci s mysliveckým sdružením, oddíly
skautů a Brontosaurů pořádá dne 13. 4. 2013 jarní brigádu na
úklid zeleně v okolí obce.
Sraz v 08.00 hod. u OÚ Lužice. Po skončení brigády je pro
účastníky připravené u Lužáku malé občerstvení.
Pořadatelé přivítají další pomocníky z řad spoluobčanů.
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ROZK VET LÉ LU ŽICE V ROCE 2 013
Klub česko- francouzského partnerství a ekologická komise obce Lužice vyhlašují osmý ročník
soutěže ROZKVETLÉ LUŽICE 2013.
Soutěž je zaměřena na vyhodnocení a ocenění nejlépe upravených předzahrádek včetně květinové
výzdoby oken.
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, dle zájmu)
Finalisté, majitelé domů vyhodnocených v jednotlivých kategoriích, jsou pozvání na závěrečnou
besedu, kde každý z nich obdrží věcnou cenu.
Na této 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 (např. vítěz
roku 2010 může získat finanční odměnu znovu v roce 2013).
Jana Ambrožová

CES TOVÁNÍ
LUŽIČANÉ BYLI OPĚT V JIZERSKÝCH HORÁCH
13. 10. 2012 byla druhá
sobota v měsíci říjnu a to je
den, kdy se v Josefově dole
v Jizerských horách koná tradiční závod horských kol Nova
author cup. V tomto roce to byl
již 17. ročník. Na tento den se
připravovala i dvojice lužických
cyklistů.
Když v loňském roce čtyřčlenná skupina „dobrodruhů“
absolvovala závod popr vé,
řekla si, že to musí vyzkoušet
opakovaně, a již po skončení
závodu v roce 2011 si zajistila
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Účastník Zdeněk Schreiber

Atmosféra na startu

ubytování v Josefově Dole na
ročník 2012. Bohužel se tato
skupinka ze zdravotních důvodů dvou jejích členů snížila
pouze na dva členy.
V pátek si dvojice cyklistů
upevnila svá kola na střechu
auta, naložila cyklistickou výbavu, proviant a vyrazila vstříc
Jizerským horám. Osádku
auta tvořili Zdeněk Schreiber
jako řidič, Josef Staněk starší
jako velitel vozu a Josef Staněk
mladší jako „kustod“ výpravy. Ten měl za úkol zajišťovat
technické záležitosti výpravy
a shromažďovat fotodokumentaci z celé výpravy.
Po příjezdu do Josefova
Dolu jsme absolvovali rutinní
záležitosti, jako byla prezentace k závodu, vyzvednutí
a montáž startovních čísel,
ubytování, příprava kol a částečná prohlídka trasy letošního

závodu. Vzhledem k tomu, že
začalo poměrně silně a hustě pršet, jsme byli donuceni
prohlídku tratě přerušit. Když
ještě kolem půlnoci stále pršelo
a vzpomněli jsme si na loňskou
nepřízeň počasí, byli jsme
z toho dost otrávení. V sobotu

Účastník Josef Staněk

ráno jsme pak u okna vzhlíželi
k vrcholkům Jizerských hor,
které se nám ukrývaly v husté
mlze, a hlasitě přemýšleli: „Co
teda? Jedeme?“ Jak říká jedno
pořekadlo, „devátá rozhodne“,
tak to i bylo. Po deváté hodině
začala mlha ustupovat a v půl
desáté na nás na startu občas
nakouklo i slunce.
V deset hodin se pak po
startovním výstřelu dal několikatisícový peloton závodníků
po pohybu. Po předstartovní
nervozitě jsme se dočkali a vyrazili vstříc 63kilometrové trati
po vrcholcích Jizerských hor.
Po třinácti kilometrech jsme
se dostali do nadmořské výšky
1000 m a pak se to stále opakovalo. Z kopce o 100 m níž,
do kopce zase do nadmořské
výšky 1000 m, zase z kopce
o 200 m níž, zase do kopce
a zase z kopce. Tak se to stří31

Sport

Cestování/Sport
dalo až do cíle v nadmořské
výšce 680 m. Téměř celá trať
byla po nočním dešti mokrá.
Velmi nepříjemné byly výjezdy
a sjezdy v kamenitých a panelových částech trati. Kameny
byly mokré a jízda po nich byla
v některých úsecích až nebezpečná. „Odpočinout“ se dalo
snad jen při jízdě do kopce na
asfaltové silnici. Snad nejhorší
byly poslední dva kilometry.
Příkrý sjezd rozblácenou, rozjezděnou lesní cestou, plnou
výmolů s vyčnívajícími mokrými
kameny a kořeny stromů. Po
výjezdu z lesa z posledních sil
cílová „rovinka“ po rozblácené
louce.
Nakonec jsme to s menšími
problémy zvládli a v časovém
limitu projeli cílovou páskou.
Musíme si přiznat, že na souboj
s těmi nejlepšími nemáme, to
ale také nebylo účelem naší
výpravy. Strávili jsme náročný,
ale příjemný víkend na kole,
a tak jsme to také hodnotili.
V neděli dopoledne při loučení
s majitelem penzionu, ve kterém jsme byli ubytováni, jsme si
předběžně zamluvili ubytování
na druhou sobotu v říjnu 2013.
V tomto termínu se pojede
18. ročník NOVA AUTHOR
CUP, a pokud nám to zdraví
dovolí, my budeme u toho.
Josef Staněk

SPORT
F ITNESS

SOUSTŘEDĚNÍ V

Dne 1. 3. 2013 vyjela tři
auta z Lužic směrem do Brna,
aby se devět děvčat z našeho
oddílu mohlo intenzivně věnovat nácviku gymnastických
prvků pod vedením gymnasty
a fitnessáka Luboše Koumala.
Díky p. Evě Slavíkové jsme
měly k dispozici krásný prostorný byt asi půl hodiny od
tělocvičny.
Po příjezdu jsme se vybalily,
rozdělily si pokoje a chystaly
se na první večerní dvouhodinový trénink. Velmi mile
nás překvapila sportovní hala
Moravská Slávia. Její vybavení
(molitanová jáma, akrobatická

B RNĚ

odpružená podlaha, spousta
žíněnek a dalších gymnastických pomůcek) předčilo naše
očekávání. Po rozcvičce následovaly „zpevňovačky“, nácvik
zvedaček, špicarů a stojek. Při
dalších gymnastických prvcích
(přemety vpřed, vzad, kotouly…) opravoval L. Koumal chyby, aby měly dívky vše správně
zažité. Na závěr tréninku jsme
si vyzkoušely salta vpřed i vzad
do molitanové jámy.
Druhý den jsme měly dopolední i odpolední dvouhodinový
trénink. Opět se hodně procvičovaly špicary a zvedačky
a pomalu začínaly být patrné

výsledky našeho úsilí. Na oběd
jsme si zašly do blízké pizzerie,
jak jinak než na pizzu. Odpoledne nás L. Koumal překvapil
dárkem – skleněnou soškou
za účast All Stars fitness týmu
na podzimních pohárových
soutěžích.
Odpolední trénink byl zaměřen na procvičení rychlých
přemetů vpřed a nácvik fliků.
Po něm jsme si prošli centrum
Brna, kde nám L. K. ukázal různé architektonické zajímavosti.
Na večeři jsme si zašly do
restaurace Nekonečno, kde
jsme zdolaly polévky, hranolky
i zmrzlinové poháry (doplnění
energie po tréninku).
V neděli ráno měly dívky problém i sejít schody do koupelny
a udržet kartáček na zuby.
Přesto ještě zvládly poslední
dvouhodinový trénink, který
byl zaměřen na protahování, opakování gymnastických
prvků a v neposlední řadě na
vyřádění se v molitanové jámě.
Myslím, že soustředění bylo
pro všechny přínosné a brzy
podobnou akci zopakujeme.
Velké poděkování patří Lubovi
Koumalovi, který se holkám
poctivě věnoval a ne vždy to
měl s nimi jednoduché. Také
děkuji p. Evě Slavíkové za zprostředkování krásného ubytování a manželům Vagundovým
a Bílíkovým za odvoz dívek do
Brna i z Brna domů.
Kateřina Knápková

32

Foto: Kateřina Knápková
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FITNESS CENTRUM HALA - LUŽICE
Připravili jsme pro Vás moderní fitness centrum
ve sportovní hale v Lužicích.
Jsou zde nové posilovací stroje značky VITA
EXKLUZIV, stojany s činkami 2kg-50kg a také
kardiozona z řady KETTLER.
Crostrenažer, na kterém si můžete sami zvolit
program, který Vám bude vyhovovat, CYKLOTRENAŽER je vhodný jak pro výkonnostní trénink, tak
na rozehřátí před tréninkem, STEPPER imitující
chůzi do schodů, BĚHACÍ PÁS, na kterém se dá
nastavit rychlost 0,8-18 km/h a sklon 0%-12%.
Všechny tyto kardiostroje mají snímače tepové
frekvence, k těmto strojům Vám nabízíme bezplatné zapůjčení hrudního pásu.
Dále jsou k dispozici gymnastické míče, balanční podložka, švihadlo, žebřiny, trampolína.

Za Jožu Trefu tentokrát ve verších napsal Josef Mikeš

STÁŘÍ A POKROK

CENÍK VSTUPŮ A PERMANENTEK

V provozu je také bar, ve kterém Vám nabízíme
doplňky od firem ALL STARS, NUTREND (iontové nápoje, carnitin, sacharidové a proteinové
nápoje, BCCA, proteinové tyčinky), ale také kávu
DOLCE GUSTO, alko a nealko nápoje.

Jednotné vstupné
Jednotný vstup student, důchodce

Trénink na posilovacích strojích nebo posilování s činkami vede k výstavbě aktivní svalové
hmoty, která je důležitá pro látkovou výměnu,
tudíž rychleji spalujete tuky, a to nejen v pohybu,
ale i ve fázi klidu.
Cvičení ve fitness centru je vhodné pro mládež,
ale i pro starší ročníky.

Permanentka 10 vstupů student,
důchodce
(platnost 3 měsíce)

PROVOZNÍ DOBA
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Po - Pá

9 -11

14 - 20 hod.

So

9 -11

14 - 18 hod.

Ne

9 -11 hod.

Permanentka 10 vstupů
(platnost 3 měsíce)

Permanentka 20 vstupů
(platnost 6 měsíců)
Permanentka měsíční student,
důchodce
(nepřenosná)
Permanentka měsíční
(nepřenosná)

55,- Kč
50,- Kč
470,- Kč

Náš stařeček říkávali,
že život pro nich nebyl ťažký,
dokáď všecko jídávali
enom z našej rovnoběžky.

Ve chlévku parkuje
sekačka na trávu,
bazén sa buduje
z maštale pro krávu.

Pomerančů kilo
nebo kilo erteplí
na cenu by stejně bylo,
kdo mu toto vysvětlí?

Kde sa stala chyba,
v duchu pořád pátrá.
Zdravý byl jak ryba proč mu zdraví chátrá?

Co rostlo v zahradě,
mívajú pro srandu,
všecko je na skladě
ve velkém Kauflandu.

Poledník, čert ho vzal,
kde ceny protíná?
Kuba je přeca dál,
než naša Kratina.

Pole aj vinohrad
už nemá, naříká.
Zrezlo mu, co měl tak rád,
jak v šopě motyka.

Jednú tam vstúpil,
prošel to s kompasem,
to, co tam kúpil,
luštil pak s atlasem.

Jak to tam dělajú,
diví sa velice.
Snáď jim to trhajú
zadarmo opice.

Mladí to vzali včíl
do svojích opratí.
Jak kdysi tady žil,
zpátky sa nevrátí.

Jídelníček zestavený
z marketových akcí,
šak je z teho otrávený
v zažívací trakci.

Oběd je, neděla,
jest sa mu protiví,
dyž stařka udělá
banány na kiwi.

Pod oknem na dvoře
sádelňák kvete,
proč néni v komoře,
hlavu mu to plete.

Nebeskú bránu
mu otvírajú éčka,
děkuje ránu,
dyž zlú noc přečká.

400,- Kč
850,- Kč

550,- Kč
620,- Kč

Najdete nás také na facebooku Fitness centrum hala Lužice.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kontakt: Zdeňka Veselá
Tel: 739 656 420
www.fitnesszdenca.cz

společenská kro ni ka
Jubilanti - leden - březen 2013
Anastazie Pindová
Vlasta Ondřejková
Marie Svobodníková

80 let
80 let
80 let

Liduše Formanová
Josef Tlustý
Sarolta Anovčínová

85 let
85 let
85 let

Blahopřejeme
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Napsali nám

Napsali nám

Napsali nám...
Na podzim minulého roku se konalo na Starém kvartýře velmi milé setkání. Rodačce z Lužic
paní Julii Štifterové roz. Latýnové (93 let) splnily její děti přání, aby se ještě jednou mohla podívat
do rodné obce, do Lužic. Prožili jsme společně s ní, její rodinou, kamarádkami paní Helenou
Tesaříkovou, Anežkou Zimkovou, se členkami SPOZ a Muzejního spolku krásné odpoledne. Paní
Štyfterová vzpomínala na Lužice svého mládí, na své spolužáky, přátele a známé. S úžasem
jsme obdivovali její paměť, vitalitu a celoživotní lásku k rodné obci. Paní Štifterová na Vánoce
zemřela. Pod dojmem této události napsala její sestřenice paní Helena Tesaříková tento dopis.
Odesílá: Helena Tesaříková – Kamenská, Hodonín
Adresát: Vážená paní Juliana Štifterová - Latýnová, Roztoky u Prahy
Hodonín, únor 2013
Milá Julinko,
vzpomínám a nemohu zapomenout na naše poslední setkání při návštěvě tvé milované
rodné obce, kterou ti s takovou
úctou lužická radnice připravila. A nemohu zapomenout
na tvůj nezdolný optimismus,
slovácký smysl pro humor,
ochotu pomoci, což se projevovalo v tvých četných dopisech,
na které jsme se celá rodina
Kamensko-Tesaříkovská těšily,
a pak na tvůj starostlivý hlas
v telefonu, jestli je všechno
v pořádku, když ti už pro tvůj
vysoký věk činilo psaní potíže.
Toto moje psaní už nebudeš
držet ve svých rukou, ale jistě
si ho tam nahoře přečteš, vždyť
jsme byly celý život spojeny
skoro jako rodné sestry.
Způsobili to vlastně naši
rodiče, kteří se zde v Lužicích
spřátelili na celý život. Tvůj
otec byl prokuristou ve sklárnách, moji rodiče tu měli obchod. Po mém narození začali
stavět dům v Hodoníně a na
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přechodnou dobu se krátce
přesunuli do Těšic, kam jste
chodili často navštěvovat tvoje
prarodiče Sandaných a naši
rodinu. Moje první vzpomínka
je zprostředkovaná. Ležím
v Těšicích v kočárku a ty mě
nadšeně vozíš. Další vzpomínky jsou útržkovité, jak se moje
paměť raného dětství rozvíjela.
Za krize 30. let byla sklárna
v Lužicích uzavřena a vy jste
se přestěhovali za prací na

Slovensko. Tam v Modre na
učitelském ústavě jsi našla svoji
životní lásku, s kterou jsi posléze oslavila 65 let společného
života. Po nástupu nacismu
a vzniku samostatného Slovenského štátu následovalo
„Čehúni von“ a opět okamžité
stěhování. Střechu nad hlavou
poskytli vám - utečencům příbuzní v Hodoníně. Byla jsem
nadšená z pravidelných nedělních návštěv, záviděla slečnám

Latýnovým, že jsem ještě žabec, netušíc čím jsou ohroženy. Před totálním nasazením do
„rajchu“ byl jedinou záchranou
sňatek. Konal se v evangelickém kostele v Hodoníně a byl
hned dvojnásobný: dvě sestry
si braly dva bratry. Práci našlo
všech pět díky strýci Latýnovi
ve Vídni, kde žila jeho matka,
vaše babička. To už jsem začala vážně chápat, co se děje,
a mít strach, abyste přežili
neustálé bombardování Vídně,
při kterém se chvěla země až
v Hodoníně. A vaší rodině se
nevyhnula ani další pohroma,
při bombardování Hodonína
byl zasažen i dům, ve kterém
jste bydleli.
Všichni jsme se šťastně
dočkali konce války a naděje,
že máme to nejhorší za sebou.
Obě rodiny se mýlily a teď teprve nastala ta doba, kdy jsme
se museli začat prát se životem
i my mladí. Tvůj Vráťa začal
studovat zahraniční ochod

v Praze, fakulta byla po nástupu
komunistů zrušena a studenti
krátce před diplomem vyhozeni
a bez možnosti dalšího studia
převedeni do výroby. Následuje
nucené stěhování z Prahy do
Lysé nad Labem. Dokonce
si matně vzpomínám na podnájem, ve kterém jste bydleli,
na tvého manžela unaveného
náročnou prací a malého syn-

ka, s kterým - asi dvouletým
- jsi nás navštívila, abys nás
povzbudila. Naděje svitla, když
strana a vláda rozhodla vybudovat v Roztokách továrnu na
výrobu penicilinu a spolu s ní
domky pro zaměstnance. Vyvstala potřeba kvalifikovaných
pracovníků a Vráťa získal v důsledku svých ekonomických
studií zaměstnání, kde pracoval
v ekonomické oblasti až do
svého důchodu. To se už vaše
rodina rozrostla o dcerku a do
Roztok se také přestěhovali
tvoji rodiče, takže nastala doba
poměrného klidu.
Po nástupu komunistů se
rozbouřila, do té doby spíš
klidná, hladina života naší rodiny, v jejímž důsledku jsem byla
značně poškozena i já. A tady
nemohu zapomenout hlavně
na psychickou podporu tvoji
a celé vaší rodiny, byla jsi pro
mě hluboko spuštěnou pevnou
kotvou. Ale nejen pro mě. V tu
dobu jsi už začala pracovat na
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Reklama

Napsali nám/Reklama
zásobovacím oddělení Zdravotních potřeb a, obdařena
obchodním talentem tvého
otce a vybavena vynikajícími jazykovými schopnostmi maďarštiny po mamince, němčiny po
vídeňské babičce a slovenštiny
ze studií, jsi sehnala nesehnatelné nejen pro zdravotnictví,
ale i pro přátele, svými styky se
špičkami zdravotnictví pomohla
mnoha potřebným a po odchodu do důchodu zanechala
vzpomínky, které přetrvávají
dodnes. A to vše jsi stihla při
péči o rodiče, manžela, děti,
vnoučata a pravnoučata a udržovala rozsáhlý okruh přátel,
s kterými ses už tam nahoře
jistě znovu setkala.

Napsali nám...
Jiný kraj, jiný mrav
Jednu mrazivou sobotu jsme se vydali na výlet do jižních Čech.
Náš cíl byl jasný: zúčastnit se aktu pasování na myslivce v obci
Dešná. Tím mladým a novým myslivcem je Štěpán Prygl ml.
z Lužic. V létě složil úspěšně myslivecké zkoušky a nyní nastal
ten slavnostní okamžik, kdy se po honu sešli myslivci z Dešné,
Štěpán složil slib a byl slavnostně pasován na myslivce.
Na vysvětlenou: Dešná je rodná obec jeho dědečka a tatínka.
Mladý Štěpán jde v jejich šlépějích a je vidět, že ho myslivost
baví. I když už mnoho let bydlí Pryglovi v Lužicích, přesto se za
svou rodinou a přáteli rádi do Dešné vrací. Štěpánovi přejeme
hodně pěkných úlovků!
Jana, Jarmila, Marie a Lubomír

Líbá tě a nezapomene
Helena

REKLAMA
provádíme:
•
•
•
•
•
•

zaměření staveb
rozdělení pozemků
vytyčení hranic pozemků
zaměření inženýrských sítí
vymezení rozsahu věcných břemen
zaměření polohopisů a výškopisů

Pavel Šrámek
geodetické práce

kontakt: tel.: 519 374 092, mob.: 603 440 366,
e-mail: geo.sramek@seznam.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

Fašaňková obchůzka a fašaňková zábava

________________________________________
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