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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v závěru kalendářního roku hodnotíme, co jsme udělat chtěli a co jsme
skutečně realizovali, a současně sestavujeme plány na rok příští.
Hlavní investiční akce byly průběžně hodnoceny v předchozích číslech
zpravodaje, přiblížím vám tedy investiční záměry v roce 2017. Obdobně
jako v minulosti je v možnostech rozpočtu realizovat téměř výhradně
akce s dotační podporou za finanční spoluúčasti obce. Stěžejní bude pokračování výstavby komunikace v ul. Kratiny. Náklady činí cca 4,5 mil.
Kč. Maximální výše dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR je 1 mil.
Kč. Jedná se o úsek od sběrného dvora po ulici Česká.
Další významnou akcí je projekt „Lužice – hřiště 2017“, který obsahuje
výstavbu vícegeneračního hřiště v prostoru před mateřskou školou mezi
ulicemi Dlážděná a V Chalupách, zabudování herních prvků na sídlišti
Havířská, doplnění herních prvků v parku U Vrchnice, u vodní nádrže
Cihelna a vybudování hřiště při školní družině. Celkové náklady prezentují 4 mil. Kč. Dotace je 2 mil. Kč a spoluúčast obce rovněž 2 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že jsme v roce 2016 s žádostí neuspěli, budeme
s napětím očekávat, jak dopadne naše žádost o dotaci na „Rekonstrukci
dílen ZŠ Lužice“ v roce 2017. Celkové náklady jsou 2 mil. Kč. Dotace
z Ministerstva školství ČR je 1,8 mil. Kč.
Druhým rokem žádáme o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
na demolici bytového domu č. p. 254 v ulici Velkomoravská. Celkové
náklady včetně revitalizace území činí 2.332.936 Kč a z toho dotace je
1.866.348 Kč.
Spoluúčast obce ve výši 251.835 Kč je v rozpočtu obce na akci „Lužice
chodník Bojanovická“. Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
prezentuje 1.427.065 Kč.
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Slovo starosty / Aktuálně z radnice
Obdobně jako v roce 2016 budeme žádat Ministerstvo zemědělství
ČR o dotaci na obnovu hřbitovní
zdi. Celkové náklady činí 1 mil.
Kč a z toho je dotace ve výši
700.000 Kč.
Poslední žádost o dotaci bude
podána na Jihomoravský kraj na
opravu rozvodů vody a kanalizace
v mateřské škole. Náklady prezentují 700.000 Kč a z toho dotace je
ve výši 200.000 Kč.
Celkově investice převyšují
16 mil. Kč, z toho dotace prezentují cca 9 mil. Kč a spoluúčast obce

Aktuálně z radnice
činí cca 7 mil. Kč. Realizace výše
uvedených investic přispěje k navýšení standardů bydlení v Lužicích
a v konečném důsledku ke spokojenosti občanů. Dosažení tohoto cíle
je závislé na spolupráci a podpoře
širokého spektra veřejnosti.
Souběžně s bilancováním investiční činnosti hodnotí uplynulý
rok všechny spolky a sportovní
oddíly na svých akcích v závěru
roku (S Mikulášem do Francie;
Nastrojme se do vlňáků, obujme
sa do čižem; Vánoční večírek ve
včelařském srubu; Štěpánský košt

vína, volba stárků apod.). Hodnocení činnosti za poslední dva
roky provedly také komise při RO,
finanční a kontrolní výbory, rada
i zastupitelstvo obce. Dosažené výsledky jsou dokladem smysluplnosti
činnosti ve prospěch veřejnosti.
Děkuji touto cestou všem, kteří se
podílí na rozvoji naší obce.

• RO vzala na vědomí informaci
k členské schůzi Regionu Podluží, která se uskuteční 18. 10.
2016 v Moravském Žižkově
v souvislosti s vystoupením obce
Moravská Nová Ves.

Občanům Lužic přeji klidné
prožití svátků vánočních, veselého
silvestra, pevné zdraví a pohodu
v roce 2017.

• RO schválila Licenční smlouvu
k autorským právům na logo
„Kolo sbližuje“ s Jitkou Hubačkovou, bytem Lužice, pro potřeby
registrace loga u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Ing. Jaroslav Kreml
starosta obce Lužice

• RO vzala na vědomí Smlouvu
o zajištění pečovatelské služby
v obci Lužice mezi Obcí Lužice
a Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Hodonín, s příspěvkem na rok 2016 ve výši 2 639 Kč
a doporučila ZO její schválení.

Aktuálně z radnice
Z JEDNÁNÍ RADY OBCE LUŽICE
• RO schválila Smlouvu o dílo „Lokalita Kratiny – výstavba optické
páteřní trasy, optická přípojka pro
sběrný dvůr“ mezi objednavatelem Obcí Lužice a zhotovitelem
firmou NOEL s. r. o, Na Pískách
3275/3, Hodonín, IČ: 48908991,
za cenu 90 652 Kč včetně DPH.
• RO schválila umístění čtyř tabulí
s vyznačením „Zákaz podomního
a pochůzkového prodeje, včetně
poskytování služeb“ a „Obec je
monitorována kamerovým systémem“, a to při vjezdu do obce
Lužice.
• RO schválila vypracování projektu k odvodu dešťové vody v ul.
Dvorní.
• RO schválila organizační zajištění akce „Posezení s písničkou pro
seniory“ dne 12. 11. 2016 a náklady ve výši 20 000 Kč.
• RO schválila náklady spojené
s vybavením Knihovny obce
4

Lužice, Velkomoravská 176/268,
Lužice, nábytkem a regály.
• RO schválila návrh pojištění
movitého majetku Základní školy a Mateřské školy Jaroslava
Dobrovolského Lužice, okres
Hodonín, příspěvkové organizace, IČ: 75023369, v pojistné
smlouvě č. 53554611-10 Obce
Lužice s Českou pojišťovnou, a.
s., IČ: 45272956.
• RO schválila Smlouvu o dílo
mezi objednavatelem Obcí Lužice a zhotovitelem společností
NOEL, s. r. o., Na Pískách 3,
Hodonín, IČ: 48908991, k rozšíření stávajícího kamerového
systému o dva kamerové body
(6 ks kamer): Bod 4.1. Křižovatka OK-1 U Starého kvartýru,
ulice Velkomoravská, a Bod 4.5.
U hřbitova, ulice Záhumenní;
a přesunu kamerového bodu
u MŠ Lužice, cena včetně DPH
131 811,52 Kč.

• RO schválila prezentaci obce
Lužice na folklorním festivalu ve
Tvrdonicích v roce 2017.

• RO neschválila žádost o proplacení elektrického bojleru a elektrického topení nájemci bytu
v činžovním domě na ul. Velkomoravská 237/344, Lužice ve
výši 2 123 Kč.
• RO neschválila žádost nájemníka
bytu v činžovním domě na ul.
Velkomoravská 237/344, Lužice
o proplacení faktury ohledně
zednických prací na činžovním
domě 237/344 ve výši 7 200 Kč.
• RO schválila Smlouvu o dílo
mezi Obcí Lužice a stavební
firmou PLUS s. r. o. Hodonín na
provedení třídění zeminy z podloží komunikace v ul. Kratiny.
• RO schválila uzavření Dohody
o provedení práce se zahradní
architektkou Ing. Ladou Zabloudilovou na vypracování projektů
osázení veřejného prostranství
před ZŠ a hřbitovem.

• RO souhlasí s čerpáním investičního fondu ve výši 240 548 Kč

na nákup kuchyňského robota do
školní kuchyně Základní školy
a Mateřské školy Jaroslava Dobrovolského Lužice.
• RO schválila vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu
obce na údržbu kanalizace od
společnosti LUTES s. r. o.,
Česká 592/1, Lužice, na rok
2017-2018 ve výši cca 300 tis.
Kč a doporučila jej ZO ke schválení v rozpočtu obce na rok 2017.
• RO vzala na vědomí průběh
revize katastru nemovitostí prováděné pracovníky Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Hodonín,
pochůzkou v terénu.
• RO schválila investiční záměr
Stavební úpravy školní dílny ZŠ
Lužice ve výši 2.000.000 Kč jí
zřizované příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Jaroslava Dobrovolského

Lužice, okres Hodonín, příspěvková organizace.
• RO schválila přijetí daru Základní
školou a Mateřskou školou Jaroslava Dobrovolského Lužice,
okres Hodonín, příspěvkovou
organizací, od společnosti Stevo
a syn, s. r. o., Fibichova 2890/9,
Břeclav, ve výši 20 000 Kč, z toho
10 000 Kč pro mateřskou školu
a 10 000 Kč pro základní školu
na nákup učebních pomůcek
a hraček.
• RO schválila změnu použití
části dotace na rok 2016 ze dne
7. 11. 2016 pro Klub seniorů
Lužice, Česká 1, Lužice, ve výši
10 000 Kč z právní pomoci při
změně názvu spolku na zajištění
dopravy na kulturní a relaxační
akce.
• RO schválila Organizační řád
Obecního úřadu Lužice s účinností od 1. 1. 2017.

ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ KOMISE RO LUŽICE
ZA ROK 2015 A 2016
Sociální komisi RO Lužice tvoří
9 členek – Marie Černá, předsedkyně, Mgr. Andrea Kučerová ze
sociálního odboru MěÚ Hodonín,
Marie Popovská, Marta Příkazská,
Drahomíra Sasinková, Alena Gavrišová a Jarmila Moosová z Romského střediska Hodonín. Od října
2015 byla komise rozšířena z důvodu lepší spolupráce a informovanosti o zástupkyni Klubu seniorů
Lužice, paní Miroslavu Úlehlovou.
Schůzí se pravidelně účastní Mgr.
Jana Ambrožová, místostarostka.
Sociální komise je poradní orgán
rady obce, jeho činnost vychází
z Plánu rozvoje obce na rok 2014
- 2018 se zaměřením zejména na

sociální problematiku – osvěta,
organizování besed, místní šetření, rozvoj služeb pro seniory,
spolupráce s jinými organizacemi
zaměřenými na pomoc seniorům,
OSPOD, opatrovnictví, pomoc
osobám ohroženým sociálním
vyloučením, pomoc osamělým
a nemocným seniorům, návštěvy
lužických občanů v domovech pro
seniory, projednání financování
sociálních služeb apod.
Členky komise také pomáhají
s organizací různých akcí v obci
(Tříkrálová sbírka, Týden pro rodinu, Den otevřených dveří v ZŠ,
Posezení pro seniory...).

Sociální komise při řešení jednotlivých záležitostí spolupracuje
s Odborem sociálních služeb Městského úřadu Hodonín prostřednictvím pracovnice odboru Mgr. A.
Kučerové, která je aktivní členkou
komise.
Z konkrétních úkolů v roce
2015 byla projednána péče o konkrétní osamělé občany seniory,
předsedkyně komise provedla návštěvu v nemocnici v Kyjově za
účelem pomoci při podání žádosti
o umístění v penzionu, byla navázána spolupráce s Charitou Hodonín,
do zpravodaje dána informace
o euroklíči, několikrát jednáno
5
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Aktuálně z radnice
s úřadem práce při pomoci o zajištění příspěvku na péči, na základě
žádostí Okresního soudu v Hodoníně provedeny návštěvy v rodinách
a vypracovány zprávy, účast na
dnech otevřených dveří v zařízeních
sociální péče v Hodoníně, návštěva
lužických občanů v domovech pro
seniory v Hodoníně.
V roce 2016 Mgr. Ambrožová
seznámila členky komise s novou
úpravou webových stránek obce
zaměřenou na zdravotnictví, sociální služby a sociálně právní ochranu
dětí. Členky komise se zúčastnily
výroční schůze Klubu seniorů,
akce Týden pro rodinu, několikrát
navštívily rodiny, pomáhaly při
organizaci humanitární sbírky,
prováděly několik místních šetření na základě žádosti Okresního
soudu v Hodoníně, pro S-centrum
v Hodoníně vypracovaly zprávu
s doporučením o umístění seniora.
Sociální komise projednala návrh
a doporučila RO k zařazení do rozpočtu spolufinancování vybraných
sociálních služeb v ORP Hodonín
a příspěvku na rozvoz obědů. Na
základě požadavku občanů byly
zjištěny podmínky a volná kapacita
Pečovatelské služby Mutěnice. Mgr.
Kučerová podrobně informovala
o projektu „Neformální péče“ (péče
v rodině o rodinného příslušníka)
a budování Komunitního domu pro
seniory v Hodoníně. Při Posezení
s písničkou pro seniory byla uspořádána beseda o sociálních službách
a potřebách seniorů s vedoucí
komunitního plánování sociálních
služeb Mgr. Prchalovou z MěÚ Hodonín, pracovnicemi Pečovatelské
služby Dolní Bojanovice.

ZPRÁVA O ČINNOSTI KULTURNÍ KOMISE
RO LUŽICE 2014–2016
Členové:
Mgr. Tatiana Hromková, předsedkyně, Ingrid Nesvadbová, Miloslava Vavrysová, Daniela Martínková,
Josef Krchnivý, Mgr. Danuše Vojkovská, Mgr. Jiří Hubačka, Jindřiška Schönová, Lenka Králová,
Iva Rezková, Jarmila Pražáková,
Soňa Zimková, Zuzana Procházková, Marie Havránková, Denisa
Šimíková
Úkolem Kulturní komise RO je
připravovat a zajistit průběh kulturních akcí během celého roku.
Schůzky komise nebyly zcela
pravidelné – byly svolávány podle
potřeby. Při přípravě jednotlivých
akcí jsme spolupracovali se ZŠ,
MŠ, ZUŠ, Lužickými mužáky,
Muzejním spolkem, Klubem seniorů, Klubem česko-francouzského
partnerství, mládežnickými organizacemi (např. Brontosaurem,
Junákem), včelařským kroužkem

a dalšími zájmovými organizacemi.
Organizovali jsme vzpomínkové
akce, připomínali významná výročí
obce. Připravované akce byly pořádány pro všechny věkové kategorie.
Začátek roku bývá spojen s plesovou sezonou a fašaňkem. V dubnu
si připomínáme výročí osvobození
obce, Den Země. Květen bývá
pravidelně věnován rodině. Od
roku 2015 jsme začali organizovat
„Týden pro rodinu“. Jeho program
každoročně obměňujeme – ke zdařilým akcím patří besídka „Tančíme
pro rodiče“, putování za vodníkem
Tihelňákem, dny otevřených dveří
v ZŠ, MŠ, ŠJ, knihovně a Šrůbku.
Velmi pestré bývá vždy Lužické
kulturní léto. Připravené akce
jsou určeny pro mládež i dospělé.
K oblíbeným patří např. letní kino,
plavecké závody Lužická míle
pořádané plaveckým oddílem z Hodonína, koncerty rockové hudby.
V roce 2016 jsme nově o prázdni-

nách připravili hru pro děti a rodiče
„Prázdninová cesta za pokladem“.
K navštěvovaným podzimním akcím patřily vinobraní, Den kopce,
setkání se seniory. Vyvrcholením
celého roku jsou akce během adventu – rozsvícení vánočního stromu,
vánoční jarmark a vánoční koncert.
Tečkou je každoročně rozloučení se
starým rokem na Cihelně.
Uvedené akce nebyly zdaleka
všechny, které jsme pořádali nebo

na kterých jsme se podíleli. Za
dvouleté období jsme zorganizovali,
nebo jsme se podíleli na organizaci
téměř 80 akcí.
Některé z nich byly velmi náročné na přípravu, proto oceňujeme
pomoc pracovníků obecního úřadu,
LUTESU a spolupráci různých
spolků. Moc děkujeme. Kladně
hodnotím také aktivní pravidelnou
pomoc několika členů komise při
přípravě těchto akcí. Bohužel část

členů komise se účastnila přípravy
velmi málo nebo vůbec.
Odměnou pro nás je poděkování,
pochvala a nadšení účastníků jednotlivých akcí.
Za členy kulturní komise vám
přeji krásné Vánoce a v novém
roce se těším na příjemná setkání
s vámi.
Mgr. Tatiana Hromková,
předsedkyně Kulturní komise RO

ZPRÁVA O ČINNOSTI LETOPISECKÉ KOMISE RO ZA OBDOBÍ
LEDEN 2015 AŽ ŘÍJEN 2016

Marie Černá, předsedkyně
Sociální komise RO

M. Havránková s dcerou Aničkou hrály na Dni kopce
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Lužická míle

Členové komise: Pokorná Zdislava - předsedkyně, Hájková
Alena, Mgr. Havlík Miroslav, Mgr.
Havlíková Lenka, Mgr. Hromková
Tatiana, Ištvánková Miroslava,
Kotásková Věra, Kopřivová Miluška. Schůzek se pravidelně účastní
místostarostka Jana Ambrožová.
Komise se schází pravidelně

měsíčně (mimo prázdnin). Ve sledovaném období se uskutečnilo
14 schůzek. Členové Muzejní a letopisecké komise RO sbírají a zaznamenávají dokumenty z historie
obce i vzpomínky pamětníků na
důležité události. Velmi podstatné
je sbírání historických fotografií,
kdy se nám podařilo získat alba,

fotografie i další písemné památky
po zemřelých občanech a pořídit kopie pro jejich další využití. Členka
letopisecké a muzejní komise Alena
Hájková je správcem depozitáře
muzejních sbírek obce. Zajišťuje se
svým manželem opravu darovaných
předmětů. Paní Věra Kotásková
píše kroniku obce Lužice.
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Náplň schůzek komise se řídí
vnitřním plánem, který je však živý
a je aktualizován podle momentální
potřeby. Začátek i konec roku je
věnován sestavení a soupisu výročí
historických událostí v obci připa-

dajících na následující rok. Tato
výročí jsou důležitá nejen pro jejich
připomenutí, ale slouží i k propagaci
obce v tisku (Hodonínský deník, týdeník Slovácko, Zvony Podluží, Lužický zpravodaj a další), ale i jako

téma pro přípravu oslav a kulturních
akcí, tematických výstav na Starém
kvartýru nebo např. i fašaňkových
vystoupení.
Z důležitých akcí:
- 70. výročí osvobození obce (beseda s pamětníky)
- Pátrání po lužické tvrzi (celodenní historická hra a soutěž pro
žáky ZŠ včetně glejtu a cen pro
všechny žáky)
- 20. výročí kopce U Vrchnice
(akce pro rodiny s dětmi, instalace panelů s historickými fotografiemi a psaní brkem)
- 80. výročí ozvučeného kina
v Lužicích (výstava na Starém
kvartýru)
- 175 let od zahájení provozu železnice a 70 let od vymalování
lužického nádraží slováckými
ornamenty (výstava na Starém
kvartýru)
- Účast členů na vánočním jarmarku a fašaňku
- Umístění pamětní desky v Mauthausenu 26. 4. 2016 za účasti
rodin lužických obětí
- 150. výročí obětí cholery v Lužicích v roce 1866, akce na obnovu
památníku obětem cholery (obnova historického kříže)
- Příprava besedy pro kronikáře
regionu Podluží s ředitelkou Státního archivu v Hodoníně Galinou
Ruckou
- Příprava pravidelné rubriky v Lužickém zpravodaji a zpracování
článků o historii i osobnostech
obce
- Zpracování článků do Zvonů
Podluží – např. hasiči, tradice
hodů, lužický betlém.

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPORTOVNÍ KOMISE RO
Sportovní komise pracuje ve
složení: Miloš Kadala - předseda,
členové – RNDr. Lubomír Dvořák,
Miroslav Hřebíček, Mgr. Jakub
Král, Petr Slatinský, Josef Staněk,
Zdenka Veselá .
Sportovní komise RO se schází
v pravidelných měsíčních intervalech (výjimkou jsou letní měsíce
červenec a srpen). Pracují zde
zástupci obou místních sportovních
jednot T. J. Sokol a TJ Baník, fit
centra, sportovní haly a základní
školy. Za obec se sportovní komise
účastní starosta obce, Ing. Jaroslav
Kreml. Komise se zabývá děním
ve sportovních oddílech a jejich
požadavky, je pravidelně informována o sportovních aktivitách žáků
základní školy a úspěších sportovců. Členy komise zajímají i ostatní
sportovní počiny neorganizovaných
amatérských sportovců v naší obci.
Sportovní komise koordinuje

Areál TJ Sokol Lužice
sportovní aktivity v obci, přináší
náměty a vyjadřuje se k záměrům
obce v oblasti sportu a využití
volného času občanů, pomáhá při
řešení problémů oddílů. Je hlavním

organizátorem tradičního Plesu
sportovců a navrhuje úspěšné sportovce na ocenění Sportovec roku.
Miloš Kadala
předseda Sportovní komise RO

Zdislava Pokorná, předsedkyně
Muzejní a letopisecké komise RO

Pátrání po lužické tvrzi
8

Areál TJ Baník Lužice
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ZPRÁVA ZEMĚDĚLSKO – EKOLOGICKÉ KOMISE RO LUŽICE
Zemědělsko – ekologická komise (dále jen ZEK) je odborným
poradním orgánem rady obce. Je
složena z občanů, jejichž profesní
či volnočasové aktivity popisují
pracovní náplň komise. ZEK má
toto personální složení :
předseda: Ing. Bc. Štěpán Prygl
členové: Bc. Dohnal Marek, Janík
Svatopluk, Filip Jakub, Ing. Jiří
Ilčík, Josef Klvač, Pavel Marada,
Vladimír Šebestík, Ing. Jakub
Buchta Dis.
Komise se schází v nepravidelných intervalech, zpravidla jednou
za čtvrt roku, nebo dle potřeby
projednání či posouzení pracovních
podnětů, které nesnesou odkladu.
Pokud stav projednávané věci OÚ
vyžaduje odborný názor, jsou vzhledem k oboru jejich činnosti zváni
konkrétní členové k poskytnutí
potřebných stanovisek, sloužících
jako podklad pro rozhodování rady
a zastupitelstva.
Po komunálních volbách se ko-
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mise sešla na prvním zasedání, kde
si stanovila priority pro toto volební
období.
- Zasakování a retence dešťových
vod v k.ú. obce
- Půdní eroze v extravilánu obce
- Obnova lesů
- Rozšíření a obnova zeleně v obci
- Údržba a inovace kanalizačního
řadu
- Podpora myslivosti a včelařství
V roce 2015 projednala ZEK
23 kauz. Jednalo se v jarních měsících o posouzení oznámení o umisťování včelstev na pozemcích v k.ú.
Lužice. Dále připravovala komise
jarní brigádu v rámci Dne Země
s následnou výsadbou medonosných dřevin, které tvoří naučnou
stezku ke včelínku na Kratinách,
zahrnovalo to zajištění technického zázemí, oslovení jednotlivých sdružení a organizací v obci
k účasti, projednání skladby dřevin
k výsadbě.
Další jednotlivé kauzy, které ZEK
řešila a projednala, se týkaly stíž-

Den Země – výsadba stromů
ností na chov a pohyb koní v obci
a po komunikacích, dále zakládání
černých skládek, zejména v oblasti
za hřbitovem. Nedaří se likvidovat
skládky založené v propadlištích
po důlní činnosti. Komise vzala
na vědomí stav pozemkové reformy v katastru obce, dále poskytla
poradní stanovisko o revitalizaci
vodní nádrže Cihelna. Posoudila
úspěšnost projektu obnovy zeleně
v oblasti Vinohrádky – posoudila
vhodné dřeviny k osázení protihlukového valu od silnice I/55
(nový projekt podpoří z odborného
hlediska). ZEK poskytuje odborné
konzultace v období nutného zavlažování na vysazených dřevinách.
ZEK projednala projekt Revitalizace krajiny v k. ú. Lužice,
spolupráce s Ing. Dumbrovským
– zadržování vody v krajině, vodní
a větrná eroze (lokality Suchá žaba
a lesík u silnice směr Hodonín).
V oblasti ekologie – místa přista-

vení kontejnerů, parametry kompostérů, umístění zvonů na papír.
V roce 2016 do dnešního dne
komise projednala 40 kauz, kdy se
jednalo opět v předjaří o naplánování tradiční brigády, kterou komise
zajišťovala po odborné a pracovní
stránce. Opět se povedlo udělat něco
pro příští generace – vysadil se Sad
partnerství. Na dalším zasedání
komise doporučila tento sad rozšířit
kolem koupaliště Cihelna a oddělit
ho od silnice.
Komise poskytovala odborné
stanovisko k povolování kácení dřevin v obci. Dále posoudila žádosti
včelařů o umístění včelstev v Lužicích. Řešila zasakování dešťových
vod v ul. Dvorní, zejména zadržení
vody v lokalitě za kapličkou v ul.
Březová, kterou se podařilo v rámci
brigády Dne Země rovněž revitalizovat a vyčistit. ZEK poskytla odbornou podporu při čištění jezírka
na Vinohrádkách.

Komise poskytla odborné stanovisko k revitalizaci pozemku, který
je po ustájení koní za čerpačkou
v ul. Březová. Ta bude provedena
v rámci brigády Dne Země v roce
2017. Komise podporuje záměry
obce a poskytuje odborné posouzení
k zasakování dešťových vod na
nově dokončené ulici Kratiny.
Mimo jiné komise projednává
udělování výjimek ze zákazu k jednotlivým ochranným opatřením
v oblasti odchytu a držení chráněných živočichů a rostlin – OÚ Lužice je účastník řízení v udělování
výjimek na KÚ Brno.
Do budoucna by se komise chtěla
zabývat černými skládkami, zejména tak, aby nedocházelo k zakládání
nových nebo k rozšiřování již
založených s následným hledáním
řešení jejich odstranění.
Ing. Bc. Štěpán Prygl,
předseda Zemědělsko – ekologické
komise RO

Den Země – výsadba stromů

ZPRÁVA O ČINNOSTI STAVEBNÍ KOMISE RO LUŽICE
ZA OBDOBÍ OD 11/2014 DO 09/2016
Složení stavební komise bylo
schváleno Radou obce Lužice dne
10.11.2014. Předsedou stavební komise byl schválen Ing. Puszkailer.
Členy stavební komise dále jsou
Ing. Brejcha, Ing. Domanský, Ing.
Hasoň, p. Nesvadba, p. Pecka, p.
Půček, Ing. Švarcer. Jednání komise
se účastní Ing. Kreml, starosta obce.
Ve sledovaném období se uskutečnilo 13 zasedání stavební komise
s průměrnou účastí 64,95 %. Účast
je zkreslena stoprocentní neúčastí
jednoho člena komise na jednáních,
bez tohoto výpadku je průměrná
účast členů komise na jednání
73,3%.
Ve sledovaném období od
11/2014 do 09/2016 bylo projedná-

Ulice Kratiny
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no 86 žádostí týkajících se minulé,
současné nebo budoucí stavební
činnosti v katastru obce Lužice.
V 67 ti případech se jednalo
o žádosti související se stavbami
RD a obchodních, výrobních nebo
hospodářských objektů.
V 19 případech se jednalo o stavby inženýrských sítí, zpevněných
ploch a komunikací.
Při projednávání jednotlivých
případů bylo vydáno 56 souhlasných stanovisek bez připomínek,
ke 28 případům byly uplatněny námitky a připomínky a bylo vydáno
záporné stanovisko do doby jejich
akceptace a ve 2 případech bylo
vydáno záporné stanovisko.
Ing. Milan Puszkailer, předseda
Stavební komise RO

Poměr projednávaných případů na jednotlivých zasedáních stavební komise:

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V roce 2016 obec Lužice přispěla na sociální oblast:
93 664 Kč
na spolufinancování sociálních služeb v ORP Hodonín
3000 Kč
na přenesenou působnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí
7029 Kč
dar zařízení Dotyk II (centrum péče pro děti s poruchou autistického spektra)
3000 Kč
dar organizaci SONS ( Sjednocená organizace osob nevidomých a slabozrakých)
20000 Kč
dar Nemocnici Hodonín na obnovu sanitních vozů
106 314 Kč
příspěvek na rozvoz obědů
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- inženýrské sítě, komunikace, zpevněné plochy
- rodinné domy, výrobní a obchodní objekty
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Zastupitelstvo obce Lužice schválilo na svém
veřejném zasedání 24. 11. 2016 garanci spolufinancování registrovaných sociálních služeb v ORP
Hodonín na rok 2017 ve výši 94 411 Kč.
Stejně jako v letošním roce i pro příští rok budou
sociální služby financovány formou veřejné podpory
a vyrovnávací platby. Tento způsob financování určil
Jihomoravský kraj jako hlavní zadavatel služeb a obce
s rozšířenou působností se k tomuto systému připojují.
Jihomoravský kraj stanovil v materiálu pro financování sociálních služeb doporučenou procentní spoluúčast obcí pro jednotlivé druhy sociálních služeb.
Pro služby odborného sociálního poradenství činí
spoluúčast obcí 5 % z nákladů služby, pro služby sociální prevence a pečovatelské služby 20 % a pro služby
sociální péče 8 %. Bez této garance spolufinancování
nezařadí sociální služby do svého systému financování
a služby nedostanou státní dotace, které tvoří největší
podíl v jejich rozpočtu. Byla by tak ohrožena existence
takových sociálních služeb.
Již třetím rokem spádové obce na sociální služby

přispívají. Starostové obcí ze dvou možných variant
zvolili, přispívat do tohoto systému podle počtu klientů
za předchozí ukončený rok.
Částka vychází z reálných nákladů. Letošní rok však
ukázal, že tato procentní spoluúčast u některých služeb
nebyla dostačující a tyto služby žádají o dofinancování.
Město Hodonín v současné době jedná o dofinancování
některých sociálních služeb a připravuje další finanční
prostředky. Protože Pravidla pro financování soc. služeb v JMK na rok 2017 se v tomto ohledu nezměnila,
očekává se, že některé služby budou i v příštím roce
podfinancovány. Proto nás město Hodonín požádalo
o vyčlenění částky na spolufinancování ve vypočtené
výši a k tomu také o zapracování rezervy ve výši 20 %
do rozpočtu obce pro případ nutnosti dofinancování.
Záležitost financování sociálních služeb a nastavení
systému v JMK je velmi diskutovaná mezi obcemi
a krajem. Obce ORP Hodonín se společně snaží, aby ve
vyšší míře poskytovaly prostředky stát a kraj, které se
tuto problematiku snaží přesunout co nejvíce na obce.
Jana Ambrožová, místostarostka

KDO POSKYTUJE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V LUŽICÍCH
V SOUČASNÉ DOBĚ MOHOU OBČANÉ LUŽIC VYUŽÍT NABÍDKY:
Pečovatelské služby Homediss, z.s, která v Lužicích
působí již několik let a má sídlo v Hodoníně
Mgr. Pavla Dörrová, ředitelka
E-mail: reditelka@homediss.cz
Telefon: 518 352 357

Ulice Dobrovolského, květen 2016
12

Charitní pečovatelské služby Dolní Bojanovice
Adresa: Charitní pečovatelská služba Mutěnice
Pracoviště Dolní Bojanovice, U Penzionu 431
Pracovní doba: PO – PÁ

7.00 – 15.30 hodin

Bc. Markéta Vašíčková, kancelář
E-mail: vasickova@homediss.cz
Mobil: 602 514 612, Telefon: 518 352 357

Telefon:
Mobil vedoucí: 731 134 258 Jitka Koperová
Mobil pečovatelky: 739 389 105 Miroslava Jakůbková

Ria Otrubová, koordinátorka a vrchní sestra
E-mail: ria.o@seznam.cz
Mobil: 724 002 480, Telefon: 724 002 480

E-mail:
dps.bojanovice@hodonin.charita.cz
jitka.koperova@hodonin.charita.cz
www.hodonin.hodonin.cz
13
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O LUŽICKÉ KANALIZACI

CENA STOČNÉHO V ROCE 2017

Kanalizace je navržená jako jednotná, jsou do ní vedle splaškové
odpadní vody odváděny také vody
dešťové. Celkem délka stok činí
18 503,5 m.
Obec Lužice leží v rovinaté krajině v nadmořské výšce 176 m n. m.,
proto jsou v tomto kanalizačním
systému provozovány 4 přečerpací
stanice (na ulici Důlní, Kratiny,
Zahrádkářská a Ploštiny).
Jedná se o oplocené areály s podzemními objekty, navrženými jako
betonové jímky kruhového půdorysu určitého průměru a světlé
výšky. Každá jímka je zpravidla
opatřena dvěma čerpadly, která
jsou provozována v automatickém
režimu (spouštění a vypínání se

Společnost LUTES s.r.o. oznamuje občanům, že z rozhodnutí valné
hromady ze dne 28. 11. 2016 byla schválena od 1. 1. 2017 cena stočného
ve výši 37,00 Kč/ m³. Uvedená cena stočného je bez DPH.
K navýšení ceny stočného došlo v důsledku zvýšení poplatku za čištění
odpadních vod u smluvního partnera VAK Hodonín o částku 2,50 Kč/ m³.
Vedení společnosti LUTES s.r.o. se touto cestou omlouvá občanům,
kteří v letošním roce neobdrželi vyúčtování platby stočného za zúčtovací
období 2015 – 2016, za způsobené nepříjemnosti. Společnost LUTES s.r.o.
přijala opatření k nápravě a zabrání v opakování této situace.
LUTES s.r.o.

Čištění jímek čerpacích stanic
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provádí pomocí spínačů v závislosti
na výškách hladiny), nebo mohou
být ovládána ručně. Dna jímek jsou
upravena spádovým betonem ve
sklonu k čerpadlům, aby nedocházelo k sedimentaci nerozpuštěných
látek.
Splašková voda natéká gravitačně
přítokovým potrubím do šachty
čerpací stanice. Při dosažení úrovně spínací hladiny pro jednotlivá
čerpadla spustí spínač čerpadlo.
Při poklesu vod na úroveň vypínací
hladiny spínač čerpadlo vypne.
V případě, že dojde v šachtě ke
zvýšení hladiny nad maximální
úroveň, především při prudkých
a vytrvalých deštích, odtékají vody
do odlehčovacích vodotečí.

PROVOZ NA SBĚRNÉM DVOŘE:

ČERPACÍ STANICE PLOŠTINY
Do ČS Ploštiny je přiváděna
veškerá odpadní voda z obce v maximálním množství cca 93 l/s (po
odlehčení). Před čerpací jímkou
jsou ručně stíraná hrubá česla, která zachycují největší mechanické
částice. Betonová čerpací jímka
je kruhového půdorysu o průměru
4 m, s hloubkou 5,8 m a celkovým
objemem 39,7 m³. V čerpací jímce
jsou osazena 3 čerpadla typu Hidrostal, každé o jmenovitém výkonu
5.5 kW. Čerpadla jsou napojena na
patkové koleno s vodicími tyčemi
s automatickým napojením na
výtlačné potrubí. Výkon ČS je při
běhu tří čerpadel 60 l/s. Případné
poruchy čerpadel jsou hlášeny pomocí GSM zařízení.
Z čerpací stanice Ploštiny je odpadní voda odváděna do kanalizace
města Hodonína a následně čištěna
na městské ČOV. V roce 2015 bylo
odvedeno 178 287 m³ odpadní vody.
Mechanické částice, které nejsou odpadními vodami (textilie,

čisticí vlna, igelitové tašky, vlhčené ubrousky apod.), jsou hlavní
příčinou zablokování čerpadel.
Jediným možným způsobem obnovení činnosti čerpadla a zajištění
správného provozu stokové sítě
je vytažení, vyčištění a opětovné
zapuštění čerpadla, což s sebou
nese zvýšení finanční náročnosti
provozu kanalizační sítě. Proto do
kanalizace nepatří komunální
odpad, jako jsou vlhčené ubrousky, pleny, vložky, igelitové sáčky,
zbytky z jídel nebo fritovací oleje.
Společnost LUTES s.r.o. zajišťuje nepřetržité, plynulé a bezpečné
provozování kanalizačního řadu.
Provádí běžnou údržbu a opravy na
vlastní náklady, obstarává průběžný
monitoring a čištění kanalizace.
Zajišťuje pro odběratele napojení na
kanalizaci, účtuje a vymáhá stočné.
LUTES s.r.o. děkuje občanům
obce Lužice za dodržování Obchodních podmínek pro odvádění
odpadních vod a v novém roce
2017 přeje mnoho štěstí, zdraví
a radostných okamžiků.
Za LUTES s.r.o.
Bc. Michal Dombek

DUBEN - ŘÍJEN:
Úterý
15.00 - 18.00 hod.
Středa
8.00 - 11.00 hod.
Čtvrtek 15.00 - 18.00 hod.
Pátek
15.00 - 18.00 hod.
Sobota
8.00 - 11.00 hod.
LISTOPAD - BŘEZEN:
Úterý
14.00 - 17.00 hod.
Středa
8.00 - 11.00 hod.
Čtvrtek 14.00 - 17.00 hod.
Pátek
14.00 - 17.00 hod.
Sobota
8.00 - 11.00 hod.

Přehled vývozů popelnic
od domů - 1. pololetí 2017
11. 1. 2017 + pytle
25. 1. 2017
8. 2. 2017 + pytle
22. 2. 2017
8. 3. 2017 + pytle
22. 3. 2017
5. 4. 2017 + pytle
19. 4. 2017
3. 5. 2017 + pytle
17. 5. 2017
31. 5. 2017 + pytle
14. 6. 2017
28. 6. 2017 + pytle
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OBECNÍ POLICIE LUŽICE

KNIHOVNA

Přiblížil se nám konec roku 2016, je zde čas plískanic, častého výskytu mlhy a celkově horšího počasí. Toto
vše v kombinaci s předvánočním shonem, sháněním dárků, nákupem různých pochutin a lahůdek na vánoční
svátky může při troše nepozornosti vést k nežádaným situacím jednak v silničním provozu, ale i při běžných
pochůzkách po obci. Z tohoto důvodu apeluji na řidiče motorových vozidel i na ostatní účastníky silničního provozu, aby při svých jízdách i pochůzkách přizpůsobili svou jízdu a chůzi povětrnostním podmínkám a situacím
v provozu, zejména v okolí objektů, kde se zdržují děti, jako jsou školy, školky a různé klubovny či sportoviště.
V souvislosti s bezpečností dopravy uvádím výsledky radarového měření na ul. Jabloňová a ul. Velkomoravská
v blízkosti křižovatky s ulicí Důlní. Měření provedlo Centrum dopravního výzkumu v.v.i. Brno.

V letošním roce proběhly v knihovně velké změny. Od 23. června byla knihovna uzavřena z důvodu
rekonstrukce, výměny oken v celé budově a revize knihovního fondu.
Finanční náklady z rozpočtu obce činily 210 000 Kč, 50 tisíc korun jsme obdrželi jako dotaci od Jihomoravského kraje z programu Rozvoj venkova.

Vyhodnocení měření rychlostí a intenzit dopravy na ulici Velkomoravská a Jabloňová

Lokalita „Velkomoravská“
Za období 3. 11. – 16. 11. 2016 (měřeno 45949 vozidel)
V85 (km/h)

Poznámka

54

Vprům (km/h)

42

Vmax (km/h)

113

5. listopadu 2016 ve 21.20 h

16 874 (36,7 %)

Počet vozidel v obou směrech

Vozidla překračující rychlost 50 km/h
I prac. den (voz/24h)

4 200

Počet vozidel v obou směrech

I neprac. den (voz/24h)

2 000

Počet vozidel v obou směrech

Lokalita „u samoobsluhy“ ul. Jabloňová

Poznámka

Za období 3. 11. – 17. 11. 2016 (měřeno 11174 vozidel)
V85 (km/h)

41

Vprům (km/h)

28

Vmax (km/h)

76

13. listopadu 2016 v 15.12 h

Vozidla překračující rychlost 50 km/h

289 (2,6 %)

Počet vozidel v obou směrech

Vozidla překračující rychlost 30 km/h

6 206 (55,5 %)

Počet vozidel v obou směrech

I prac. den (voz/24h)

900

Počet vozidel v obou směrech

I neprac. den (voz/24h)

530

Počet vozidel v obou směrech

Za nejdůležitější rychlostní charakteristiku se považuje V85 (vyjadřuje rychlost, kterou nepřekračuje 85 %
řidičů, 15 % řidičů je rychlejších).
Na Velkomoravské ulici je to 54 km/h a na Jabloňové 41 km/h. Vzhledem k okolí (obytná zástavba, pohyb
lidí) to není málo. Např. na Velkomoravské to znamená, že každý sedmý řidič jede rychlostí 55 km/h a více,
nejvyšší naměřená rychlost činí 113 km/h (!). Profilová intenzita provozu na Velkomoravské činí v pracovní
den něco přes 4000 aut.
Na Jabloňové, coby obslužné komunikaci a s konflikty u samoobsluhy je stanoven režim zóny 30. Reálně
však tuto rychlost překračuje více než polovina řidičů a najdou se i řidiči schopní překročit na tomto krátkém
úseku mezi křižovatkami rychlost 50 km/h (nejvyšší naměřená rychlost je 76 km/h). Na základě vyhodnocení
těchto údajů bude vypracován projekt dopravního značení v ulici Velkomoravská a Jabloňová s cílem zajistit
maximální bezpečnost dopravy.
V následujícím období bude pozornost strážníků ve zvýšené míře zaměřena na nešvary opakující se v silničním
provozu a také při dodržování veřejného pořádku, neboť se blíží konání různých oslav a večírků, kdy někteří
odvážlivci „umí“ po prohýřeném večeru nasednout do vozidla a zkoušet odjet domů.
Dále bude pozornost zaměřena na lokality, ve kterých jsou vinohrady, vinné sklepy, zahrádky, zahradní chatky
a chaty, které postupně opouštějí jejich majitelé, nechávají je opuštěné, a tak o ně vzrůstá zájem z řad nenechavců
a různých pochybných existencí, které si „pomáhají“ za cenu porušení zákona. Zde bych na majitele těchto lokalit
apeloval ohledně řádného zajištění zahrádek, chat, chatek, popřípadě uskladněného dřeva apod.
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Nejdříve začalo stěhování polic
s několika stovkami knih. Žáci deváté třídy s paní učitelkou je pomohli
vystěhovat z jedné místnosti do druhé, aby mohli nastoupit řemeslníci.
Nejdříve vyházeli staré linoleum
a místo něho položili dlažbu. Po
dokončení prací v zadní místnosti
s dětskými knihami se vše zopakovalo v místnosti druhé. Mezi oběma
místnostmi byly vybourány dveře,
které zde zůstávaly z dob, kdy zde
byla třída mateřské školy, a přišla na
řadu výměna oken. Když řemeslníci
vyměnili okna a vymalovali všechny
místnosti, opět začalo stěhování.
Do jedné místnosti byly zakoupeny
nové regály, stoly, počítačové stoly,
židle, koberec a sedací pytle pro děti.
Vznikl tak dětský koutek, do kterého
zakoupíme hry pro děti, takže rodiče
si budou moci v klidu vybírat knížky,
zatímco děti si mohou hrát.
Po dokončení proběhla revize
celého knihovního fondu. Byly
vyřazeny zastaralé, opotřebované
a poškozené knihy.
V roce 2017 obec dokoupí nové
regály do přední místnosti a rekonstrukce knihovny tím bude dokončena. Plánujeme zvýšit nákup nové
moderní literatury, činnost knihovny
obohatíme čtenářskými besedami
a výchovně vzdělávacími akcemi
pro děti i dospělé. Nadále zůstane
možnost výpůjčky z výměnného
fondu hodonínské knihovny.
Čtenářské poplatky zůstávají stejné, studenti, učni a důchodci 40 Kč
na rok a ostatní 100 Kč na rok.
Všechny vás do naší nové knihovny zvu, věřím, že se v tomto novém
prostředí budete cítit dobře a bude
se vám líbit.

Zároveň přeji všem krásné a pohodové vánoční svátky, hodně zdraví,
štěstí, lásky a spokojenosti a jen to nejlepší v roce 2017.
Knihovnice Jitka Nováková
Prosím čtenáře, kteří ještě nevrátili půjčené knihy, aby tak učinili
do konce roku z důvodu uzavření inventury. Děkuji.
Chtěla bych upozornit na změnu pracovní doby.
Od ledna bude otevřeno v pondělí, ve středu a ve čtvrtek. Otevírací hodiny
zůstávají stejné.
Pondělí
Středa
Čtvrtek

9:00 – 12:00
10:00 – 12:00

13:00 - 16:30
13:00 – 16:00
13:00 – 16:30

TVOŘIVÉ DÍLNIČKY PRO DĚTI V KNIHOVNĚ
s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené
Začínáme v lednu 2017.
Dílničky budou probíhat jednou za dva týdny v dopoledních
hodinách. První setkání v úterý 10. ledna 2017 v 9.00 hodin
v místní knihovně 
Těšit se můžete na tvoření z různých materiálů
a příjemné prostředí nově zrekonstruované knihovny.
Těšíme se na vás 
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Vzpomínka patří právem i jemu.
Děkujeme rodině Plevových za
podklady k přípravě článku.

Pracovníci Obecního úřadu v Lužicích
přejí Všem občanům klidné a spokojené Vánoce
a mnoho úspěchů v novém roce.

Jana Ambrožová, místostarostka,
a Marie Černá,
členka T.J. Sokol Lužice

Osobnost
NADĚŽDA PLEVOVÁ, PROSTĚ „NAĎA“
Paní a sestra Naděžda Plevová se dožila v listopadu letošního roku 80 let. Není snad nikdo z lužických
pamětníků, kdo by „Naďu“, jak jí přátelé a známí říkali, neznal.
Paní Naděžda Plevová se narodila
8. listopadu 1936 rodičům Sadílkovým v Němčičkách. Obecnou
školu navštěvovala v rodné vesničce, měšťanskou školu ve Velkých
Pavlovicích, kam chodila pěšky
přes kopec, i v zimě. Vyrůstala ve
skromných poměrech, doma musela
i se svou sestrou pomáhat s hospodářstvím.
Již v dětství se u ní projevil
hudební talent. Až do dospělosti
navštěvovala hudební školu, kde
hrála na housle, později i na klavír.
Měla také výtvarné nadání. Ráda
kreslila jen tak tužkou portréty
známých osobností. V Břeclavi
absolvovala Vyšší hospodářskou
školu (obchodní akademii), kde
se seznámila se svým budoucím
manželem Stanislavem.
Do Lužic se přestěhovala po
svatbě v r. 1958. S manželem vychovali dvě dcery a jednoho syna.
Dočkali se čtyř vnuků, bohužel již
sama, bez manžela, který zemřel
v roce 2005, se nyní těší také
z pravnučky. Po maturitě pracovala
paní Naděžda Plevová na několika
místech v Břeclavi jako administrativní pracovnice, poté v Hodoníně
v podniku Velkovýkrmny jako
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účetní. Nejdelší úsek svého profesního života strávila na místním
národním výboru v Lužicích, kde
velmi obětavě pracovala pro občany. Pomáhala jim vyplňovat daňová
přiznání, přesně věděla, kdo má
kde vinohrad a komu co pomrzlo.
Ve volném čase objížděla na kole
stařenky, aby nemusely jít kus cesty
na radnici vyřizovat potřebné věci,
a pamětníci si jistě vzpomínají na
její hlášení do místního rozhlasu
a nedělní blahopřání jubilantům.
Byla členkou finanční komise při
MNV, velmi aktivní členkou Českého svazu žen. Vedla pěvecký kroužek, který slováckými písničkami
zpestřoval svatby, vítání občánků
do života a vystupoval na různých
kulturních akcích a oslavách nejen
v Lužicích, ale i v okolních obcích.
Protože vyrůstala v sokolské rodině
v Němčičkách a v Sokole jako žačka
cvičila, zapojila se v r. 1996 i s manželem Stanislavem s velkým elánem
do obnovy sokolské jednoty v Lužicích. Po úmrtí manžela převzala
jeho funkci jednatele a vykonávala
ji až do svého odchodu z Lužic
ze zdravotních důvodů. Byly to
stovky hodin pečlivé dobrovolné
práce, vedení členské základny,

Paní Naděžda Plevová se sestrou
Po r. 1990 si s manželem otevřeli malý obchůdek Elektrospotřebiče a hračky, kde provozovali
i půjčovnu videokazet. Paní Plevová měla ráda zvířata, obzvlášť
kočky, které při její péči rozhodně
nestrádaly.
V Lužicích prožila celý svůj
rodinný život. V roce 2013 se přestěhovala do Brna, aby ji měla její
rodina nablízku.

Na Lužice stále vzpomíná, hlavně
na své přátele a kamarádky zpěvačky. Láska k písničkám ji neopustila,
prozpěvuje si je a zůstanou jí v paměti navždy.
Manžel Stanislav Pleva by se
dožil 80 let koncem září letošního
roku. Byl také činný v obci a především v Sokole. Lidé si ho pamatují
po mnoho let jako vedoucího místního kina.

P. S.
Mám doma schovanou kopii
přání (písničku) z roku 1976, kdy
Naďa slavila 40. narozeniny.
Začínala těmito slovy:
Na lužickej věži zahučala sova,
že sa narodila ta Naďa Plevová.
My se také k sově s přáním připojujem,
hodně štěstí, zdraví, dneskaj Ti
vinšujem.
Nech Ti děti rostů, jak na lůce kvítí,
do sta roků mívaj spokojené žití.
Tři děti už narostly, vnoučata
také, ale to zdraví a spokojené žití
přejeme „Nadě“ všichni, kteří ji
známe a víme, kolik toho pro Sokol,
naši obec a její obyvatele udělala.
Marie Černá

ZDENA ŠIMKOVÁ
přihlášek, osobní urgence zapomnětlivců, spousty tabulek, faktur,
žádostí o dotace a jejich vyúčtování,
zápisy…
K jejím koníčkům patřily hudba,
písničky, zvláště ty naše slovácké –
sbírala texty a noty, přepisovala ze
zpěvníků, byla známá svým „druhým hlasem“ a uměla zahrát i na
harmoniku. Měla také „básnické
střevo“ - přátelům skládala k narozeninám básničky, které se zpívaly
na melodii známých písniček. Její
ladička a ozembuch paní Libuše Mikešové byly roky účastníkem všech
lužických akcí i většiny zájezdů.

Tak se doma zabývám starostmi, co všechno mám ještě poshánět, než zapadnu sněhem, a najednou
mně Lidka Pindová začne klást otázky. Nic netušíc odpovídám, ale najednou mě trkne a ptám se, nač
to chceš vlastně vědět. „Já nejsem ani osobnost, ani celebrita, ty bys mě chtěla asi do něčeho namočit,“
řekla jsem jí a tím jsme skončily. Ale jak se říká, „čerta vyženeš a ďábel dojde“. Vzápětí jsem měla před
sebou otázky, které mně kladla naše místostarostka. I když nechtě, tak slušně odpovídám – úřad je úřad.
Narodila jsem se v Mikulčicích,
to je moje rodná dědina, kde jsem
sbírala svá první životní moudra.
Nejdřív samozřejmě ve škole, tam si
mě do 1. třídy přivedla paní učitelka
Klučovská. Podle mě jsme měli
nejpěknější paní učitelku a také nejhodnější. První písničky jsem uměla
od maminky, nejen slovácké, ale i ty
staré balady, které zpívaly babky,
když u nás draly peří. Pak se Fanoš
Mikulecký pokusil založit dětský

slovácký kroužek, a to jsme neměli
klubovnu. Ve staré radnici dřevěné lavice, tužku a blok s tvrdými
deskami, abychom si mohli psát na
kolenou. Ani to kvůli opravám netrvalo dlouho. A v té době už jsem si
začala vystřihovat z novin básničky.
K písničkám a hudbě jsem vlastně
neměla nikdy daleko. Můj otec byl
holičem a také muzikantem, a protože v pondělí jsme mívali zavřeno,
tak u nás měli zkoušku muzikanti

s kapelníkem p. Pavkou. Druhé pondělí zase zpěváci ze Sokola, které
vedl p. učitel Rylka. A jednou pan
učitel povídá: „Zdenko, co říkáš,
pojď to zkusit s nama.“ A tak jsem
uměla i Dvořákovy dvojzpěvy, ale
i árie z Rusalky. Od muzikantů jsem
uměla „Červenou sukýnku“, „Naše
slípka kropenatá“, ale i „Vzpomínku na Zbiroh“. Od té doby mám ráda
všechno, co mně ladí do uší.
Jako žačka jsem vstoupila do So19
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kola, kde jsem stihla jako dorostenka poslední slet. A také jsem dospěla
k poznání, že pravda, svoboda a čest
jsou něco víc než jenom slova.
Z toho všeho mně zbyla jen povinnost zaplatit členské příspěvky
lužické jednotě, které také patří dík
za to, že dovolila ženskému pěveckému kroužku, aby se mohl scházet
v sokolovně, a tam chodívám na
besedu.
V této dědině už žiji pěkných pár
let, ale vždycky se budu vracet ve
vzpomínkách tam, kde jsem žila
předtím. Když jsem byla školačka,
Fanoš Mikulecký nacvičil divadlo,
které končilo tím, že se vrátil do
rodiny tatínek z války a právě byly
Vánoce. Fanoš, kterému jsme všichni tykali, si nás vybral 4 děti jako
starší koledníky, kteří už umí zpívat.
Já jsem měla od stařenky půjčený starodávný béžový tibeťáček
a pěkný tabulový vlňáček. Nikdo
takový neměl. Zabouchali jsme na
dveře a vešli. 1. koledník pozdravil,
druhý řekl: „Jé, děcka, jim sa vrátil
tatínek.“ 3. kamarád řekl: „A tak
jim zazpívejme koledu.“ A já jsem
postoupila dopředu a řekla jsem:

Vystoupení pěveckého sboru Sokolka
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„Ano, zazpívajme a zazpíváme jim
tú našu nejpěknější.“ a začali jsme
zpívat Kde domov můj. Všichni na
jevišti zpívali a v hledišti plakali.
A mně od té doby zbyla touha nosit
tibetový šátek, červenicu a mět dva
silné copy, jak nosila mikulecká
děvčata, co tehdy chodila v kroji.
Mým idolem mezi zpěváky zůstala
Marie Hubáčková, která za písničkou odcházela od těžké polní práce,
nejen v cestě zarůbané, ale přinesla
do dědiny i Rusalku, kterou nacviči-

li s Fanošem Mikuleckým, kterému
já děkuji za tu první větu na jevišti,
bez které bych si asi nikdy později
v divadlech nezahrála.
Když založili Sbor pro občanské
záležitosti, pan učitel Rylka si mně
tam vzal také. Dělali jsme svátky
i vítání. Recitaci nechával na mě a to
už jsem i písničky upravovala a psala. Jednou ale zemřel člen Sokola,
kterého jsme si všichni moc vážili.
A já jsem odmítala mluvit u hrobu,
že pohřby nedokážu. Nakonec jsem
to dokázala, ale pak se stalo, že
zemřelo malé děvčátko a já jsem se
slzami prosila, aby mě nenutili. Pan
učitel si dal husle pod paži a vážně
řekl: „Zdeňko, já tě nutit nechci
a nebudu, ale nám všem tu je také
těžko, ale každý z nás tu službu
bude jednou potřebovat, nechávám
to na tobě.“ Nikdo si nedovedl představit, jak se mně těžko k té rakvi
šlo. Začala jsem statečně, ale pak
jsem řekla: „Ptáček už v hnízdečku
dřímá, máma ho přikryla křidélky,
aby mu nebylo zima,“ cítila jsem,
jak se mně zatajil dech a na knížku
mně padaly slzy. Věděla jsem jedno, že nesmím odejít, polkla jsem
a v slzách jsem doříkala: „A tebe
tíží věčný sen, zavřelas navždy svá
očka, ta zlatá hvězdička na nebi
u tebe na stráži počká.“ A od té doby

jsem věděla, že když to bude potřeba, tak tu službu nesmím odepřít.
A takové vzpomínky jsem si přivezla do Lužic, kde jsem začala spolupracovat s pěveckým kroužkem
při Sboru pro občanské záležitosti.
Jednou se zrodil nápad, abychom se
spojili s igláckým kroužkem a spolu jsme se přihlásili na přehlídku
souborů. A to se stalo pro mě osudným. Tehdejší režisér mně nabídl,
abych uváděla písničkový pořad
Malovaný džbánek. Každé jaro
jsme jezdili na různá místa v kraji
a poslední výběrové kolo bylo
vždycky v Hodoníně. Nebýt těch
cest, nikdy bych osobně nepoznala
primáše Juru Petrů, Martina Hrbáče,
Jarka Miškeříka, Slávka Volavého
a ostatní cimbálové muziky tohoto
kraje, dechovou kapelu z Rohatce,
ale také tetičku Kristovou z Milotic
a všecky ostatní zpěváky, kteří přicházeli ve svých krojích pro jednu
písničku. To byli pro mě osobnosti,
na které vzpomínám. A také nikdy
nezapomenu na ty chvíle, kdy jsem
na půdě měla rozvěšené, vyprané
a vyžehlené věci darované našimi
občany do obecní sbírky.
Až jednou budu odcházet z tohoto
světa, takové vzpomínky si budu
s sebou odnášet zase z Lužic, kde
jsem s pěveckým kroužkem asistovala při svatbách, vítáních do života
i na pohřbech. To všechno už jsme
dávno přenechali mladším.
Teď už mně zbývá, že sem tam
opravím nějaké muzejní věci, a za
to děkuji p. Aleně Hájkové, která ví,
jak mě potěšit.
Jestli jsem vás unavila čtením,
odpusťte mně to, já jsem to nechtěla.
Za to vám všem přeji nejen pěkné
prožití Vánoc, ale i všechno dobré
do nového roku.
Ať se vám zdraví zachová.
Ráda by se s vámi setkávala
i v příštím roce
Zdena Šimková

TAM, KDE TEČE LESEM BYSTRÁ MORAVA
slova: Zdena Šimková
1. Tam, kde teče lesem bystrá Morava,
kde rozkvětla satorajka voňavá,
/: tam mňa moja stará mamka hořko, ťažko chovala. :/
2. Slunko zlaté, to má pořád stejný jas,
okénečka malučké už zbořil čas,
/: v dědinečce malovanej zešli sme sa všecí zas. :/
3. Dobře sa nám dnes vínečko nalévá,
dobře sa nám aj pěsnička rozdává,
/: když nad nama poletuje holuběnka bělavá. :/
4. Tam za lesem teče bystrá Morava,
s lístkama sa v kalnej vodě pohrává.
Ej, voda lístky zatratí, tak jak mladost, co sa nikdy nevrátí.
5. Dyž navečer zlaté sůnko zapadá,
zpomínka sa do srdéčka ukládá.
Ej, potom dojde ránečko a zas vyjde nad Moravů sůnečko.
6. Že tu rostů vinohrady zelené,
nalejem si dobré vínko červené.
Ej, potom šecí připijem temu kraju, co je naším domovem.

Zdenka Šimková a Naďa Plevová
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KOLEDA, KOLEDA, ŠTĚPÁNE
Tak jako písek v přesýpacích
hodinách nám ubíhají krásné dny
v naší mateřské škole. Před nedávným časem se děti seznamovaly
s prostředím, okolím, kamarády
a p. učitelkami v MŠ.
Máme za sebou podzimní období,
kdy jsme obdivovali pestrou paletu
barev přírody okolo nás. Při pouštění draků na místním kopci jsme
byli tak šikovní, že nám žádný drak
neuletěl. Díky velmi oblíbené akci
Halloween se celá budova MŠ stala
místem plným strašidel, princezen,
kouzelníků, duchů a jiných báječných stvoření. V rámci canisterapie
se děti dozvěděly a naučily, jak se
mají bezpečně chovat k pejskům.
Různá divadelní představení, která
nás navštívila, děti nejen pobavila,
ale v mnohém i poučila.
A nyní? Nyní tu opět máme
nejkrásnější období v roce. Vánoce
jsou časem, kdy se i ti největší vrací
do svých dětských let. Společně si
s dětmi zpíváme koledy, učíme se
básničky a písničky, které hrdě Mikuláši a Ježíškovi předneseme. Uf,
to nám spadl kámen ze srdce, když
od nás čert odcházel s prázdným
pytlem (ale někteří měli namále
:-) ) a Mikuláš s andělem rozdali,
co měli.
Děti již netrpělivě očekávájí,
jestli jejich snažení odmění i Ježíšek, třeba ... třeba ... třeba nějakým
malým dárečkem.
V tento okamžik mi, prosím, dovolte vám za celý kolektiv a za děti
MŠ Lužice popřát krásné svátky
plné klidu a pohody.
Mgr. Bc. Ivana Cigánková,
učitelka MŠ

STŘÍPKY Z PRIMA ŠKOLY
• U příležitosti Evropského dne
jazyků a Mezinárodního dne
seniorů jsme připravili v pátek
30. září pro všechny seniory
a seniorky program „Babi, dědo,
pojďte s námi do školy“ plný
písniček a scének v podání žáků
naší školy. V závěru předali žáci
svým babičkám a dědečkům jako
poděkování za jejich starostlivost
a péči růži, kterou věnovala obec
Lužice.
• V úterý 27. září 22 žáků naší
školy závodilo v přespolním běhu
Akropole cross v Mikulčicích.
Deset z nich získalo medaili - za
1. místo: Timothy Adeyinka 2.
tř., Patrik Slatinský 6. tř., Jakub
Slatinský 7. tř.,Tomáš Turek 9. tř.,
za 2. místo: Nela Kucharičová 1.
tř., Martin Uhrovič 2. tř., Zdeněk
Chládek 7. tř., Lucie Dulovcová
9. tř. a za 3. místo: Alena Fukalíková 4. tř., Filip Štork 9. tř.
• Celostátní soutěž Přírodovědný
klokan pořádá Přírodovědecká
a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pro
žáky 8. a 9. třídy. Žáci naší školy
se také zúčastnili a ve školním
kole je pořadí následující: 1.
místo Kristýna Bohunská, 9. tř.
(74 bodů), 2. místo Anna Havránková, 8. tř. (60 bodů), 3. místo
Alex Procházka, 8. tř. (59 bodů).

Medailisté - Akropole cross

• Firma Ovocentrum (dodavatel
v projektu Ovoce do škol) vyhlásila v loňském školním roce

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
PŘEJE MŠ LUŽICE
Magnetka – Lucie Vlková
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výtvarnou soutěž pro žáky I.
stupně. Mezi deseti nejlepšími
se umístila i naše žákyně Lucie
Vlková ze 6. tř. s obrázkem
ředkvičky. Blahopřejeme!

OKÉNKO PRO RODIČE
CO DĚLAT, KDYŽ DÍTĚ ZTRATÍ ČIP?

• Halloweenská zumbapárty proběhla v pondělí 31. října o velké
přestávce. Nejdříve se všichni
prošli po škole, aby ukázali své
masky a symboly Halloweenu.
Společně s deváťačkami si pak
zatančili na chodbě zumbu.
• Sběr papíru proběhl v říjnu. Za
12 900 kg odevzdaného papíru
jsme získali 25 476 Kč. Další
sběr papíru proběhne na jaře.
Od listopadu začali žáci 5. třídy
vybírat sušenou pomerančovou
kůru.

Memoriál Štěpána Kurky

• Další ročník branného závodu
Memoriál Štěpána Kurky jsme
uspořádali ve spolupráci s obcí
Lužice, ČSOL a Vojenským
spolkem Valtice. Závodu dvojčlenných týmů se zúčastnili žáci
2.- 9. třídy. Zdolávali překážky
na trati v areálu TJ Baník Lužice
včetně střelby ze vzduchovky.

KDYŽ JE VÁM 15 LET

Štafeta Hrušky

• SHKM Hodonín zajišťuje pro
žáky 1. – 4. třídy základní školy
školičku bruslení. Výuku na ledě
vedou kvalifikovaní trenéři. Každý přihlášený žák z 1. – 4. třídy si
pojede zabruslit celkem čtyřikrát.
Výuka probíhá na zimním stadioně v Hodoníně v dopoledních
hodinách.
• Žáci a zaměstnanci naší školy
přejí všem příjemné vánoční dny
a po celý rok 2017 hodně zdraví
a pohody.
Mgr. Jana Líčeníková
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Elektronická žákovská knížka je žákovská knížka
online, která umožňuje moderní komunikaci mezi rodiči a učiteli. Rodiče i žáci mohou být prostřednictvím
internetu aktuálně informováni o prospěchu. Na prvním
stupni používáme obě podoby žákovské knížky – tištěnou i elektronickou. Na druhém stupni je prospěch
zapisován do elektronické podoby. Tištěná žákovská
knížka se využívá k zapisování omluvenek a dalších
informací. Při ztrátě přístupových údajů se obraťte
na třídního učitele.

ZE SLOHOVÝCH SEŠITŮ

• Soutěž o nejoriginálnější dýni
jsme v září uspořádali na školním
dvoře.
• Štafeta naší školy složená z žáků
2. – 5. třídy se umístila na 7. místě
ve štafetovém běhu Boba Zháňala
v Hruškách.

Čip umožňuje přístup žákům do školy, školní jídelny,
školní družiny a odebírání obědů ve školní jídelně nejdéle však po dobu vyučování. Nemá-li žák čip u sebe,
využije zvonku u hlavních dveří. Ve školní jídelně
oznámí kuchařkám své identifikační číslo, které mu
bylo přiděleno pro potřeby elektronického odhlašování
obědů. Oběd, pokud je zaplacen, bude vydán. Při dalším
odběru oběda je povinnost strávníka mít opět čip u sebe.
V případě ztráty čipu je žák nebo rodič povinen
okamžitě nahlásit tuto situaci na sekretariátě nebo
v ředitelně školy. Bude vydán čip nový a bude požadována nová záloha v hodnotě 100 Kč.
Žák za přidělený čip zodpovídá. Nesmí půjčovat čip
jiným osobám.

CO DĚLAT, KDYŽ JSEM ZTRATIL/
ZAPOMNĚL PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE
NA ELEKTRONICKOU ŽÁKOVSKOU
KNÍŽKU?

Ještě mi není 15, takže nevím, jaký je to přesně pocit.
Když jsem byla malá, tak jsem si myslela, že už budu
strašně velká a jakoby dospělá, a přitom jsem pořád
ještě dítě. Ovšem, když se nad tím zamyslím, tak patnáctým rokem života dětství částečně končí. Když je
vám 15, tak jdete na střední, máte občanku a můžete
být i trestně stíháni. Prostě jste už zodpovědní sami za
sebe. Učitelé a rodiče nás stále nazývají „puberťáky“
a říkají, že se chováme hrozně. Ovšem jejich názor
není asi moc subjektivní. Co se toho týče, někdo se
v těch patnácti chová jako dítě, zatímco někdo dokáže
vyplodit i inteligentní názory. Na tom být patnáctiletý
moc pozitivních věcí nevidím, ale i přesto se na to těším.
Klára Kornfeilová, 9. třída

ČÍM ASI JEDNOU BUDU

Bruslení

Já ani nevím, čím jednou budu. Když jsem byl
ve školce, myslel jsem si, že budu traktoristou nebo
myslivcem. Jenže když jsem se dověděl, kolik stojí
takový traktor a co myslivci těm nevinným zvířatům
dělají, rozhodl jsem se: budu hasičem. Ale ani to mi
nevydrželo dlouho. Když jsem viděl film s hasiči a viděl
jsem, jak rychle běhají a co všechno dělají, a já jsem
druhý nejpomalejší z celé třídy, tak to by asi taky nešlo.
Tři roky jsem přemýšlel nad tím samým. Pak se to
ale stalo. Moje paní učitelka ve škole rozdávala lístečky

do rybářského kroužku, tak jsem si taky jeden vzal.
Začalo mě to bavit natolik, že jsem se rozhodl být
profesionálním rybářem nebo bych mohl pracovat na
Písečném v Hodoníně. To ještě nevím jistě, ale určitě
se to dozvím za pár let.
Jakub Skočík, 6.třída

ČÍM ASI JEDNOU BUDU?
To je otázka, nad kterou už jsem se zamyslela. Když
jsem byla malá, chtěla jsem být maminkou. Myslela
jsem si, že je to povolání. Pak jsem měla období, kdy
jsem chtěla být zpěvačkou. Taky jsem chtěla být paní
učitelkou ve školce, módní návrhářkou i cukrářkou.
Moje mamka je zdravotní sestřička, což se mi líbí.
O tomto povolání jsem už taky uvažovala. Líbí se mi,
ale připadá mi těžké naučit se latinské názvy. Tatínek se
vyučil malířem. Jsem za to ráda, že je malíř, vymaloval
nám pokoj nebo i kuchyň. Baví mě zkoušet zajímavé
účesy, ale to si nechám spíš jako koníčka.
Momentálně mám období, kdy nevím, čím budu.
Moje sestra vždycky říká, že se těší, až bude v důchodu,
ale já se jí ani nedivím.
Takže pořád váhám, jaké povolání by mě bavilo,
mám ještě chvíli čas, než si budu muset vybrat, kam
dál půjdu.
Julie Skočíková, 6.třída
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je to Senior – point, kdo opravuje
naslouchadla, jaké služby si mohou
senioři zajistit u pečovatelské služby a pro koho je určena. Postupně
se objevují i dotazy na členy rady
obce, kteří informují seniory o možnostech dotací na dům pro seniory,
o budování komunikací, ukládání
odpadů apod.
Po hodinové besedě je čas na
malé občerstvení, které připravila

PODĚKOVÁNÍ ZUŠ
Při příležitosti 20. výročí od
založení pobočky ZUŠ Dolní Bojanovice v Lužicích děkujeme
vedení Základní umělecké školy
Dolní Bojanovice a jejím učitelům
za výbornou spolupráci. Oceňujeme
jejich profesionalitu a pedagogické mistrovství při výchově dětí
k umění.
Paní vedoucí učitelce Marii Havránkové, která vede naši pobočku
již 20 let, děkujeme za obětavost,
vstřícnost a vytrvalost, s jakou se
věnuje mladým muzikantům. Přejeme jí hodně zdraví, pohody, štěstí,
radosti z práce, mnoho snaživých,
talentovaných žáků a zodpovědných
rodičů.
jménem rady obce
Jana Ambrožová, místostarostka

a vůně cukroví, které pro tuto příležitost napekly naše seniorky z Klubu
seniorů, se linula po celém prostranství. Za odměnu získaly seniorky od
dárců do kasičky u zvonečku splněných přání přes 6000 Kč na hračky
pro děti ve školce, školní družině
a pro děti z dětských domovů.
Jen paní učitelka Hromková,
která program uváděla, měla s přibývajícím večerem stále více práce
s pozorností diváků. Část z nich
sledovala pozorně program, část
se radovala ze setkání s přáteli, ale
jejich povídání začalo program rušit. Moderátorce patří dík za to, jak
náročnou situaci zvládla. V příštím
roce ale připravíme taková technická opatření, abychom vyšli vstříc
oběma skupinám - těm, kteří sledují
program, i těm, kteří si povídají.
Obojí totiž k atmosféře večera patří.

s nápadem přišla, ale zároveň vše
zorganizovala, i jejím obětavým
spolupracovníkům, kteří s ní tuto
myšlenku realizovali, patří náš dík.

VÁNOČNÍ JARMARK

Koncert ke 20. výročí lužické pobočky ZUŠ

TRADIČNÍ POSEZENÍ S PÍSNIČKOU PRO SENIORY
PŘINESLO POUČENÍ I ZÁBAVU
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zpívá oblíbené písničky a s chutí se
směje veselým historkám a vtipům,
které svým nezaměnitelným stylem
vypráví Zdeněk Junák.
„Děkujeme, bylo to pěkné, máte
pochvalu,“ slyšíme od několika spokojených diváků na adresu umělců
i organizátorů.
Spokojenost návštěvníků besedy
je pro hudebníky i pro organizátory
tou nejlepší odměnou.
Jana Ambrožová

ADVENTNÍ ČAS

Kultura
Listopadové nedělní odpoledne.
V lužické sokolovně se scházejí
senioři na Posezení s písničkou,
které pro ně již tradičně připravuje
kulturní komise RO s pracovníky
obecního úřadu.
To letošní je zahájeno besedou
o sociálních službách a nejen o nich.
Vedoucí komunitního plánování
Mgr. Marcela Prchalová představila
nejrůznější sociální služby v okrese
Hodonín a pracovnice Charitní
pečovatelské služby v Dolních Bojanovicích představily službu, která
začala nově v Lužicích poskytovat
péči seniorům.
Přicházejí odpovědi na otázky kde žádat o příspěvek na péči, co

kulturní komise ve spolupráci
s koláčkovou četou, která upekla
koláče. Zahradnictví Larix připravilo jako sponzorský dárek květinovou výzdobu stolů a kytky pro
účinkující.
A pak už přichází čas na písničku.
Hudební seskupení Vinařští romantici s brněnským hercem Zdeňkem
Junákem hodinu a půl baví celý
sál, který s nimi po celou dobu

Adventní čas začal v Lužicích
jarmarkem, na kterém nabízeli
lužičtí občané i spolky krásně nazdobené perníky, patenty, vánoční
ozdoby z nejrůznějších materiálů,
keramiku, med, knížky, pletené ponožky a mnoho dalších rukodělných
výrobků. Včelařský kroužek, skauti
a Brontosaurus měli na jevišti tvořivé dílny pro děti. Kupujících nebylo
tolik jako v minulých letech a mnozí
zájemci přicházeli do sokolovny až
po rozsvícení vánočního stromu,
kdy už byl jarmark ukončen. Proto
plánujeme, že po domluvě s prodejci příští rok změníme prodejní dobu.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU

Tradiční posezení s písničkou

Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu u radnice na první adventní
neděli doprovázelo jako každý rok
vystoupení dětí z mateřské a základní
školy. Na dětech bylo vidět, jak už se
těší na Vánoce a užívají si atmosféry
rozsvěcení stromu. Jejich nadšený
pokřik: „Stromečku, rozsviť se!“ se
rozléhal do daleka. Ke sváteční atmosféře večera přispěl písněmi chrámový sbor a také skvělí trubači – pan
Kucharič a jeho kamarádi z dechovky.
Program u stromu zahájili u jesliček
intrádami a uzavřeli koledami.
Vůně svařeného vína pro zahřátí

S MIKULÁŠEM DO FRANCIE
Možnosti projet se na kole
s účastníky Biketour Lužice – Isdes
na mikulecké vykopávky využilo
16 cyklistů. Hostem byl opět pan
Pepa Zimovčák na vysokém kole,
ale největší sportovní výkon předvedli kluci Mifkovi, nejmladší
účastníci! Pro mikulášskou nadílku
si do haly přišlo 50 dětí s rodiči.

VÁNOČNÍ KONCERT
Na vánočním koncertě vážné
hudby se letos představili učitelé
a žáci ZUŠ Dolní Bojanovice. Kromě vánočního rozjímání jsme si zde
připomněli také 20 let od založení
pobočky ZUŠ v Lužicích.

ŽIVÝ BETLÉM
V letošním roce poprvé nechyběl
u rozsvěcení stromu ani živý betlém. Kolébku pro Ježíška vyrobil
šikovný pan Karas. Pracovníci
LUTESU postavili chlév. Adéla
Černá a Lucie Rozsypalová se ujaly
role Marie a Josefa, v podlužáckých
krojích a ve vlňácích obstoupily
Ježíška seniorky i děti, které nesly dary. Paní Dvořáčkové, která

NA ŠTĚPÁNA
Na Štěpána okoštují lužičtí vinaři
letošní mladá vína a chasa zvolí nové
stárky, kteří ponesou největší tíhu
zodpovědnosti za úspěch folklorních
akcí v roce 2017. Letošní stárci Lukáš Magdolen s Jakubem Hromkem
a stárky Monika Nováková s Nikol
Doležalovou jim určitě rádi předají
žezlo .
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NA SILVESTRA
Ukončení plavecké sezony na
Cihelně 31. prosince bude nejen
ukázkou plavání otužilců z celé
Moravy, ale také příležitostí setkat
se s přáteli a vzájemně si popřát vše
nejlepší do nového roku. Přijďte,
jste srdečně zváni!

Rozloučení se starým rokem
a ukončení plavecké sezony 2016
Antonín Krejčiřík ve spolupráci s Obcí Lužice

31. prosince 2016
Cihelna „Lužák“

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka je připravena
na první lednový víkend. Koledníci
budou obcházet domy a vybírat
finanční příspěvek na charitu. Přejeme jim hodně otevřených dveří
a štědrých dárců. Ať jejich symbol
K+B+M, který píší koledníci křídou
na dveře, přinese v roce 2017 štěstí
do každého domu.
Jana Ambrožová

Program:
12.30 prezentace otužilců
13.00 otužilecké plavání a potápění

Občerstvení:
domácí zelňačka, škvarky,
svařené víno

Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe.
(Johan Wolfgang von Goethe)
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opodstatnění. Rozhodli jsme se, že
novoroční krojový ples, který uspořádáme 7. ledna 2017, se ponese
v duchu pomoci.
Každému z nás život přináší
různé nástrahy, které na své cestě
musíme zdolávat. Někdy si za ně
člověk může do jisté míry sám, ale
někdy vás život doslova hodí do
ringu a řekne: „Bojuj!“
Něco podobného se stalo i naší
kamarádce a krojované děvčici
Kristýně Bravencové, která se od
malička potýká s těžkou nemocí.
Navzdory její silné povaze a odhodlání s nemocí bojovat a přitom
kolem sebe neustále rozdávat radost
a smích byl pro ni a pro její rodinu
tento rok velmi těžký.
Proto jsme se letos ve spolupráci
s dechovou hudbou Hovorané
rozhodli náš tradiční krojový ples

LUŽICKÝ FAŠAŇK 2017

Krojový ples
pro Kristýnu

25. února 2017
pořádá Slovácký krúžek

7. ledna 2017
začátek v 19:00
v Sokolovně
hraje DH HOVORANÉ

Ples SRPDŠ

ZVEME VÁS NA KROJOVÝ PLES PRO KRISTÝNU

Ačkoliv se vám může zdát spojení
výše uvedeného citátu a krojového
plesu v Lužicích zvláštní, má své

Slovácký krúžek ve spolupráci
s obcí Lužice vás zve na benefiční

uspořádat jako benefiční, a podpořit
tak naši kamarádku v jejím boji
s nemocí.
Veškerý výtěžek ze vstupného
bude letos věnován na úhradu Kristýniných léčebných výdajů.
Ačkoliv se v posledních letech
krojový ples mezi Lužičany netěší
takové oblibě jako dříve, věříme,
že pokud jde o dobrou věc, najde
se v naší obci spousta ochotných
lidí, kteří rádi pomohou. A určitě
i takových, kteří krojový ples běžně
nenavštěvují. Jde přece o příjemnou pomoc v přátelském prostředí
u dobrého vína, hudby a tance.
Přijďte! Moc se na vás těšíme!
Za Slovácký krúžek
stárek Jakub Hromek

11. února 2017
Začátek v 19:00
v Sokolovně
Hraje KOMBET

FAŠAŇKOVOU
OBCHŮZKU
sraz masek
u Starého kvartýru ve 13 hodin

Klub česko – francouzského partnerství
ve spolupráci s obcí pořádají

MAŠKARNÍ
BÁL
hraje ORION
4. března 2017
od 19 hodin v Sokolovně

PLES

Oddíly skautů ve spolupráci
s obcí Lužice pořádají
5. března 2017

25. února 2017
začátek v 19 hodin
Sokolovna Lužice
Hraje KOMBET

DĚTSKÝ
KARNEVAL

SPORTOVCŮ
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ČINNOST KLUBU ČESKO-FRANCOUZSKÉHO PARTNERSTVÍ
V LUŽICÍCH V ROCE 2017
Klub česko-francouzského partnerství v Lužicích zorganizoval a zabezpečil tak jako každý rok průběh
několika velkých akcí.
• Dne 6. 2. 2016 se konala Fašaňková taneční zábava s bohatou tombolou, gulášem a francouzskými
nápoji. Členové klubu celou akci
zabezpečují, ale také se účastní
v maskách na podporu vlastní akce
a udržování lidových tradic.
• Čestnou členku klubu, paní Ludmilu Peckovou, navštívili členové
výboru u příležitosti jejích narozenin a předali jí květiny.
• V době od 11. 7. do 18. 7. 2016 byl
uspořádán zájezd za francouzskými přáteli do Isdes, včetně výpravy
cyklistů. U příležitosti 10. výročí
trvání partnerství byla jako společný dar obce a klubu předána kovová plastika vyrobená lužickým
uměleckým kovářem. Klub nechal
také vyrobit magnetky a butony
s tematikou trvání partnerství,

které lužičtí členové klubu, ale
také Francouzi nosili připnuté na
připomenutí tohoto výročí. Celá
tato náročná akce je zpracována
formou fotoknihy. Členové klubu
si knihu zakoupili, zúčastnění
cyklisté, kteří reprezentovali obec
i klub, dostanou fotoknihu jako dar
klubu na památku.
• Dne 13. 8. 2016 byl uspořádán
turnaj v pétanque. Za léta pořádání
tohoto turnaje si jak členové, tak
dnes už i poměrně široká veřejnost
tuto hru oblíbili a je vyhledávanou akcí. Vítězi jsou odměněni
drobnými dárky. Členové klubu
přinesou pohoštění, které je hráčům a účastníkům akce nabízeno
bezplatně.
• Dne 25. 10. 2016 uspořádal klub
akci „Rozkvetlé Lužice“. Na fotografování jednotlivých domů se
podílejí členové klubu a ekologická komise RO. Klub na této akci
nabídne zúčastněným občanům

malé pohoštění, zajistí a předá
odměny v podobě zahradnických
potřeb pro vyhodnocené domy.
• Dne 3. 12. 2016 byla uspořádána
akce s mikulášskou nadílkou pro
děti „S Mikulášem do Francie “.
Dopoledne proběhla pro cyklisty,
kteří jsou součástí cyklistické
výpravy do Isdes, i další zájemce
cyklojízda od obecního úřadu na
vykopávky v Mikulčicích a zpět.
V hale byla součástí mikulášské
nadílky také beseda s promítáním
filmu s účastníky Bike tour Lužice – Isdes, který velmi zajímavě
a vtipně zpracovali účastníci
Marek Jedlička a Matěj Motyčka.
Z výše uváděných akcí je vidět, že
klub má v obci své místo. Členové
jsou obětaví, pracují bez ohledu na
svůj volný čas. Činnost klubu přispívá a obohacuje kulturní život dalším
občanům v obci.
Jana Štorková, členka výboru

S MIKULÁŠEM DO FRANCIE ANEB KOLO SBLIŽUJE A ŠLAPE DÁL
Již podeváté jsme na období kolem
Mikuláše připravili ve spolupráci
s obcí akci S Mikulášem do Francie.
Po zkušenostech s nižší účastí spolků
a organizací jsme upravili režii tohoto
dne (nepíšeme diktát, nesoutěžíme
na stanovištích, ukončili jsme soutěž
spolků a zájmových organizací). Je
to škoda, protože naším cílem bylo
vždy dát možnost neformálnímu
setkávání spolků, které v Lužicích
máme, a získávat tak vzájemnou
podporu jednotlivých spolků při
pořádání různých akcí.
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Ale určitě jsme neopustili myšlenku potěšit děti mikulášskou
nadílkou. Pro děti jsme objednali
zábavný program s veselým Mikulášem a hodným čertem. Děti
soutěžily, vyhrávaly ceny a také si
mohly vyzkoušet, jaké to je získat
cenu v tombole. V závěru každé
přítomné dítě dostalo mikulášský
balíček, který připravil Klub česko
– francouzského partnerství.
Celým dnem se prolínalo téma
projektu Kolo sbližuje. Zájemci
vyrazili v 10 hodin dopoledne na

mikulášskou projížďku s Josefem
Zimovčákem a dalšími cyklisty
a účastníky Biketour Lužice – Isdes
2016. Po skončení programu pro
děti proběhla beseda s účastníky
tohoto projektu doplněná filmem,
který připravil Matěj Motyčka
a Marek Jedlička. Oběma bych
chtěla poděkovat za perfektní zpracování a připomenutí toho všeho, co
jsme v červenci společně prožili.
My, aktivní účastníci, a také ostatní
přítomní jsme si při promítání uvědomili spoustu věcí důležitých pro

zdravý a spokojený život. Jízda na
vysokém kole Josefa Zimovčáka
(svým výkonem a aktivní účastí
podporuje onkologicky nemocné
děti), záběry jízdy Luďka Benady
(na handbiku – na kole s ručním
pohonem, které je jednou z možností, jak se člověk může po úraze
vrátit do aktivního života), účast
onkologicky nemocného pacienta
Josefa Bergera (ukázal, jak je důležité vyrovnat se s nemocí a žít dál)
a okamžiky s ostatními cyklisty,
kteří tímto vším podpořili partnerství dvou obcí ze dvou evropských
zemí Lužice – Isdes, propagovali
myšlenku vzájemné pomoci, přátelství, tolerance a sounáležitosti. Toto
vše zůstane dlouho v našich srdcích.
Celému týmu cyklistů a jejich
doprovodu děkujeme za skvělou
reprezentaci obce Lužice a Klubu
česko - francouzského partnerství.
Jana Líčeníková

S Mikulášem do Francie

PODĚKOVÁNÍ
Klub česko–francouzského partnerství Lužice děkuje všem, kteří nám
pomáhali při organizaci našich akcí: obecnímu úřadu, firmě Lutes, fitness
centru ve sportovní hale, TJ Sokol, Ekologické komisi RO Lužice, zastupitelům a všem občanům. Děkujeme za podporu našeho partnerství.
Do nového roku přejeme čtenářům hodně zdraví, spokojenosti a vzájemného pochopení.

ÚSPĚCHY CHOVATELŮ V ROCE 2016
Členové Českého svazu chovatelů Lužice se zúčastnili několika
místních, okresních a krajských výstav, kde získali hodnotná ocenění.
Josef Klvač získal čestné ceny

v Senici, Hroznové Lhotě, Mikulově, Gbelích, Lužicích, Hodoníně. V Bohdalově na krajské
výstavě získal cenu Šampion
Vysočiny.
Mladá chovatelka Iva Klvačová obdržela čestné ceny v Senici,
Lužicích a Bohdalově za nejlepší
kolekci plemene králíků zakrslý
rhönský.
Karel Nosál získal čestné
ceny za chov králíků plemene
belgický obr v Senici, Mikulově,
Lužicích, Hodoníně a na klubové
výstavě v Kolíně.
V prosinci se naši členové
zúčastní krajské výstavy, která se
bude konat v areálu brněnského
výstaviště, a celostátní výstavy
zakrslých králíků, která se bude
konat v Tečovicích u Zlína.

Rádi bychom popřáli všem příjemné
prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok 2017.
Chovatelé Lužice
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PODZIM V ODDÍLU ŽABIČKY

SKAUTI SPALI V KLUBOVNĚ
V našem skautském oddíle došlo k několika změnám. Rozdělili jsme se na dvě družinky - starší Příšerky
a mladší Želvičky. Část oddílových schůzek máme společně, část zvlášť. Hodně jsme se rozrostli a v současné době máme přibližně 20 členů.

V říjnu jsme s dětmi na oddílových schůzkách zahájili celoroční
cestování s Bobem a Bobkem.
Kouzelník Pokustón králíkům
vyhrožuje, že pokud se nevrátí na
všechna místa, která již navštívili,
a nenapraví tam škodu, kterou způsobili, vezme jim klobouk a oni už
nebudou moci nikam cestovat. Děti
se rozhodly, že je v tom nenechají
a budou jim pomáhat. Společně
jsme vycestovali na planetu Písniček a básniček, kde Bob a Bobek
domotali všechna slova. Naučili
jsme se hledat rýmy a vymysleli
vlastní pokřik, kterým vždy zahajujeme a ukončujeme naši oddílovou
schůzku.
My jsme, my jsme Žabičky,
oddíl je to dobrý,
cestujeme s králíčky,
všechno nás tu baví!
Dětský oddíl Žabičky

Foto: Leona Helešicová
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CESTUJEME LETEM SVĚTEM
Během podzimních prázdnin
jsme se vydali na čtyři dny do
školicího střediska PARAPLE ve
Strážnici. Nejprve jsme si museli
sestavit teleporty, které nám později
umožnily nahlédnout, jak to vypadá
na různých místech zeměkoule.

Jako první jsme navštívili město
hříchu – Las Vegas. Nevěřili byste,
co všechno můžete získat za pouhou jednu sirku - balíčky bonbonů,
brambůrky, plastovou loďku nebo
třeba přívěsky. Z Las Vegas nás
teleport přemístil do Itálie. Tam
jsme ze sebe stavěli co nejhezčí
a nejpřesnější sousoší. Když se
nám to povedlo, cestovali jsme
do Austrálie, kde jsme se naučili
skákat jako klokani. Z teplé Austrálie následovala cesta na studenou
Antarktidu. Aby nám nebyla zima,
oblékli jsme na sebe až šestnáct
vrstev oblečení. Poslední místo,
které jsme navštívili, byla Čína.
Tam jsme si vyzkoušeli, jak je těžké
jíst hůlkami. Užili jsme si spolu
spoustu zábavy, her a především
jsme se všichni hezky vyblbli. Na
závěr bychom chtěli říct, že s námi
jeli převážně mladší členové oddílů
a zaslouží si velkou pochvalu za
statečnost!
Monika Nováková

Starší oddíl vede dlouholeté
vedení Sojek, mladší děti jsme
svěřili do rukou rádkyní z Mikulčic.
Holky jsou velmi šikovné, s dětmi
si rozumí a jsou u nich oblíbené.
Jejich nápady a snaživost jsou pro
nás všechny inspirací.
Na začátku školního roku jsme
měli zážitkovou oddílovku i s přespáním v lužické klubovně. Oddílovka probíhala v tématu mafie.
Děti se tématu chytily opravdu
nadšeně a téměř všechny přišly
v tematických kostýmech. Během
večera měly za úkol například
napodobit slavné nápoje, které by
mafie ráda vyráběla taky, vymyslet
strategii s kartami, probojovat se
jistým územím atd. Za odměnu,
že všechno zdárně zvládly, jsme se
večer všichni společně podívali na
film a od těch nejmladších postupně
usnuli. Ráno se nám sice nechtělo

vstávat, ale přesto jsme vstávali
s dobrou náladou, která nám vydržela z předchozího dne.
Oddíl Sojky se také zúčastnil
celostřediskové podzimní výpravy
do Znojma, která se konala 25. – 27.
října. Této výpravy se z Lužic zúčastnilo 6 dětí. Společně s ostatními
jsme si zahráli hry, prošli znojemské
podzemí, podívali se z výšin radniční věže a podívali se na krásy
historického města. Výhodou této
akce je především seznámení s novými lidmi, možnost zahrát si hry
ve větším počtu a samozřejmě si
odvážíme i o to víc zážitků!
Co nás čeká v nejbližší době?
• 17. prosince vyzvedneme Betlémské světlo, abychom měli čím
svítit
• 22. prosince se bude konat v Mikulčicích Pochod Světlušek

A co podnikneme na jaře?
• 5. března 2017 vás zveme na
dětský lužický karneval, který se
bude konat v Sokolovně v Lužicích
• Rodiče se pak mohou pobavit na
tradičním mikuleckém Country
bále, který nás čeká 25. března
2017
Pokud byste měli zájem, aby
se s námi vaše děti potkávaly
častěji, neváhejte se za námi kdykoliv přijít podívat na oddílovku.
Scházíme se pravidelně každý
čtvrtek, mladší děti do devíti let
od 16:00, starší děti od 10 do 15 let
v 17:00 v lužické klubovně hned
vedle obecního úřadu. Těšíme se
na vás!
Lucie Nováková

DOBRÁ PŮDA
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vám představili komunitní projekt Dobrá půda, který
od ledna 2017 zahájí v Lužicích
svůj provoz.
Nad naším domem na ulici Lesní
30 jsme vybudovali půdní prostor
a dali mu název Dobrá půda. Najdeme tam hlavní přednášecí místnost
pro 40 posluchačů, hernu pro děti
(rodiče tak mají během programu
o své ratolesti postaráno), čajovnu
pro příjemné posezení a popovídání
u výborného čaje či kávy a sociální
zázemí. Celý tento projekt je neziskový a vstup i všechny služby na
Dobré půdě jsou zdarma. Chceme
nabídnout přátelský prostor pro

sdílení informací, které povedou
k našemu růstu, a to ve všech oblastech – tělesné, duševní i duchovní.
Každý měsíc zde proběhnou dvě
aktivity. Jedna zaměřená na osobní
a partnerský růst pod názvem ZOB
Atmosféra a druhá zaměřená na spiritualitu, duchovnost pod názvem
Atmosféra.
ZOB Atmosféra přinese velmi
hodnotné a praktické přednášky
o tom, jak pracovat na sobě, na
partnerském vztahu a také jak být
efektivní při výchově dětí. Rozpad
partnerských vztahů je velkým problémem celé společnosti, a proto se
soustřeďujeme právě na tuto oblast.
Přijďte si zobnout z nových podnět-

ných informací!!!  Můžeme vám
slíbit profesionální a kompetentní
řečníky, kteří vědí, o čem mluví.
Duchovní akce pod názvem
Atmosféra přinese moderní formu
bohoslužeb pro každého, kdo hledá
spiritualitu. Co můžete očekávat?
Rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi, inspirující hudbu,
motivační duchovní slovo a šálek
výborné kávy či čaje. Tento projekt
moderních bohoslužeb může změnit
atmosféru našich životů.
Jako bonus chceme čas od času
zorganizovat nějaký koncert, cestopis, filmový večer aj.
Jelikož je na Dobré půdě kapacita
omezená na 40 míst, je nezbytné,
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abyste si svou registrací zajistili
místo na každou akci, které se
chcete zúčastnit. Po zaplnění kapacity už nebude možno se přihlásit
a programu zúčastnit. Registrovat
se můžete na www.dobrapuda.cz
v sekci Akce. Na těchto stránkách
se můžete rovněž přihlásit k odběru
novinek, a být tak informováni o každé z připravovaných akcí emailem.
Program na první kvartál roku
2017:
Sobota 21. 1. 2017 v 17 hodin –
ZOB Atmosféra
Téma: UMĚNÍ „ZAPLATIT
NEZBYTNOU CENU“ aneb
Jak se naučit vzdávat „dobrého“
pro to nejlepší – o výjimečných
výsledcích, výjimečných týmech
a výjimečných vztazích trochu jinak… Výzkumy, skutečné příklady
a aplikace…
Sobota 11. 2. 2017 v 17 hodin –
ZOB Atmosféra
Téma: BÁJEČNÝ ŽIVOT
S POZITIVNÍMI EMOCEMI –
jak efektivně zvládat negativní
pocity
Jednou z nejdůležitějších dovedností pro osobní spokojenost i utváření skvělých vztahů je schopnost
vypořádat se s negativními emoce-

Historie
MUZEJNÍ SBÍRKY VE FOTOGRAFII

mi. Většina z nás se však dostává do
situací, kdy je nesmírně těžké zůstat
nad věcí a nenechat se svými pocity
vyvést z rovnováhy. Jak se to naučit
nebo jak se v tom zlepšit? V práci,
ve vztazích i osobním životě…
Sobota 25. 2. 2017 v 17 hodin –
Atmosféra
Téma: Bude upřesněno na webu
www.dobrapuda.cz
Sobota 11. 3. 2017 v 17 hodin –
ZOB Atmosféra
Téma: JAK SPOLU MLUVIT,
KDYŽ O NĚCO JDE – O schopnosti komunikovat v obtížných
situacích a zvládat nebezpečné
„klíčové rozhovory“
Většina vztahů, které nefungují,
týmů, které nespolupracují, jsou
poznamenány narušenou schopností vést klíčové rozhovory – tj.

rozhovory za emočně vypjatých
situací, kdy máme odlišné představy, potřeby či názory. Zlepšit tuto
schopnost je doslova tajemstvím
jakéhokoliv úspěchu, na němž
musíme spolupracovat s druhými
lidmi. Ale i tajemstvím schopnosti
zlepšit jakýkoliv vztah.
Sobota 25. 3. 2017 v 17 hodin –
Atmosféra
Téma: Bude upřesněno na webu
www.dobrapuda.cz

V tomto zimním čísle Lužického
zpravodaje vám chceme představit
na fotografii vzácný vlňák, který
jsme získali při příležitosti letošní
vánoční výstavy.
Vzor na vlňáku není u nás běžný
a v naší sbírce je jediný svého druhu. Věnovala nám jej do muzejních
sbírek paní Liba Konečková po své
mamince.
Vlňák patří k nutné zimní výbavě

ženského slováckého kroje. Začal se
používat až od začátku 20. století.
Předtím používaly ženy k nošení
v zimě krátké kožíšky.
Vlňáky se vyráběly z kvalitní
střiže australských ovcí. Výrobním
postupem na mechanických stavech
vznikalo velmi jemné, trvanlivé
sukno, které se stříhalo na jednotlivé
kusy, po krajích lemované ručně
vyplétanými třásněmi.

Dále máme již z dřívějších let
u nás ve sbírce také takzvaný cirkas,
lehký černý vlňáček s barevným
okrajem, který se nosil a dosud nosí
na jaře a na podzim i v chladných
letních dnech.

Moc bychom si přáli, aby Dobrá
půda byla prostorem plným skvělé
atmosféry a prostorem, kde budeme
moci své životy „Směřovat výš...“,
a to ve všech oblastech. Těšíme se
na setkávání s vámi.

Na vlňáky, cirkasy, čižmy a slovácké boty se můžete přijít podívat na Starý kvartýr na výstavu
pod názvem „Nastrojme sa do
vlňáků, obujme sa do čižem“ do
konce ledna 2017.

Daniel a Dáša Doricovi
Výstava na Starém kvartýru - Nastrojme sa do vlňáků, obujme sa do čižem“

Za Muzejní a letopiseckou
komisi RO Alena Hájková

Z HISTORIE LUŽIC V ČÍSLECH
1511 – (před 505 lety) 29. června koupil Lužice Vilém z Pernštejna a připojil je již natrvalo k hodonínskému
panství.
1656 – (před 360 lety) V lánové vizitaci byly Lužice zapsány s 12 lány (126,1 ha).
1671-1674
Podle lánové vizitace měla obec jen 16 osídlených domů, 1 nově obydlený a 21 gruntů
opuštěných.
1796 – (před 220 lety) Majitelem hodonínského panství, a tím i Lužic, se stal František Štěpán Lotrinský.
Majetkem císařské rodiny bylo panství až do roku 1918.
V témže roce byla na návsi postavena zvonice se dvěma zvony.
1861 – (před 155 lety) Vznikla v obci cihelna, kde se vyráběly cihly zvané kotovice celých padesát let až do
roku 1911.
1866 – (před 150 lety) 78 lužických občanů zemřelo na choleru.
1901 – (před 115 lety) 22. prosince byl založen v Lužicích hasičský sbor.
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1926 – (před 90 lety)
1931 – (před 85 lety)

1936
1946
1951
1961

–
–
–
–

(před 80 lety)
(před 70 lety)
(před 65 lety)
(před 55 lety)

1971 – (před 45 lety)
1976
1981
1996
2001
2006

–
–
–
–
–

(před 20 lety)
(před 35 lety)
(před 20 lety)
(před 15 lety)
(před 10 lety)

Začátek promítání němého kina v hostinci u Hromků.
Ukončena těžba uhlí. Roku 1921 proběhla nejznámější stávka na dole Valerie na protest
proti snížení mezd o 20 procent. Po 54 dnech bylo všech 100 horníků propuštěno
a nahrazeno jinými.
Byl dostavěn a otevřen Lidový dům.
Zřízen samostatný farní úřad.
Postaven památník obětem 1. a 2. světové války.
Zahájena stavba hasičské zbrojnice.
Otevřen nový stadion TJ Baník.
Sloučení JZD Lužice a Mikulčice – celkem 475 členů.
Otevřeno dětské oddělení na zdravotním středisku.
Do Lužic se přistěhovaly romské rodiny – v ZDŠ 20 romských dětí.
Postaveno 10 garáží za hřbitovem, 10 nových rodinných domů a 2. činžák JZD.
Vybudováno parkoviště u restaurace Seva, pokračování rozvodu plynu.
Po 45 letech obnovena činnost T. J. Sokol.
Petice 1013 občanů – nutnost opravy vozovky na ul. Velkomoravská.
První sochařské sympozium Dřevo – kámen Lužice.
Věra Kotásková, kronikářka

ROZKVETLÉ LUŽICE 2016
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Kategorie rodinné domy:
1. místo Balunovi
2. místo Rylkovi
3. místo Jitka Šuralová
Další finalisté:
Opluštilovi, paní Středulová,
Brhelovi U Staré šachty, Koneční
ul. Kratiny, Šťastní, Stöhrovi,
Hvorečtí, Bortlíkovi st., Půčkovi
Kratiny, Bortlíkovi ml., Ringerovi,
Urbanovi, Němcovi Vinohrádky.

Rozkvetlé Lužice 1. místo

Kategorie firmy, provozovny,
zařízení
1. místo Farní centrum
Všem blahopřejeme!
Děkuji všem, kteří se podíleli na
organizaci soutěže.
Děkujeme občanům za dlouhodobou péči o zeleň v naší obci.

Příroda – Ekologie
Od roku 2006 pořádáme v naší
obci soutěž Rozkvetlé Lužice.
Základ tomu dala podobná soutěž
v naší partnerské obci Isdes, ale také
možnost nějakým způsobem se vyjádřit k tomu, že máme v Lužicích
šikovné občany, kteří úpravou a péčí
o své domy a předzahrádky dávají
naší obci pěknou vizitku.
Postupně jsme se snažili vylepšovat pravidla tak, abychom dokázali
ohodnotit všechny.
V letošním roce vybrali členové
klubu a ekologické komise šestnáct
finalistů, kteří byli osloveni dopisem a pozvánkou na předání cen,
které pro ně obec Lužice a Klub
česko – francouzského partnerství
připravily.
Je nám moc líto, že se z 16 oslovených finalistů dostavili pouze
čtyři, jeden se omluvil. Přemýšlíme
proč. Vždyť se není za co stydět,
ba naopak přece to musí potěšit,

Výsledky letošního ročníku soutěže Rozkvetlé Lužice jsou následující:

Za Klub česko-francouzského
partnerství Jana Líčeníková

Rozkvetlé Lužice 2. místo

Rozkvetlé Lužice 3. místo

Rozkvetlé Lužice 1. místo v kategorii firmy, provozovny – Farní centrum
že jsem vybrán, ohodnocen, že si
mě někdo všiml. Nebo se někteří
stydí přijít? Nebo si řekli, že stejně
nevyhrají? Vítěze, kteří si odnesli
finanční odměnu od obce Lužice,
vybrali občané, kteří na vyhod-

nocení soutěže přišli. Zbývajících
13 finalistů obdrželo zahradnický
balíček, který věnoval Klub česko
– francouzského partnerství. Každý
účastník vyhodnocení si odnesl
malý dáreček.
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INFORMACE O ODPADECH
V roce 2015 a za období od
1. 1. do 30. 11. 2016 bylo ze sběrného dvora, z velkoobjemových
kontejnerů rozmístěných v obci
a od občanů svezeno následující
množství uvedených odpadů v kg.

Cestování
Rok 2015

Rok 2016

Směsný komunální odpad

493 602

523 450

Biologicky rozložitelný odpad

374 500

373 000

Stavební suť

229 000

228 000

Objemný odpad

145 180

157 900

Uliční smetky

21 600

68 130

Papír a lepenka

30 055

31 685

Plasty

29 272

30 205

Sklo

29 441

27 281

Kovy

6 740

8 900

Nápojové kartony

1 344

1 113

Modrý pytel na papír 12 ks, žlutý pytel na plasty 12 ks, oranžový
pytel na tetrapak 6 ks.

Barvy, tiskařské barvy

1 993

1556

Obaly obsahující zbytky N látek

604

548

Pesticidy

196

292

K zakoupení v ceně 4 Kč/kus
budou pytle modré, žluté, oranžové, černé a transparentní.

Jedlý olej a tuk

130

150

Rozpouštědla

77

109

Jiná nepoužitelná léčiva

20

6

V roce 2017, stejně jako v roce
předcházejícím, budou na sběrném dvoře zástupcům jednotlivých domácností zdarma vydávány pytle na vytříděné složky
komunálního odpadu v tomto
množství:

Společnost LUTES s.r.o. děkuje
občanům obce Lužice za spolupráci v roce 2016 a především za
příkladnou separaci vytříditelných
složek komunálního odpadu, která
napomáhá ke zmírnění ekologické
zátěže a k úspoře finančních prostředků vynakládaných na likvidaci
komunálního odpadu. Nadále bude
docházet k rozšiřování míst s možností ukládání bioodpadu a zefektivňování odpadového hospodářství
obce Lužice.
V novém roce 2017 přejeme
mnoho štěstí, zdraví a radostných
okamžiků.
LUTES s.r.o.
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Název odpadu

Televizory a PC monitory

ks

157

165

Lednice a chladicí boxy

ks

30

74

Velké spotřebiče (pračky, sporáky)

ks

27

92

Televizory a PC monitory ploché

ks

10

24

Kontejnery s drobnými elektrospotřebiči ks

5

8

SNĚŽKA, HRÁDEČEK, KUKS… aneb APALUCHA 2016
Stalo se již tradicí, že mužáci
tráví dny kolem státního svátku 28.
října výletem po vlastech českých,
ponejvíce v českém pohraničí s prvorepublikovým opevněním v podobě dělostřeleckých tvrzí, bunkrů,
řopíků. Nejinak tomu bylo i letos,
kdy nás naše putování dovedlo až
na samotný vrchol republiky, totiž
na mlhavou a lehce zasněženou
Sněžku. Ale nepředbíhejme.
Letošní pobyt se odehrával ve
dnech 26. – 29. 10. a naší základnou
se stala příjemná a solidně vybavená
chalupa v Černém dole nedaleko
Jánských Lázní. Tam jsme se postupně během středy sjížděli a večer
byli kompletní. Největší senzací
prvního večera se stalo čepované
pivo v nedaleké hospůdce v ceně
16 Kč!
Ale střídmost nade vše, jelikož
nás hned druhý den čekal vrchol
našeho pobytu, totiž samotný vrchol
České republiky, Sněžka, s nadmořskou výškou 1602 m. Počasí
se od rána jevilo příznivě, a tak
jsme se hned po snídani přemístili
auty do Pece pod Sněžkou, kde
jsme se rozdělili. Mladší účastníci
zájezdu chtěli předvést svou sílu
a vytrvalost, a tak se vydali Obřím
dolem na Sněžku pěkně turisticky
po svých, my starší a zkušenější
jsme zase vsadili na rozum a sebekritičnost a na vrchol jsme dojeli
přes Růžovou horu novou a moderní
lanovkou. Bohužel ono rozdělení
má za následek to, že nám chybí
společná fotografie z vrcholu. Ten
přivítal naši „lanovkovou“ skupinu
v mlze, a tak jsme viděli právě jen
onu mlhu. Do ní jsme zazpívali
vrcholovou píseň, pořídili nezbytné
fotografie a po chvíli začali sestu-

povat na křižovatku turistických
cest u vyústění Obřího dolu na
hlavním hřebeni. Zde jsme se setkali
s „horolezeckou“ částí naší výpravy a vítali je zpěvem, což na nás
zaměřilo pozornost jiných turistů.
Nutno podotknout, že příznivou.
Naši mladí si dali do těla a jejich
tempo bylo hodně a hodně vysoké.
Inu, podle toho i vypadali.
A zase jsme se rozdělili, jelikož
„horolezci“ pokračovali doprava
na Sněžku a my ostatní doleva po
hlavním hřebeni na Luční boudu. To
už začalo i na hlavním hřebeni plně
vládnout sluníčko a nám se skýtaly
krásné pohledy na celé Krkonoše,
Obří důl, Sněžku, Studniční horu,
Pec…
Nezbytnou a plánovanou zastávkou na posilnění se nám stala
Luční bouda. Měli jsme štěstí, že
jsme chytili volný stůl, protože
turistů bylo na hřebenech plno.

Deset gulášů a deset piv Paroháč
z restauračního pivovaru sice slibovalo gurmánský zážitek, ale
převládlo rozčarování, byť posilnit
jsme potřebovali, a všechno tudíž
snědli. Inu, guláš od maminky je
guláš od maminky! Na Luční boudě
nás také dohonila skupina mladých
a od tohoto okamžiku jsme se pohybovali společně. Sluníčko, bezvětří,
rozhledy a panoramata, zkrátka
horská idylka. O té však nemohou
hovořit nohy a paty „šťastných“
jedinců, jelikož se objevily první
puchýře – mršky jedny! Pro některé
z nás tak byla zpáteční cesta do Pece
pod Sněžkou kolem Památníku obětem hor, Výrovky a Richterových
bud bolestivá a útrpná, ale vše jsme
zvládli. Jsme přece mužáci z Lužic!
Ale jinak krásný horský výlet, krásný slunečný den.
A jako kdybychom to tušili,
následující sváteční den, 28. říjen,
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se nesl ve znamení mlhy, mrholení
a vrcholky hor kolem sebe jsme
během celého dne nespatřili. Ale na
tuto variantu jsme byli připraveni
a program byl realitě uzpůsoben.
Naplánovaná totiž byla návštěva
rozsáhlého pevnostního areálu
z roku 1938 – Stachelberg – nedaleko Žacléře.
Po zdolání cca 200 schodů jsme
se dostali na samotné dno pevnosti,
která je unikátní tím, že v některých
nedokončených částech je k vidění
mimo jiné původní výdřeva z doby
jejího budování, a tak mohli někteří mužáci zavzpomínat na své
hornické zkušenosti a zážitky. Celý
areál je velice rozsáhlý a nabízí několik bunkrů, zákopy, řopíky, jeho
součástí je i nově vybudovaná rozhledna Eliška, kterou jsme někteří
zdolali, ale šlo jen o ten pocit výšky,
protože rozhledové podmínky zůstaly celý den mizerné.
Po obědě jsme vyrazili auty
na Hrádeček, místo, kde pobýval
na své chalupě prezident Václav
Havel. Byl den státního svátku
a lidí, kteří přišli na pana prezidenta zavzpomínat, bylo více,
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o čemž nejlépe svědčily zapálené
svíčky u vjezdu na chalupu. V té
však nikdo nebyl a byla podzimně
opuštěná. Nedaleko chalupy jsme
objevili zajímavou zříceninu hradu
Břecštejn, kterou jsme důkladně
prozkoumali.
Poslední den ráno jsme předali po
vzorném úklidu chalupu majitelce
a vydali se k domovu se zastávkou
na barokním skvostu celých Čech
– hospitalu Kuks. Ten prošel v minulých letech rozsáhlou a důkladnou rekonstrukcí včetně přilehlých
zahrad a rozhodně stojí za návštěvu

a prohlídku. Prošli jsme se kolem
známých soch M. Brauna z cyklu
Ctnosti a Neřesti a realitou bylo, že
jsme více poznávali ty druhé. Před
hospitalem jsme pořídili několik
společných fotografií a se zastávkou
v Jaroměři a lázních Velichovky,
kde shodou okolností zrovna jeden
z našich členů zhotovoval u svých
příbuzných nová vrata ke svému
domu v Lužicích, jsme dojeli zdárně
domů.
Zdoláním Sněžky se splnil náš
cíl, který jsme si zhruba před třemi
roky vytýčili, totiž že právě Sněžku
při našich Apaluchách zdoláme.
A podařilo se.
Dobré bylo, že s námi letos jeli
i ti, kteří v posledních letech na
Apaluchu nejezdili, trochu na škodu
myslím bylo, že jsme oproti minulým letům méně zpívali. Pořád je
co zlepšovat.
Ať žije Apalucha 2017.
Za Lužické mužáky
Tomáš Klásek
Milí lužičtí spoluobčané,
dovolte, abychom vám popřáli
pokojné a radostné prožití vánočních svátků spojené s rodinnou
pohodou a zároveň popřáli mnoho
zdraví, spokojenosti, pokoje a radosti pro všechny dny roku 2017.
Lužičtí mužáci

Sport
ZPRÁVY Z HŘIŠTĚ – ZIMA 2016
Po nějaké době vás i tentokrát,
v předvánočním čase, co nejsrdečněji zdravím z prostředí fotbalového
hřiště.
Jak jsem již avizoval v minulém
Lužickém zpravodaji, nastala doba
relativního fotbalového klidu. Alespoň tedy pro nezasvěcené. Sotva
nedávno skončila podzimní část
letošního ročníku 2016/2017 a už se
rozjely přípravy na jarní část. Co to
obnáší? Především dohodnutí termínů jednotlivých jarních utkání se soupeři, opravy snad všeho poškozeného
po podzimní části, co se ještě nestihlo
udělat, a úpravy všeho potřebného
do zbytku sezony. A že je to nějaká
práce. Vždyť jenom zazimování
hřiště, které mají již několikátý rok
na starosti Milan a Franta Pazderovi,
zabere nejednu sobotu a neděli, ale
i pracovní dny. Něco podobného
i v areálu tenisových kurtů. Vše zabalit, uschovat, vypustit, ale i promazat
nebo natřít. Je toho spousta.
Vší silou se snažíme také udržovat
a postupně zvelebovat lužický fotbalový stánek. Po nějaké době se nám
podařilo ustálit obsazení provozovny
„ Občerstvení na hřišti“, kde činnost
provozuje p. Luděk Fojtů. I přes jeho
veškerou snahu v podobě grilování
s hudbou, čepování netradičních
značek piv nebo připravovaného
zaplachtování posezení venku je ale
návštěvnost občanů mizivá. A přitom
je tam, hlavně v létě, tak příjemné
a klidné posezení.
Další dokončenou akcí byla výměna tréninkových přenosných branek.
Každou chvíli všichni slyšíme, že
nevyhovující branky někoho zavalily, zranily apod. Proto jsme přistoupili k odstranění všech starých,
mnohdy podomácky vyrobených,
branek a k jejich náhradě za moder-

ní hliníkové bezpečnostní branky.
Prozatím zde máme dvě branky 5 x
2 m pro mládež a dvě branky 7,32 x
2,44 m pro muže a dorost. A že to
nebyly položky zrovna levné, vám
snad ani nemusím říkat.
A jak jsme tedy nakonec dopadli
fotbalově v té podzimní části.
Výsledky jsou již jasné, tak tedy
jen v rychlosti. Muži skončili na 11.
místě, dorost i starší žáci na 1. místě,
starší přípravka na 7. místě a mladší
přípravka na 10. místě.
Sami si uděláte úsudek, komu se
daří více, komu méně, kdo se může
zlepšit. Opět jen připomínám, že
úspěch či neúspěch družstva závisí
na velkém množství okolností. Nejstabilnější sestavy jsou dnes v dorostu
a starších žácích, proto i výsledky
tomu odpovídají. U mužů někteří
skončili, někteří odešli, u přípravky
se jednou chce, podruhé nechce. Příští
rok ale může být vše jinak.
A co nás čeká dál?
Od 7. ledna 2017 se nám rozběhne Okresní halová soutěž starších
žáků ve Sportovní hale Lužice. Po
loňském 4. místě, kdy jsme nestačili pouze na velké výběrové týmy
z Hodonína, Veselí nad Moravou

a Bzence, bychom rádi navázali na
tento výsledek. V turnaji nás čekají
mužstva Vacenovic, Nenkovic,
Bzence, Ratíškovic/Dubňan, Holíče,
Veselí nad Moravou, Rohatce, Hodonína, Mutěnic, Hroznové Lhoty
a Prušánek. Hrát by se mělo 7. 1.,
21. 1., 4. 2., 18. 2., a pokud postoupíme do finálové skupiny, tak 4. 3.
2017. S některými mužstvy hrajeme
venku, někteří jsou noví. Porazit se
určitě dají, ale znáte to…
I mladší přípravka má svůj zimní
turnaj. Ten se ale hraje malinko
jiným způsobem. Každé z přihlášených družstev pořádá svůj vlastní
turnaj dle časových možností a po
součtu všech odehraných turnajů
někteří postoupí do finálové skupiny,
která se bude hrát začátkem března
v Hodoníně. Jak jsem již uvedl, i naši
nejmenší s trenérem Jožkou Staňkem
si zahrají tuto soutěž a nám se představí 26. 2. 2017 ve Sportovní hale
Lužice. Držme jim společně palce
pro co nejlepší umístění.
Všechny termíny se vám budu
snažit dát na lužický infokanál
a www.luziceuhodonina.cz.
Příjemné svátky vánoční vám
všem přeje
Petr Slatinský
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Sport / Babské rady

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODDÍLU STOLNÍHO TENISU T.J. SOKOL
LUŽICE K DATU 4. 12. 2016 V SOUTĚŽNÍM ROČNÍKU 2016 - 2017
Oddíl se skládá ze tří družstev, A družstvo hraje Okresní
ligu - vedoucí Zelinka Pavel, B družstvo Okresní přebor
- vedoucí Komosný Miloslav, C družstvo Okresní základvedoucí Ing.Valoušek Jindřich. Vedoucí oddílu a žáků
Hřebíček Miroslav. Oddíl má 17 hráčů, 3 rozhodčí kat.
K, 2 trenéry skup. C. Hrací plocha - Sokolovna Lužice.
Informace i výsledky jsou uveřejněny na vývěsce Sport
obce Lužice a na vývěsce na Sokolovně. Oddíl předkládá

podrobnou zprávu na Valné hromadě T.J. Sokol
Lužice.
Na závěr touto cestou předseda oddílu stolního tenisu T.J. Sokol Lužice děkuje obci Lužice za finanční
podporu, Sokolu Lužice za hrací prostory a vám,
občanům naší obce, přeje bohaté a klidné Vánoce
a do nového roku všechno nejlepší a hodně zdraví.
Miroslav Hřebíček

Babské rady
RECEPTY Z KUCHAŘKY ČESKOSLOVENSKÉ HOSPODYNĚ Z ROKU 1948
ANÝZOVÉ PLACIČKY
I.
15 dkg cukru a 3 vejce se šlehá metlou na ohni, nejlépe ve
vodní lázni, až to zhoustne, nechá se za občasného promíchání vychladnout, pak přimíchá 12 dkg mouky a něco
tlučeného anýzu, na potřený plech se dávají lžičkou kousky,
když se rozjedou jako koláčky, dá se na každý několik
zrnek anýzu. Zpočátku se suší na kamnech, když se utvoří
na povrchu škraloupek, dají se zvolna péci do bleděžluta.
II.
3 celá vejce, 2 žloutky, 28 dkg cukru, trochu anýzu se
míchá 1/2 hodiny. Naposled se vmíchá 28 dkg mouky.
Plech se pomaže máslem, posype moukou, malou lžičkou
se kladou hubinky, nechají přes noc na plechu odpočinout
a zvolna se pekou.
ANÝZOVÉ POKROUTKY
Do tuhého sněhu ze 2 bílků se lehce vmíchá 14 dkg cukru,
trochu anýzu a dvě lžíce mouky. Těsto se namaže na oplatky asi 2 cm široké a 6 cm dlouhé na stéblo silné a upeče.
VANILKOVÉ VANDLIČKY
14 dkg cukru s 5 velkými neb 6 malými žloutky a něco
vanilky se míchá 3/4 hod., až hmota zpění a nabude. Těsto
se rozdělí do malých podlouhlých formiček máslem vymazaných a moukou vysypaných a v mírně teplé troubě
peče. Formičky se plní jen do polovice, upečené vandličky
mají být uvnitř duté.
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Kdo nemá formičky, může použít bílého papíru,
který se varhánkovitě složí, dá na plech, do každého
žlábku se dá asi kávová lžička těsta a suší se to ve
vlažné troubě.

Okénko Joži Trefy
TOŽ NE ENOM LUDÉ DĚLAJÚ NASCHVÁLE, ALE AJ TÁ „NĚMÁ TVÁŘ“
Když tak hodnotím koncem roku
moju zahradnickú sezónu, mosím,
řéct, že sem dopadl podobně jak
naši vinaři. Nic sa ně neurodilo.
Né kvůli mrazu, ale do zahrady
sa nám nastěhovali hryzci. První
šli po mrkvi, petržalém a celeru.
Proto sme sa dohodli, že jim žádnú
zdravú výživu poskytovat nebudem
a tú trochu zeleniny si kúpíme
v supermarketu. Moja žena si tam
nasadila nejaké kvítí, že to jim
šmakovat nebude. Veliký omyl!
Když neměli kořenovú zeleninu,
erteple ani topinambury, pustili sa
aj do teho kvítí. Zlikvidovali cibule

mečíků a také jiřiny, keré údajně
nežerú. Nedělá jim problém sa
pustit aj do cibule a česneku. Snažili
sme sa s něma statečně bojovat, ale
všecko bylo marné. Hledali sme
rady na googlu, ale ani tam nám
nedávali moc naděje. Hryzci sú
prostě nezničitelní. Jediná možnost
je jich otrávit – což také není moc
účinné a ani ekologické, nebo jich
vyhladovět a tým jich donutit, aby
sa nastěhovali k súsedom. Poslední
dobrá rada, kerú sa chystáme vyzkúšat, je kočičí záchod. Je to logické, protože kočky sú jejich nepřátelé
a jejich pach jim nevoní. Najlepší

prý je nasypat obsah kočičího
záchodu přímo do děr hryzců. To
bude velký problém, protože moja
stará dobrá žena ze vzteku všecky
díry rozšlapala. Když zjistila, že si
nasadila tulipány a krokuse a tým
sa postarala o zimní zásoby tychto
tvorů – netvorů, brali ju všecí čerti.
Eště štěstí, že ju tak rozčertili hryzci
a né já. Tož včil su zvědavý, jak
zabere ten kočičí záchod a kolik
tulipánů na jaro vykvete.
Přeju vám, milí občané, v tem
příštím roku hodně zdraví a žádných
hryzců.
Váš Joža Trefa

UPOZORNĚNÍ
Od 1. ledna 2017 začne platit
novela zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, v platném znění,
(dále také jako „zákon o ochraně
ovzduší“), která mimo jiné umožní
kontrolu kotle přímo v domácnosti, odkud vychází „podezřelý“
kouř, a zkontrolovat, zda se netopí
v kotli odpadky (např. PET láhve,
dřevotříska, překližka, odpadní
a chemicky ošetřované dřevo nebo
jiné zdraví nebezpečné odpady).
Orgánem ochrany ovzduší příslušným ke kontrole dodržování
povinností stanovených provozovateli lokálních zdrojů anebo
k ukládání nápravných opatření
či pokut za jejich porušení jsou
místně příslušné obecní úřady obcí
s rozšířenou působností - Odbor
životního prostředí, Národní tř. 25,
695 01 Hodonín, referent ochrany
ovzduší, tel.: 518316395.

Podrobněji se tomuto tématu budeme věnovat na stránkách Lužického
zpravodaje v roce 2017, po nabytí platnosti novely zákona, včetně prováděcích vyhlášek.
J. Ambrožová
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PODĚKOVÁNÍ PŘÁTELŮM

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ LUŽIC
13. 11. 2016

ZEMŘELÍ OBČANÉ A RODÁCI
v roce 2016

Jakub Něnička
Gabriel Kos
Sára Složilová
Ema Jurenková
Jakub Okáník

Odcházím za světlem, kde v dálce splynu s ním.
Těm, které miluji, na cestu posvítím.
Vladimír Machaj

Bezmoc a nejistota - to byly nejvíc prožívané pocity
za poslední 3 měsíce. To už tak bývá, když vám někdo
blízký náhle onemocní genetickou nemocí, o které jste
předtím nikdy ani neslyšeli. O to víc je to bolestné,
když se jedná o vaši dceru. Náhle jí selhaly játra, ledviny a s otokem plic a začínajícím otokem mozku byla
transportována do transplantačního centra brněnské
nemocnice u sv. Anny. A začal boj o její život. Nebudu
zde popisovat všechny ty bezesné noci, strach a nejistotu,
kdo nezažil, nepochopí. Po dvou transplantacích jater
se přidalo několik závažných komplikací, ale pak se
všechno začalo měnit v naději, radost, vděčnost a štěstí.
Je normální, když na tohle všechno je rodina a příbuzenstvo samotné. Nikdy bych nevěřila, kolik lidí tohle
všechno bude prožívat s námi a bude nám chtít pomoci,
ať už povzbudivými slovy, ale také jinak. Moc si toho

vážím já i celá moje rodina a chtěli bychom touto cestou
poděkovat hlavně p. M. Bayové, p. M. Dvořáčkové, p.
M. Novákové, p. H. Holačkové, manželům Smutným,
M. Onderkové, M. Štorkové, M. Kremlové, A. Lackové
a MUDr. H. Výmolové. Také bychom chtěli poděkovat
všem lidem, kteří se zapojili do sbírky, kterou vyhlásili
v Costě ve Skotsku, kde Kristýnka pracovala. Samozřejmě nebudu jmenovat všechny, protože jich bylo velmi
mnoho a někteří neuvedli své jméno, a tak jmenovitě
děkujeme těmto kamarádům z Lužic - N. Vaškové, N.
Doležalové, J. Hromkovi, V. Mirošové a N. Ringerové.
Moc nám to pomohlo. Je to nádherný pocit, když víte,
že lidem není lhostejné, co se děje v jiné rodině. Ještě
jednou moc děkujeme a velice si toho vážíme.
Zdenka, Jirka, Martin a Kristýna Bravencovi

LUŽICKÝ ORNITOLOG A FOTOGRAF OLDŘICH MIKULICA
SE TĚŠÍ Z VYDÁNÍ SVÉ DALŠÍ KNIHY
Kniha s názvem Kukačka - nezvaný host byla vydána v Holandsku v holandštině a angličtině. Je opět
o přírodě, hlavní roli v ní hraje kukačka. Anglická verze
bude u nás k dispozici v lednu příštího roku. Lze si ji
objednat na http://www.wildnaturepress.com/
Oldřich Mikulica je držitelem ocenění Evropský
fotograf přírody roku 2011, jeho jméno se objevilo
u šesti knižních titulů, příspěvky mu vyšly i v časopise
National Geographic. Podílel se na natočení několika
dokumentárních filmů, získal cenu Ministerstva životního prostředí ČR. S režiséremVáclavem Chaloupkem
spolupracoval při natáčení večerníčkového seriálu
Vydrýsek, dále to byly záběry z přírody v rámci TVŠ
zábavná škola.
Blahopřejeme a přejeme další úspěchy.
Redakce

NAŠI JUBILANTI
říjen – prosinec 2016
Hedvika Kujová
Věra Benešová
Naděžda Plevová
František Polešák
Helena Liščinská
Anežka Tesaříková
Marie Suchánková
Josef Řežábek
Blahopřejeme
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80 let
80 let
80 let
85 let
85 let
90 let
93 let
95 let

Marie Hamrová
83 let
Zdeněk Stašek
50 let
Karel Strýček
59 let
Jan Herka
70 let
František Nedbalec
63 let
Rudolf Pinda
75 let
Bohumila Hromková
95 let
Zdeněk Johan
80 let
Miroslav Číhal
55 let
Josef Kučera
94 let
Vlasta Číhalová
75 let
Lubomíra Kubíčková
nedožitých 89 let
Robert Vrabec
46 let
Josef Blaha
90 let
Marie Kučerová
nedožitých 95 let
Anna Ungerová
76 let
Miroslav Šimek, ul. Záhumenní
nedožitých 88 let
Josef Šála
nedožitých 82 let
Ludmila Hančíková
83 let
Karel Čapka
85 let
Štefan Žilinek
83 let
Miroslav Zimek
58 let
Růžena Pindová
85 let
Antonie Koláčková
88 let
Miroslava Jeřábková
95 let
Josef Čupr
nedožitých 69 let
Svatava Adamcová
56 let
Marie Horňáčková
90 let
Jaroslava Bergmannová
77 let
Jaroslav Kalužík
90 let
Anna Kurková
87 let
Olga Hanáčková
90 let
Helena Herková
69 let
Otto Florián
75 let
Anna Hubačková, ul. Velkomoravská nedožitých 64 let
Iveta Vašková
47 let
Dáša Junošová
64 let
Jan Mikulica
55 let
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme paní učitelce Ivaně Šimčíkové
a členům Cimbálové muziky z Lužic za přípravu a realizaci přátelského setkání dětských
folklorních souborů regionu Podluží v Sokolovně
v Lužicích v sobotu 10. prosince 2016. Rádi
jsme u nás přivítali dětské soubory z Tvrdonic,
Prušánek, Dolních Bojanovic. Děkujeme jim,
že přijali pozvání do Lužic, a těšíme se na spolupráci v roce 2017. Potěšilo nás také, že se do
krojů krásně nastrojily také děti z naší mateřské
školy, které začínají nacvičovat od září s mnoha
novými členy, ale přišly si zatancovat s ostatními
dětmi. Těšíme se na jejich první vystoupení na
jaře příštího roku. Vedoucím i dětem přejeme
spokojenost, zdraví a hodně radosti ze zpěvu,
hraní i tancování.
Redakční rada

Rozsvícení vánočního stromu

Foto: Petra Nevrlá

Foto: Denisa Šimíková

Foto: Denisa Šimíková

Vánoční jarmark

Zpravodaj obce Lužice vychází 4x ročně.
Periodický tisk územního samosprávného celku

Grafická úprava a tisk: Tiskárna Lelka Dolní Bojanovice
Povoleno OkÚ Hodonín, registrační číslo vydané Ministerstvem kultury ČR – MKČR E 12422,
náklad 1200 ks.
obec@luziceuhodonina.cz • www.luziceuhodonina.cz
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Výstava na Starém kvartýru

Mikulášská projížď ka
Foto: Jitka Konvičná

Redakce Lužického zpravodaje:
Mgr. Jana Ambrožová, ambrozova@luziceuhodonina.cz, tel. 511 117 826
Marie Gutová, gut.email@seznam.cz, Věra Kotásková, verko@seznam.cz
Mgr. Lenka Kučí, Lenka.Kuci@seznam.cz, Mgr. Jana Líčeníková, licenikova@seznam.cz
Bc. Petra Nevrlá, nevrla@luziceuhodonina.cz, tel. 511 117 827
Denisa Šimíková, simikova@luziceuhodonina.cz, Mgr. Jiří Hubačka, jiri.hubacka@seznam.cz
Redakce si vyhrazuje právo na běžnou úpravu rukopisů.
Čtvrtletník slouží k informování občanů Lužic, není periodikem žádného politického subjektu.
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Inzerce

S Mikulášem do Francie

Foto: Jana Líčeníková
Stanislava Průdková

Beseda BIKETOUR Lužice-Isdes

Foto: Stanislava Průdková
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Chcete

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

Na vydání tohoto čísla přispěli:

