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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v neděli 3. března 2017 se konala Valná hromada T. J. Sokol Lužice.
Hlavním bodem programu bylo projednání „Darovací smlouvy a smlouvy
o zřízení služebnosti“ mezi Tělocvičnou jednotou SOKOL Lužice jako
dárcem a oprávněným ze služebnosti a Obcí Lužice jako obdarovaným
a povinným ze služebnosti. Předmětem darování jsou nemovitosti v areálu
T. J. Sokol Lužice, což prezentuje budovu sokolovny a přilehlé pozemky.
Cílem této smlouvy je zamezit převodu výše uvedených nemovitostí na
nežádoucí subjekt a zajištění využití k činnosti, pro kterou byl areál vybudován. Intenzivní oboustranná jednání k naplnění těchto cílů probíhají
od počátku roku 2015. Prvním krokem bylo stanovení koncepce využití
a revitalizace komplexu včetně vypracování vizualizace. Druhým krokem
bylo vypracování darovací smlouvy, která zajistí, že Obec Lužice nezatíží
předmětné nemovitosti zástavami a umožní služebnost spoluužívání Tělocvičné jednotě Sokol Lužice bezúplatně a po dobu časově neomezenou.
Takto koncipovaná darovací smlouva byla postupně připomínkována
výborem T. J. Sokol Lužice a Radou obce Lužice. Definitivní znění,
které vypracovala advokátní kancelář, bylo projednáno a schváleno čtrnácti hlasy z patnácti v Zastupitelstvu obce Lužice dne 2. března 2017.
Následně dne 5. března 2017 byla darovací smlouva schválena na Valné
hromadě T. J. Sokol Lužice čtyřiceti jedna hlasy ze čtyřiceti tří. V souladu
se směrnicí ČOS č. 2/2015 čl. 5 podá T. J. Sokol Lužice prostřednictvím
příslušné župy žádost o darování do předsednictva České obce sokolské.
Na základě rozhodnutí P ČOS bude stanoven další postup.
Finanční možnosti T.J. Sokol ani obce nejsou dostatečné k realizaci potřebných investic bez dotací. Převedení nemovitostí, které jsou předmětem
darovací smlouvy, umožní obci žádat o dotace na rekonstrukce, které jsou
nezbytné pro udržení provozu. Všechny dotace jsou podmíněny spolufinancováním žadatele. Splnění této podmínky z rozpočtu T. J. Sokol Lužice
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Aktuálně z radnice

Aktuálně z radnice
Z JEDNÁNÍ RADY OBCE LUŽICE
• RO schválila organizační a technické zajištění vánočního koncertu ZUŠ Dolní Bojanovice při
příležitosti 20. výročí pobočky
Lužice, který se konal dne 16.
12. 2016 v Sokolovně, včetně
finančních výdajů ozvučení, dopravu účinkujících autobusem,
občerstvení, květinových darů,
výzdoby, ladění cimbálu - celkem
ve výši do 20.000 Kč.

Obec Lužice zpracovala vizualizaci plánované rekonstrukce
Návrh budovy Sokolovny po rekonstrukci respektuje její původní vzhled

je zejména u větších akcí nereálné,
na rozdíl od rozpočtu obce Lužice.
Stávající smlouva o předkupním
právu mezi T. J. Sokol a Obcí Lužice se vzhledem k nutným investicím
stává kontraproduktivní. V případě
prodeje nemůže obec legitimně
využít předkupního práva k nemo-

Návrh hřiště u Sokolovny
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vitosti, kterou sama zhodnotila ze
svého rozpočtu. Na řadu by přišel
druhý zájemce o koupi. Jakému
účelu by Sokolovna sloužila a jak
by se naložilo s penězi, se můžeme
jen domnívat.
Obec si je vědoma strategického
významu areálu T. J. Sokol, který

se nachází v centrální části s jediným sálem v obci pro kulturně
společenské akce a hřištěm, které
v době hodů poskytuje zázemí zábavným atrakcím pro děti a mládež.
Proto obec darovala ve 30. letech
20. století potřebné pozemky pro
stavbu Sokolovny a proto obec od
roku 1998 poskytla 7,5 mil Kč na
provoz a opravy objektu.
Východiskem z dané situace
je darovací smlouva. Obec je garantem, který postupně provede
revitalizaci Sokolovny i hřiště ve
prospěch svých občanů. K tomuto
přesvědčení dospěli všichni, kteří
zvedli ruku pro jak na Valné hromadě T. J. Sokol Lužice, tak na veřejném zasedání Zastupitelstva obce
Lužice, aby zachovali Sokolovnu
pro další generace. Oboustranným
schválením darovací smlouvy se
vytvořil základní předpoklad, aby
se areál T. J. Sokol Lužice stal místem pro volnočasové aktivity všech
generací lužických občanů.
Jaroslav Kreml
starosta

• RO schválila odvoz vytříděné
zeminy, včetně nakládky, z podložních vrstev komunikace v ul.
Kratiny na hřiště T. J. Sokol.
Související náklady prezentují
částku 55.233 Kč vč. DPH.
• RO schválila Smlouvu o dílo
„Lokalita Kratiny – výstavba
optické páteřní trasy, optická
přípojka pro Sběrný dvůr“ mezi
Obcí Lužice a společností Noel s.
r. o., IČ 48908991, Na Pískách 3,
Hodonín, za cenu 90.652,06 Kč.
• RO akceptuje žádost Muzejního
spolku Lužice, z. s. o poskytnutí
prostor k uskladnění exponátů
v domě na ulici Hradební č. p.
33 a doporučuje ZO ke zrušení
usnesení č. 12/10 ze dne 23. 6.
2016, ve kterém ZO schválilo
prodej nemovitosti č. p. 33.
• RO schválila zakoupení krojových součástí od soukromé
osoby:
1 ks vlňák červeno-černá kostka
v hodnotě 300 Kč, 1 ks vlňák
červeno-zelená kostka v hodnotě
300 Kč, 1 ks šaty dámské vínově
červené v hodnotě 300 Kč, 1 ks šátek malovaný v hodnotě 50 Kč, 1 ks
zástěra růžová v hodnotě 50 Kč,
vše v celkové hodnotě 1000 Kč.

• RO schválila podání žádosti
o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR „Udržování a obnova
kulturních a venkovských prvků“,
podprogram 29 662 – Údržba
a obnova stávajících kulturních
prvků venkovské krajiny na akci
Obnova hřbitovní zdi hřbitova II.
etapa.
• RO schválila výrobu nábytku
u firmy ZENVA s.r.o, Hodonín do
druhé místnosti místní knihovny
dle návrhu architektky Heleny
Vaškové dle aktuální cenové
nabídky ve výši 98.080 Kč.
• RO projednala náklady obce
na rozvoz obědů v roce 2016,
které vaří MŠ pro cizí strávníky
v rámci své vedlejší hospodářské činnosti. Pro optimalizaci
nákladů obec schválila zvýšení
příspěvku jednoho strávníka na
dovoz oběda z 5 Kč/1 oběd na
částku 10 Kč/1 oběd a snížení
částky účtované obci firmou
LUTES z 18 Kč/1 km na částku
10 Kč/1 km.
• RO vzala na vědomí informaci
o systému práce školní psycholožky, která nastoupila do pracovního poměru v ZŠ a MŠ Jaroslava
Dobrovolského, Lužice, přísp.
org. od 1. ledna 2017 na 8 hodin
týdně.
• RO schválila ocenění úspěšných
sportovců obce Lužice za rok
2016 na Plese sportovců 25. 02.
2017 za obec Lužice:
- Lucie Dulovcová - za úspěchy
v republikových a mezinárodních
soutěžích ve fitness dívek.
- Kolektiv Spartan Race Traning Group Podluží - za vý-

bornou organizaci náročného
závodu WINE RUN PODLUŽÍ
2016 v Lužicích a propagaci
sportu mezi mládeží.
- Tým cyklistů - za perfektní zvládnutí cyklistické štafety Biketour
Lužice – Isdes v rámci partnerství
obcí Lužice a Isdes, za úspěšnou
realizaci projektu a propagaci
myšlenky „Kolo sbližuje“.
• RO schválila přijetí daru pro Základní školu a Mateřskou školu
Jaroslava Dobrovolského ve výši
2.000 Kč pro potřeby školy od
dárce Tespra Hodonín, s. r. o.
• RO schválila Smlouvu o dílo
s firmou RTVJ - Regionální televize Jih na poskytování reportáží
z dění v obci Lužice. Cena za
natočení jedné reportáže činí
3800 Kč s DPH
• RO projednala podnět k nepovolenému umístění dřevěné hmoty
na pozemku ve vlastnictví obce
Lužice před domem jednoho
občana. RO pověřila starostu pozváním majitele dřevěné hmoty
na jednání RO.
• Projednala podnět ke znečišťování ovzduší kouřem z komína
domu na ul. Velkomoravská a pověřila starostu pozváním majitelů
RD na ul. Velkomoravská na
jednání RO k podání vysvětlení.
• RO projednala nevyhovující stav
sanitárního zařízení na mužské toaletě v restauraci Lužák
a schválila instalaci nových pisoárů v souladu s předloženou
cenovou nabídkou.
• RO schválila hodnotu darů do
tombol na plesy (místní i Regionu
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Podluží) a podobné společenské
události do 5.000 Kč.
• RO schválila podání žádosti
o dotaci ve výši 50.000 Kč z dotačního programu – Program rozvoje venkova Jihomoravského
kraje pro rok 2017, podprogram
Podpora rozvoje venkova JMK
2017 na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního
rozvoje, Žerotínovo nám. 449/3,
601 82 Brno, na zakoupení vybavení do Místní knihovny obce
Lužice.
• RO projednala zprávu o stavu
dvou cimbálů ve vlastnictví obce
Lužice po provedené opravě
odbornou firmou. Jeden cimbál
je neopravitelný a bude umístěn
v depozitáři obce Lužice a druhý, s omezenou životností, bude
umístěn v ZUŠ pro cvičení žáků.
RO schválila záměr zakoupení
nového cimbálu pro cimbálovou

muziku.
• RO schválila rozšíření a úpravu
stávajícího kamerového systému
v obci Lužice za 54.795,31 Kč
společností NOEL s. r. o., Na
Pískách 3, Hodonín, u mateřské školy a kruhového objezdu
u obecního úřadu.
• RO schválila zakoupení čtečky
čipů k označení a identifikaci psů.
• RO schválila Darovací smlouvu
mezi obdarovanou Obcí Lužice
a dárcem Groz-Beckert Czech s.
r. o. ve výši 50.000 Kč na obnovu
zeleně v obci.
• RO vzala na vědomí Zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek – VZMR k zakázce „Lužice
– místní komunikace Kratiny,
Česká – II. etapa“, jejímž výsledkem je dodavatel Stavební
firma PLUS, s. r. o., Měšťanská
3992/10, Hodonín, s nejnižší
nabídnutou cenou díla ve výši

5.062.289 Kč včetně DPH.
• RO schválila ořez stromů v MŠ
a náklady s tím spojené.
• RO schválila účast obce Lužice
na 8. ročníku veřejné cyklotour
NA KOLE DĚTEM a finanční
příspěvek obce Lužice do nadačního fondu Josefa Zimovčáka Na
kole dětem ve výši 10.000 Kč.
• RO schválila finanční dotaci
z rozpočtu obce Malovanému
kraji, o. s., 17. listopadu 1a,
Břeclav, IČ: 27010511, ve výši
4.000 Kč.
• RO schválila podání žádostí
o dotace Krajskému úřadu Jihomoravského kraje k akcím:
Lužice – udržování čistoty cyklistických komunikací,
vybavení místní knihovny,
MŠ rekonstrukce – rekonstrukce
ZTI,
pořízení krojů do MŠ Lužice.

ZPRÁVIČKY Z RADNICE
Poplatky za psy

Počet obyvatel obce Lužice – rok 2016

Upozorňujeme, že dne 31. 3.
2017 byl splatný poplatek za psa.
Pokud jste dosud neuhradili, neprodleně tak prosím učiňte na pokladně
OÚ, nebo uhraďte příkazním převodem na č. účtu: 27125671/0100 (KB
Hodonín). Jako variabilní symbol
uveďte číslo 1341+číslo popisné.
Poplatek činí 150 Kč za 1 psa.
Rada obce schválila nákup čtečky
čipů pro psy. Pokud chcete číslo
čipu svého psa zapsat do evidence
obce (pro rychlejší nalezení psa
v případě odchytu obecní policií),
zašlete prosím číslo čipu s popisem
psa na emailovou adresu: hubackova@luziceuhodonina.cz.

Ukazatel

4

k 01. 01. 2016
Vývoj
Migrace
k 31. 12. 2016 v Lužicích

KEO-X OÚ Lužice:
TP cizinci
Dlouhodobý pobyt vízového cizince naroz. VNM

celkem
2 897
29
35
59
65
2886

6
11
1
2904

UPOZORNĚNÍ

NOVINKA NA WWW

Výstavba komunikace na ulici
Kratiny

Mapová aplikace Cleerio

V dubnu 2017 bude prováděna firmou PLUS druhá
etapa výstavby komunikace na ulici Kratiny od sběrného dvora po ulici Česká. Provoz v této části obce
bude omezen. Předpokládané ukončení výstavby –
červenec 2017.
Děkujeme za pochopení.

Jedná se o mapový informační systém obce Lužice, ve
kterém můžete např. nahlédnout do územního plánu
obce, zjistit kde a jaké vedou inženýrské sítě, příp. se
podívat, jak vypadala mapa naší obce v minulosti ad.
Více informací na www.luziceuhodonina.cz.

SCHVÁLENÉ DOTACE SPOLKŮM Z ROZPOČTU OBCE LUŽICE
NA ROK 2017
Dotace jsou přidělovány účelově na základě podané žádosti spolků, kontrole a doporučení finančního výboru
ZO a schválení v radě obce (do 50 000 Kč) nebo v zastupitelstvu (nad 50 000 Kč ).
Lužičtí mužáci, z. s.
ZO Český svaz chovatelů Lužice
Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Podluží
Klub česko-francouzského partnerství Lužice, z. s.
Český svaz včelařů, z. s., ZO Hodonín
Myslivecký spolek Mikulčice Velká Morava
Cimbálová muzika z Lužic, z. s.
Junák – český skaut, středisko Mikulčice
Klub seniorů, z. s.
Muzejní spolek v Lužicích, z. s.
Slovácký krúžek Lužice, o. s.
TJ Baník Lužice, z. s.
T. J. Sokol Lužice
Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlkani
ZO Český zahrádkářský svaz Lužice
Farnost Lužice

30.000 Kč
30.000 Kč
5.000 Kč
35.000 Kč
22.000 Kč
15.000 Kč
40.000 Kč
85.000 Kč
50.000 Kč
66.000 Kč
95.000 Kč
655.700 Kč
205.000 Kč
77.000 Kč
50.000 Kč
30.000 Kč

Hezké Velikonoce preje
všem občanům redakční rada
a pracovníci obecního úradu
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OBECNÍ POLICIE LUŽICE.

KNIHOVNA

CYKLOSTEZKY A CHODNÍKY NEJSOU URČENY PRO PARKOVÁNÍ AUT

NOVINKA V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ – SPOLEČENSKÉ HRY A TÉMATICKÉ
KUFŘÍKY

Nový rok 2017 již načal svůj třetí
měsíc, kterým se hlásí příchod jara.
Po loňské mrazivé zimě vykouklo
sluníčko a majitelé vozidel začínají
vytahovat své plechové mazlíčky
z garáží, zateplených stodol a dalších míst, kde je měli po zimní
měsíce uschovány.
Okraje vozovek v obci se opět začínají plnit automobily, ale na některých místech bohužel i cyklostezky
a chodníky. Nešvar, stání na chodníku, se projevil i v zimních měsících,
kdy si zejména starší spoluobčané
stěžovali na toto stání, kvůli kterému
musejí vstupovat do vozovky, což je
pro ně velmi nebezpečné.
Chtěl bych upozornit majitele
či provozovatele vozidel, že tímto
stáním porušují ustanovení zákona
o silničním provozu č. 361/2000 Sb.
a mohou za toto být sankcionováni.
V dalším období se zaměříme na
toto stání, a pokud i přes prvotní
upozornění nebude sjednána náprava, budou následovat sankce,
kterými jsou například projednání
v blokovém řízení či projednání
před správním orgánem.
Úklid psích výkalů při venčení
psů je projevem slušného vychování a čistoty člověka, ne psa…
Přes předchozí upozornění se ve
stále větší míře projevuje nezodpovědné jednání majitelů psů, kteří
úklid výkalů po vykonání potřeby
svých mazlíčků zcela zanedbávají
a toto je vůbec nezajímá. V souvislosti s tímto bude činnost obecní
policie zaměřena na tyto „pejskaře“
a jejich dodržování obecně závazné
vyhlášky obce č. 3/2015., v návaznosti na zákon o přestupcích č.
200/1991 Sb.
Dále bych chtěl občany informovat, že byla uvedena do provozu dal6

Staň se čtenářem místní knihovny
a kromě knih si můžeš půjčovat
tyto novinky:
Nově jsou v místní knihovně
k zapůjčení kromě knih také společenské hry a tematické kufříky.
K zapůjčení jsou tyto hry:
- Activity Original
- Dostihy a sázky
- Monopoly Junior
- Pojď si hrát
- Scrabble originál
- Ubongo Junior
- Zámecké schody
- Z pohádky do pohádky
... a tyto tematické kufříky:
- Modrý kufřík „Pro kluky“ – obsahuje výukovou knížku „Jak se
Honzík naučil zavazovat tkaničku“, dále knihu „Zlatá kniha pohádek Auta“, razítka Šmoulové,
knihu s puzzle Mašinka Tomáš,
černého Petra „Krtek“.
- Růžový kufřík „Pro holky“ – obsahuje výukovou knížku „Jak se
Káťa naučila zavazovat tkaničku“, knihu „Zlatá kniha pohádek
Princezny“, razítka Hello Kitty,

knihu s puzzle Doktorka Plyšáková, černého Petra „Maková
panenka“
- Kufřík „Zvířátka“ – obsahuje
Encyklopedii Larousse Zvířata,
knihu Za zvířátky do pohádky, pexeso Zvířátka na dvorku,
vkládačku šatní skříň Medvědice
a medvídě, skládačku Krtek a přátelé, sadu plastových zvířátek.
Hry a kufříky si můžou vypůjčit
registrovaní čtenáři Místní knihov-

ny v Lužicích starší 15 let. Je možné
si je také zarezervovat, a to na e-mailu knihovnaluzice@seznam.cz.
Lze půjčit vždy pouze jednu hru,
nebo jeden kufřík na dobu max.
30 dnů bez možnosti prodloužení.
Při vypůjčení je čtenář seznámen s pravidly a vyplní potvrzení
o výpůjčce.
Hry si můžete zahrát v době otevíracích hodin přímo v knihovně 
Provozní doba knihovny:
Pondělí
Středa
Čtvrtek

ší část kamerového systému obce,
a to u kruhového objezdu poblíž
„Starého kvartýru“, kterým je monitorován celý prostor Starého kvartýru, prodejny potravin Lužičan, ulice
Jabloňová a Velkomoravská.

KONTAKT NA STRÁŽNÍKA
OBECNÍ POLICIE LUŽICE:
Miroslav Bartyzal - tel . 727851253
e-mail:
obecnipolicie@luziceuhodonina.cz

13:00 - 16:30
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
10:00 – 12:00
13:00 – 16:30

Koncem ledna byla dokončena
rekonstrukce přední části místní
knihovny, byly dodány nové regály,
stůl, židle a výpůjční pult. Letos
máme na knihy větší rozpočet, takže
kromě výměnného fondu z hodonínské knihovny budeme mít i větší
počet nových knih.
Jitka Nováková, knihovnice
7

Sociální služby

Aktuálně z radnice

Žádáme čtenáře, kteří nevrátili dlouhodobě půjčené knihy z místní
knihovny, aby tak z důvodu uzavření inventury učinili.
Využijte možnost vrátit knihy bez sankčních poplatků. Děkujeme.

Sociální služby
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SOUVISEJÍCÍCH S PÉČÍ O SENIORY NEBO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ČLENY DOMÁCNOSTI
PEČOVÁNÍ O SENIORY Z POHLEDU ÚŘADU PRÁCE

TVOŘIVÉ DÍLNIČKY
PRO DĚTI
S RODIČI
NA MATEŘSKÉ
A RODIČOVSKÉ
DOVOLENÉ
Dílničky probíhají jednou za
dva týdny
v dopoledních hodinách
v místní knihovně.
Termíny:
4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5.,
13. 6., 27. 6. 2017.
Těšit se můžete na tvoření
z různých materiálů
a příjemné prostředí nově
zrekonstruované knihovny.
Těšíme se na vás 
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Lidé se obrátí se žádostí o příspěvek na péči na kontaktní pracoviště
Úřadu práce dle místa trvalého bydliště osoby, která o příspěvek žádá.
Dávka je určena osobám, které
jsou závislé na pomoci jiné osoby.
Kromě žádosti, v níž se uvádí data
o závislé osobě a jejím ošetřujícím
lékaři, musí být doloženo také
Oznámení o poskytovateli pomoci
(tedy uvedena osoba, nebo organizace, která dané osobě zajišťuje
pomoc či péči).
Pokud osoba není schopna samostatně žádost podat, může mít zástupce (na základě plné moci nebo
opatrovníka stanoveného soudem).
Je i možnost, že příbuzní přinesou
potvrzení od praktického lékaře, že
dotyčný není schopen se podepsat,
a Úřad práce ustanoví pouze pro
toto správní řízení opatrovníka.
Úřad práce uskuteční sociální
šetření v přirozeném prostředí
žadatele, poté postoupí žádost
OSSZ – lékařské posudkové komisi a po tuto dobu přeruší řízení
ve věci přiznání příspěvku na péči.
Po doručení lékařského posudku
z OSSZ Úřad práce obnoví řízení
a rozhodne o přiznání či nepřiznání dávky. Současně s vystavením
rozhodnutí vystaví také Potvrzení
o poskytování péče pro pečující
osobu. Toto potvrzení slouží pro
potřeby OSSZ a také pro zdravotní
pojišťovnu, protože po dobu péče
není pečující osoba povinna hradit
zdravotní pojištění (mimo 1. stupeň
příspěvku na péči u starších 10 let).
Pokud žadatel zemře, než je prove-

deno sociální šetření, zastavuje se
řízení o přiznání PnP.
Nyní je průměrná doba vyřizování příspěvku na péči v ORP Hodonín
cca 2-3 měsíce (když je u žadatele
zajištěna spolupráce s rodinou (lékařské zprávy u praktického lékaře,
termín sociálního šetření apod.),
doba vyřízení příspěvku na péči je
kratší (dvouměsíční), v opačném
případě spíše delší). Dle zkušeností
jsou největší časové prodlevy u obvodních lékařů – i když mají lhůty
pro podání zprávy a mohou být
pokutováni. Dále bývá také problém
u posudkových lékařů – jsou zde pro
celý okres pouze tři na plný úvazek,
zbytek na částečný úvazek. Mimo
posudky na příspěvek na péči se
vyjadřují také k invaliditě, proto
řízení trvá déle.
Dle chystané novely zákona
o sociálních službách by mělo ze
strany ÚP započít šetření do 5 dnů,
současně s tím se postoupí žádost
o posouzení zdravotního stavu na
OSSZ a vzápětí se již realizuje sociální šetření.
Odvolání proti rozhodnutí o příspěvku na péči
Úřad práce doporučuje dokládat lékařské zprávy prokazující
zhoršení zdravotního stavu přímo
k odvolání, aby lidé měli jistotu, že
se dostanou aktuální zprávy k posudkové komisi.
Situace v ORP Hodonín
Podle OSSZ je Hodonínsko jedna
z nejsilnějších oblastí s poskytová-

ním péče. To potvrzují i pracovníci
ÚP Hodonín – za ORP Hodonín se
měsíčně vyplácí 2200 příspěvků na
péči. Finanční objem prostředků
činí pro Hodonínsko cca 40 mil.
Kč, pro celý okres je to cca 90 mil.
měsíčně vyplácených nepojistných
sociálních dávek. Podle srovnání
krajů je Jihomoravský kraj nejčetnější a vyplácí se nejvyšší objem
finančních prostředků, co se týká
dávek pro osoby se zdravotním
postižením (u dávek hmotné nouze
pro nezaměstnané je to Moravskoslezský kraj).
Pokud si člověk vyřizuje příspěvek na péči, pracovníci ÚP poskytují informace i o možnosti vyřízení
např. průkazu TP – ZTP nebo ZTP/P
a příspěvku na mobilitu.
Asistenti sociální péče
Pokud žadatel v oznámení o poskytovateli péče uvádí jako pečující
osobu asistenta sociální péče, musí
současně s tím doložit písemnou
smlouvu, kterou mezi sebou mají
uzavřenu. Zároveň tento asistent
Úřadu práce čestně prohlašuje,
že tuto činnost nevykonává jako
OSVČ (nepodniká). Za celou dobu
se setkali s jedním případem, kdy
člověk měl jako asistent živnost.
Ze zápisu jednání pracovníků
Odboru sociálních služeb Města
Hodonín, poskytovatelů sociálních
služeb, ÚP, OSSZ u kulatého stolu
19. 11. 2016
vybrala Jana Ambrožová

9

Osobnost / My všichni školou povinní

Osobnost

PŘÍTEL SVATOPLUK JANÍK

Osobnost
TRIUMFÁLNÍ ÚSPĚCH V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI VČELAŘŮ
Jan Martinek je mladý lužický včelař. To, čeho letos dosáhl, nelze nazvat jinak než triumfálním úspěchem.
Honza je členem dětského včelařského kroužku, který má v Lužicích
dlouholetou tradici a od založení
Včelařského arboreta Kratiny v roce
2011 působí v jeho areálu. Členové
kroužku se každoročně účastní
soutěže Zlatá včela, kde si prověřují své znalosti v oblasti botaniky,
včelařských pomůcek, biologie
včely medonosné, praktické práce
se včelami a v dalších disciplínách.
Honzovi se pravidelně dařilo
dosahovat v této soutěži výborného
umístění na oblastní úrovni a několikrát se již probojoval i do kola
republikového. Možnost postupu do
republikového kola a do mezinárodní soutěže IMYB mají jen žáci na
2. stupni ZŠ a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Honza,
jakožto žák kvarty gymnázia, měl
letos poslední šanci na postup, a jak

můžete sami posoudit, zhostil se jí
s plnou vervou!
Honzovi se podařilo zvítězit
v oblastním kole soutěže Zlatá
včela ve Vacenovicích, obstál
i v kole republikovém v Nasavrkách a probojoval se až do mezinárodní soutěže IMYB.
IMYB - International Meeting of
Young Beekepers je mezinárodní
setkání mladých včelařů. V minulých letech se soutěž uskutečnila
v Rakousku, v Polsku a na Slovensku. Ve dnech 30. 6. až 3. 7.2016 se
dějištěm již 7. ročníku IMYB stala
Praha. Setkání, jehož součástí je
i soutěž ve včelařských znalostech
a dovednostech, se zúčastnilo
120 dětí z 22 zemí světa.
Z mimoevropských zemí byly
zastoupeny např. Libanon, Izrael,
Rusko, Bělorusko a Kazachstán.

Nebojovaly mezi sebou reprezentační týmy jednotlivých zemí, ale
rozlosované skupiny s mezinárodním složením. Z těchto skupin
se na základě dalších bodovaných
disciplín a kritérií vybíralo pořadí
jednotlivých soutěžících.
Soutěže jsem se účastnil jako komisař a musím říct, že co do znalostí
včelařské problematiky byly výsledky velmi vyrovnané, a výrazný
podíl na úspěchu týmu tak měla jeho
sehranost, tedy schopnost se mezi
sebou domluvit a vhodně si rozdělit
úkoly. Medailové pozice obsadili
Jiří Prachař (ČR), Marko Kričej
(Slovinsko) a Dobruše Lukášová
(ČR). Hned za nimi následoval Jan
Martinek, který si tak z mezinárodní
soutěže IMYB odvezl ocenění za
krásné 4. místo. Pro všechny zúčastněné byla odměnou cesta výletní
lodí po Vltavě s večeří přímo na
palubě a diskotékou v podpalubí.
Pořadatelství IBYM 2017 se
zhostí Anglie, výzva pro další mladé
včelaře dosáhnout až na tuto metu
je tedy velmi lákavá.
Více informací a videoreportáž ze
soutěže IMYB najdete na stránkách
ZO ČSV Hodonín www.vcelarum.cz
Jiří Knapil
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Svaťu jsem poznal po absolvování kursu včelaření hned na první
včelařské schůzi. My absolventi
jsme neměli žádné praktické zkušenosti se včelami. Přítel Svatopluk
se přitočil k nám elévům a uklidňujícím hlasem řekl: „To bude dobré,
já, když jsem začínal, tak jsem enom
věděl, že včely pichajú!“ Debatovali
jsme hluboko do noci, popíjeli jeho
vyhlášený likér a poslouchali včelařskou latinu.
Slíbil, že nám všechno, co chceme vědět, ukáže. Dodnes se chodíme k němu na včelnici poradit, když
něco není podle knížek, protože
víme, že on to vědět bude. A pokud
někdo dojde o včelí matku, vždy
nám nezištně vypomůže, něco
má v zásobě. Chová svoje včely
a říká jim „linia Podluží“, je na ně
hrdý a právem. Patří mezi včelaře
s nejlepšími výsledky. A i pokud
je špatný rok, neztrácí optimismus.

Svatopluk Janík druhý zleva

Přítel Svatopluk nevynechá jedinou brigádu, která ie včelaři pořádána. A na rozdíl od některých lidí
nepotřebuje vysvětlit, co je potřeba
dělat, zkušeným okem to jednoduše
vidí a organizuje ostatní. Vždy

srdečný, usměvavý a přátelský.
Přitom se nerad fotí, takže to vypadá, jako by tam nebyl…, ale my to
dobře víme a moc si toho vážíme.
Oldřich Ištvánek

My všichni školou povinní
STŘÍPKY Z PRIMA ŠKOLY
• V listopadu se žáci 9. třídy
zúčastnili srovnávacího testování základních škol Národního
testování 2016/2017 s těmito
výsledky: Výsledky našich žáků
v českém jazyce jsou lepší než
u 70 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého
jazyka s výsledky testu obecně
studijních předpokladů bylo
zjištěno, že v naší škole je studijní
potenciál žáků v českém jazyce
využíván optimálně, výsledky
žáků v testech odpovídají úrovni
jejich studijních předpokladů.

Výsledky našich žáků v matematice jsou lepší než u 80 %
zúčastněných škol. Porovnáním
výsledků testu z matematiky
s výsledky testu obecně studijních
předpokladů bylo zjištěno, že
v naší škole je studijní potenciál
žáků v matematice využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší
úrovni, než jaká odpovídá úrovni
jejich studijních předpokladů,
učitelé s nimi zřejmě velmi dobře
zacházejí a žáci pracují nad svoje
možnosti.

• Předvánoční dny jsme vyplnili
tvořivou prací v dílnách, při
kterých nám pomáhaly maminky
našich žáků. Děkujeme paní Chovančíkové, Mífkové, Blažkové,
Dubšíkové a Maršálkové.
• Hoši z 5. – 9. třídy si zahráli
turnaj ve florbale. A ostatní si
vyzkoušeli kruhový trénink ve
fitness centru ve sportovní hale
v Lužicích. Děkujeme Zdeňce
Veselé za perfektní spolupráci.
• Zlatá, stříbrná a dvě bronzové,
taková je sbírka kovů, kterou si
11
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My všichni školou povinní
ze Strážnice přivezli žáci 8. a 9.
třídy naší Prima školy. Jednalo
se o soutěž žáků a jejich počítačových dovedností v různých
kategoriích.
I letos se dne 15. prosince vybraní
žáci z 8. a 9. tříd účastnili soutěže
„Bajtík“ v kategorii „Tvorba
prezentací v programu MS PowerPoint“ a nově i kategorii
„Počítačová grafika“. Soutěž
probíhala v prostorách Střední
školy Strážnice. Kategorii grafiky
ovládl Adam Sýkora (nákrestrucky v progr. Cad-Q). V kategorii prezentace pak II. příčku za
8. tř. vybojoval Aleš Brhel (Longboarding) s našlapanou prezentací plnou videí s vlastními triky.
Bronzová Hana Hudcová excelovala s tématem havárie Černobylu. Za devátou třídu se na třetí
příčce umístila Lucie Dulovcová
s tématem devastace přírody. Na
závěr žáky čekala prohlídka školy
s možností jízd „traktoškolou“
(autoškola v traktoře).
Mgr. Jakub Král
• Od ledna 2017 působí na naší škole každou středu školní psycholožka PaedDr. Zuzana Vaňková.
Činnost školního psychologa ve
škole je samostatná poradenská
činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy.
Jedná se o komplexní službu
žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených
ve vyhlášce č. 72/2005 Sb.,
o poskytování poradenských
služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních.
V úterý 24. ledna jsme pozvali
rodiče na besedu s psycholožkou
na téma kompetence a práce školního psychologa, prevence školní
neúspěšnosti – aneb co můžeme
udělat pro dobrý start i průběh
školní docházky. Rodiče tak
12

měli možnost naši psycholožku
poznat, ale bohužel účast rodičů
byla velmi malá.

Poděkování patří všem organizátorům plesu a všem, kteří přispěli
do tomboly.

• V sobotu 11. února se konal ples
školy. Předtančení pod vedením
Jitky Krhovské připravily tyto
taneční páry: Kristýna Bohunská
a Tadeáš Kryl, Klára Harcová
a Aleš Brhel, Adéla Blahová
a Adam Sýkora, Lucie Dulovcová
a Filip Štork, Anežka Němcová
a Richard Svoboda, Kateřina
Knápková a Ondřej Koštuřík.
Všem děkujeme. Děkujeme také
rodičům za přípravu tanečníků.

• Společnost dm drogerie markt
s.r.o. nám nabídla účast v dm
preventivním programu „Veselé
zoubky“, který je zaměřený
na správnou péči o chrup dětí
prvních tříd. Proč právě zoubky?
Ačkoli se to nezdá, zubní kaz je
i ve třetím tisíciletí nejrozšířenější
infekční chorobou. Právě ve věku
od 6 let si děti vytváří návyky,
které si nesou do svého budoucího života. Cílem projektu je, aby

návyky dětí byly co nejsprávnější
a aby se dokázaly společně se
svými rodiči o zoubky dobře
starat.
Žáci 2.-5.tř.se účastnili programu
Dental prevention pod vedením
Lenky Martinkové a Michaely
Kotáskové, obě jsou studentky
zubního lékařství na Masarykově
univerzitě. Našim žákům ukázaly
a vysvětlily, jak správně pečovat
o své zuby.
• Divadelní představení Kocour
v botách navštívili žáci 1. a 2. tř.
v Uherském Hradišti. Do Brna
na divadelní představení Bratři
Lví srdce se vydali žáci 3. a 4.
tř.a Dobrodružství Toma Sawyera
zhlédli žáci 6. a 7. třídy. Divadelní
představení na historické téma
Gotika – život rytířů za vlády
Lucemburků jsme připravili pro
všechny žáky naší školy v Sokolovně.
• Na fašaňkovém karnevalu jsme
si zatančili, zasoutěžili a vyhodnotili nejhezčí masky.
Mgr. Jana Líčeníková

• Congratulations on your success!
Ve čtvrtek 16. února 2017 se
dvě žákyně naší školy zúčastnily
okresního kola soutěže v anglickém jazyce v Hodoníně. Soutěž
byla velmi náročná, v každé kategorii soutěžilo 20 žáků v poslechu
textu a anglické konverzaci.
V I.A kategorii (do 7. roč.) reprezentovala školu Sabina Kristová
a získala skvělé 1. místo (s náskokem 12 bodů!).
V II.A kategorii (8. a 9. roč.)
soutěžila Gabriela Stibůrková.
Děvčatům blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci
naší školy.
Mgr. Tatiana Hromková
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OKÉNKO PRO RODIČE

GENERACE NAŠICH DĚTÍ

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY

ZAMYŠLENÍ ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKY

Podle § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017, je zákonný zástupce povinen přihlásit
dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž
má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Díky rychlému vývoji, modernizaci a rozvoji společnosti dochází k silnějším a jasnějším generačním rozdílům. Rozdíl mezi generacemi se stále prohlubuje a je viditelný na nynějších dětech v základních školách.
Tyto rozdíly nutí společnost, rodiče a odborníky pracující s dětmi, se zamýšlet nad tím, jak správně děti
vést a vychovávat.

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
SE BUDE KONAT V ÚTERÝ 11. DUBNA 2017
V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY LUŽICE V DOBĚ OD 14:00 DO 18.00 HODIN
Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011
a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.
Rodiče si s sebou vezmou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
V době zápisu může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok.
Součástí žádosti je doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
(pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum)
a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Rodiče si mohou již přinést vyplněné žádosti, které jsou ke stažení na
http://zsluzice.cz/dokumenty/formulare/.
Od 1.4. si budou rodiče moci rezervovat čas pro konání zápisu prostřednictvím internetu.
Odkaz najdete také na webových stránkách školy.
Rezervaci k zápisu doporučujeme, nebudete muset dlouho čekat, než na vás přijde řada.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SE BUDE KONAT
V ÚTERÝ 16. 5. 2017 OD 10:00 HODIN DO 17:00 HODIN
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Žádosti jsou k dispozici na webových stránkách školy:
http://zsluzice.cz/dokumenty/formulare.
Rodiče si s sebou vezmou občanský průkaz, rodný list
a očkovací průkaz dítěte.
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Čas od času je dobré se zastavit
a uvědomit si, co nás jako děti formovalo, z čeho jsme se učili a jak
jsme se učili, protože současná
generace nynějších rodičů, jejichž
děti nastoupily do školního procesu,
nevyrůstala s interaktivním mobilem, internetem a tabletem v ruce se
záplavou různých her. Začíná nám
vyrůstat generace klikačů.
Generačně a hlavně podvědomě vychováváme své děti pomocí vzorců chování. To, co jsme
odpozorovali od svých rodičů,
nevědomě uplatňujeme na svých
dětech. Proto začíná vznikat pomyslná propast mezi výchovou a ICT
technologiemi. Potýkám se s často
kladenými otázkami rodičů: „Jak
máme jako rodiče vědět, jak děti
s těmito technologiemi vést, nebo
přesněji řečeno provést, když nás
to nikdo nenaučil?“ Pokud si rodič
položí tuto otázku, dokáže se ještě
v tomto rychlém způsobu života
zastavit a najít racionálně emoční
rovnováhu pro své dítě. Mnohdy se
ale stává, že rodiče pohltí rychlost
životního stylu, který je nám stále
více předkládán, a to, co se děje
kolem vlastního dítěte, je jakoby
neviditelné, protože to nějak funguje a plyne a vyhýbáme se řešení
dalších a dalších úkolů, protože i tak
je toho dost.
Čím dál častěji se setkávám s dětskou formou závislosti, a to nejen
na tabletech a počítačích. A jak je
tomu u všech závislostí, každý, kdo
potřebuje uspokojit svoji potřebu,
si najde diplomaticky nejsnadnější
cestu, jak se k tomu dostat. A mnoh-

dy odborníci zabývající se terapií
závislostí, mají problém rozeznat,
kdy jde o nutkavou potřebu a kdy je
to pouze vyplnění času. Toto téma
je složitější tím, že nikdo z nás asi
netušil, že bude vývoj ICT technologií tak rychlý a pohltí i dnešní děti
od jednoho roku věku, kde i tady se
začíná hovořit o závislostech, které
děti mají. Naštěstí to také trochu
závisí na rodičích, kteří mohou ICT
aktivity regulovat.
Dnes si už bez počítače a mobilního telefonu nedokážeme běžný
život představit. Urychlí nám to
život v mnoha věcech a je to fajn
mít všechno v jednom zařízení
a být v kontaktu vždy a dnes už
téměř všude. Nicméně náš mozek,
i když je vybaven neuvěřitelnou
plasticitou, to znamená schopností
se přizpůsobit jakémukoli prostředí,
není schopen se tak rychle vývojově
měnit. Urychluje se nám vývoj levé
části hemisféry, logiky, ta se snaží
mít celý život nadvládu nad našimi
emocemi. Ale ta pravá část, emoční,
potřebuje mít na vývoj větší prostor.
Děti, které jsou obklopeny tablety
a utíkají od reality díky hrám,
jsou podporovány pro vývoj levé
hemisféry. Život jakoby přežívají,
neprožívají všechno dění jako
generace nás rodičů, kdy jsme
byli neustále v kolektivu dalších
dětí a učili se orientovat v kolektivu a ve venkovním prostředí
s otevřenýma očima. V praxi to
vypadá tak, že se fyziologicky
nestejnoměrně vyvíjí pravá a levá
hemisféra a děti jsou konfrontovány
s problémy jako špatná grafomo-

torika, nesoustředěnost, poruchy
řeči, myšlenkový trysk, přestávají
kreslit a ztrácejí zájem o kreativní
tvorbu. Velmi poklesl zájem o hraní
na hudební nástroje a kroužky, kde
se tvoří.
Co je ale nejzávažnější, děti
přestávají umět vyjadřovat emoce, mají problémy emočně popisovat cokoli, co prožijí.
Utvářejí si vztahy na pragmatických základech a učí se manipulativní techniky. Je to jakoby nově
vyvíjející se komunikační jazyk,
kterému ještě ne úplně a správně rodiče rozumí. Co je ale dobrá zpráva,
vyrůstají nám noví vědci, výzkumníci a profesionálové v technických
oborech. Jak ale budou žít rodinný
život a jak budou opravdu šťastní,
to nikdo z nás zatím netuší.
A co pro to už teď můžeme udělat, abychom děti co nejlépe připravili na jejich budoucnost? Čas
od času si udělat prostor a opravdu
se zajímat o to, co ta dítka na těch
tabletech dělají, jestli hry, které
si pouštějí, mají pro ně rozvojový
přínos, nebo je to jen unikání od
reality. Čas od času se zajímat, co
opravdu děti prožívají, jaké mají
emoční trápení, a také s nimi čas
od času vyrazit ven, na procházku,
na kolo nebo na výlet, kde budete
vy rodiče pozorovat svoje dítě se
zájmem a dáte mu najevo, že jste
tady pro něj. Začíná jaro a možnosti
se otevírají a já věřím, že čas strávený venku s vašimi dětmi se vám
mnohonásobě kladně vrátí.
PaedDr. Zuzana Vaňková
školní psycholožka
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PŘEHLED AKCÍ JARO 2017
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7. 4.

MAŠKARNÍ BÁL
se nám vydařil díky ochotným
a aktivním členům Klubu česko
– francouzského partnerství, kteří
vše ve spolupráci s obcí připravili
a podíleli se na zdárném průběhu
celého večera. Sehnali příspěvky
od sponzorů, zabalili tombolu,
připravili a pomohli s úklidem sálu
Sokolovny, nezapomněli na taneční
vystoupení. Spokojenost ostatních
návštěvníků je pro nás největší
odměnou. Pokud jsme někde chybovali, prosím, odpusťte nám to. Jsme
rádi, že se zapojilo hodně těch, kteří
si připravili masku, a děkujeme také
těm, kteří obohatili program svým
vystoupením.
V úvodu jsme mohli zhlédnout
vystoupení dětí z All stars fitness
týmu. Děkujeme jejich vedoucím
a také rodičům, kteří děti na vystoupení přivedli, a těm, kteří nám

Vernisáž velikonoční výstavy Nejstarší stromy v Lužicích, Starý Kvartýr

22. 4.

Den Země, brigáda – výsadba zeleně, úklid přírody, areál Cihelna

25. 4.

Velikonoční košt vína na Sokolovně

9.6 - 23. 6.

Akce „Týden pro rodinu“

3. 6.

Sportovní Den dětí na fotbalovém hřišti

4. 6.

Tvrdonské slavnosti (Lužice se účastní)

9. 6.

Na kole dětem – Veřejná cyklotour (projíždí se přes Lužice)

24. 6.

Lužická míle (veřejné plavecké závody)

27. 6. - 30. 6. Letní kino - Kinematograf bratří Čadíků

TÝDEN PRO RODINU
AKCE PŘI PŘÍLEŽITOSTI TÝDNE PRO RODINU
9. 5. Besídka pro maminky – 1. tř. MŠ
přispěli na podporu partnerství obcí
Lužice a Isdes.
Děkujeme sponzorům za příspěvky.
Výtěžek z maškarního bálu bude
věnován na náklady pobytu hostů

z partnerské obce Isdes, kteří navštíví naši obec letos v srpnu.
Mgr. Jana Líčeníková,
předsedkyně Klubu
česko – francouzského partnerství

10. 5. Besídka pro maminky – 2. tř. MŠ
11. 5. Besídka pro maminky – 3. tř. MŠ
13. 5. ODPOLEDNE PLNÉ ZÁBAVNÝCH ÚKOLŮ „V Lužicích, tady jsem doma“
Koncert skupiny „Kašpárek v rohlíku Revirvál“ v areálu Cihelna
13. 5. Báječný život s pozitivními emocemi, Dobrá půda – přednáška
14. 5. Lázeňské odpoledne ve stodole Lidového domu – u kávičky a dobrot našich babiček
16. 5. Tvořivé dílničky v knihovně
21. 5. Divadelní představení „S čerty nejsou žerty“ dramatický kroužek ZŠ, Sokolovna
23. 5. DEN PRO RODINU V MŠ od 15,00 hod. na zahradě MŠ
- divadélko Šikulky z Vracova – pohádky Polámané hračky
O lakomé Markétce
Otík a zápalky
- vystoupení folklorního kroužku dětí z mateřské školy za doprovodu
dětské cimbálové muziky z Lužic
- soutěže a hry pro rodiče s dětmi
- táborák

Místní charita Lužice a Charita Hodonín
děkují všem dárcům, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku.
V naší obci bylo vybráno 70.030 Kč.
16
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Místní knihovna Lužice vás srdečně zve na besedu

ARNOŠT VAŠÍČEK

FANTASTICKÉ ZÁHADY
Muzejní spolek
v Lužicích
vás zve
7. dubna 2017
na VERNISÁŽ
STARÝ KVARTÝR
V 17 HODIN

STROMY
FOTOGRAFIE,
KRESBY,
SAMOROSTY,
RELIÉFY
Výstava otevřena
každou neděli
od 14 do 17 hodin.

Nevysvětlitelné archeologické nálezy, podivné úkazy a paranormální jevy naznačují,
že minulost naší planety je daleko tajemnější, než si vůbec dovedeme představit.
Arnošt Vašíček představí nejzajímavější objevy ze svých cest do více než osmdesáti zemí.
Trosečníci z hvězd - Utajované mumie mimozemšťanů - Záhadná hrobka Podzemní města - Obklíčení duchy - Dračí monstrum z jezera Chini Zapovězená tajemství starověkých civilizací - Trpaslíci z Jávy V zajetí nadpřirozených sil - Co skrývá Voynichův rukopis? a další.
Besedu doplňuje promítání unikátních videozáznamů.

Místní knihovna Lužice
Středa 26. dubna 2017 v 17.00 hodin
Vstupné dobrovolné.

TJ Baník Lužice, z.s.
ve spolupráci s obcí Lužice pořádají

DĚTSKÝ DEN
v sobotu 3. června 2017 ve sportovním areálu TJ Baník Lužice.
Začátek v 9.00 hodin.

Obec Lužice, T. J. Sokol a ZŠ Lužice pořádají při příležitosti
75. výročí úmrtí rodáků

Jaroslava Dobrovolského a Antonína Kosa
8. května 2017 autobusový zájezd
• KT MAUTHAUSEN
• LINEC

Na programu budou všeobecné sportovní soutěže, nafukovací atrakce,
ukázky RC modelů, ukázky techniky AČR, Policie ČR a HZS, tombola a další atrakce.

Občerstvení zajištěno, dobrou náladu s sebou.

Srdečně zvou pořadatelé

Odjezd v 6 hodin od obecního úřadu v Lužicích. Návrat ve večerních hodinách.
Cena zájezdu 300 Kč. Přihlásit se můžete na OÚ Lužice do konce dubna.
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VÍTEJTE V LUŽICÍCH A PŘIJĎTE MEZI NÁS
Říká se, že místo, ve kterém žijeme, se stává domovem až pro druhou generaci,
ale to je dlouhá doba. Pojďte to s námi změnit!
V Lužicích už dávno neplatí, že na vesnici se všichni obyvatelé znají. A není divu. Vždyť za deset let, od roku
2007, přibylo v naší obci 96 nových domů a počet obyvatel stoupl na 2903. Vznikly tři nové ulice Akátová, Kratiny
a Dobrovolského, o nové domy se rozrostly ulice U Staré Šachty, U Vrchnice, Ke koupališti, Bojanovická, Na
Pískách, V Chalupách a další. Přibylo také mnoho obyvatel, kteří si zde koupili a opravili domy ve starší zástavbě.
Lužice se rozrůstají do velikosti i do krásy, ale my obyvatelé se vzájemně neznáme, jak tomu bývalo dřív.
Nemáme důvod se pozdravit na ulici, nebo zastavit na pár slov. Noví obyvatelé chodí kolem zajímavých míst
a budov, ale nemají příležitost je navštívit, nebo se vzájemně seznámit. To bychom chtěli změnit. Z tohoto důvodu
jsme na 13. května připravili akci, kterou jsme nazvali V LUŽICÍCH, TADY JSEM DOMA!

POZVÁNKA NA AKCI

V LUŽICÍCH, TADY JSEM DOMA!
Přistěhovali jste se do Lužic nedávno a chtěli byste navštívit místa, která neznáte?
Žijete v Lužicích dlouho, ale přesto jste některá místa ještě nenavštívili?
Chtěli byste poznat nové přátele? Chcete prožít příjemné odpoledne?

13. května 2017
13.00 - 16.00
je připraveno PRO MALÉ I VELKÉ BEZ ROZDÍLU VĚKU, NA KOLE I PĚŠKY
ODPOLEDNE S PLNĚNÍM ÚKOLŮ v RŮZNÝCH ČÁSTECH OBCE,
POZNÁVÁNÍ HISTORIE I NOVÝCH MÍST
START: Každý účastník STARTUJE OD SVÉHO DOMU a vybere si místa, která navštíví.
Na prvním stanovišti dostane kartičku s plánkem dalších míst, kde získá potvrzení o účasti.
Navštivte například tato stanoviště:
•

•
•
•

Ulice Dobrovolského
- památník Jaroslavu Dobrovolskému
- Langobardi
- vodníci
Starý kvartýr
Mateřská škola
Hala – Fit centrum

•
•
•
•

Včelařské arboretum
Místní knihovna
Základní škola
Areál Cihelna
- malování kontejnerů
- hudební dílna ZUŠ
Cíl: Areál Cihelna do 16.00

KULTURNÍ PROGRAM
ALL Stars fitness týmu Lužice • Kašpárek v rohlíku Revirvál • ocenění účastníků
ODMĚNA PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY DNE, KTEŘÍ NAVŠTÍVILI ALESPOŇ TŘI STANOVIŠTĚ.
Zvláštní odměna pro nejpočetnější rodinu, nejmladšího účastníka, nejstaršího účastníka
a skupinu s nejvíce navštívenými stanovišti
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VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU SENIORŮ ZA ROK 2016
Klub seniorů zahájil svou plánovanou činnost v měsíci březnu
plaváním v Lázních Hodonín. Další
akcí pořádanou v březnu byla Josefská zábava. Začátkem dubna jsme
navštívili muzikál Titanik v divadle
v Brně. Koncem dubna jsme byli na
výstavě Flóra Olomouc. Tradičně
každý rok 1. května vyrážíme na
kolech do okolí. Tentokrát to bylo
na Den řemesel do Moravské Nové
Vsi. V srpnu jsme absolvovali celodenní výlet na zámek Rájec nad
Svitavou. V září jsme byli na výstavě replik korunovačních klenotů
ve Valticích a cestou z Valtic jsme
se zastavili v Lednici na výstavě
soch z písku. V říjnu jsme zahájili
podzimní plavání v Lázních Hodonín. V listopadu byl krátký výlet
do Templářských sklepů v Čejkovicích. Naší poslední akcí v roce
2016 byla návštěva divadla v Brně
na muzikál Radúz a Mahulena.
Mimo tyto výlety a návštěvy
divadla se aktivně senioři podílí
na různých akcích konaných v naší
obci.
„Koláčková četa“ připravovala
v roce 2016 koláče na Krojový ples,
Ples SRPDŠ a na Ples sportovců.
Pro děti ze školy a školky nasmažily
seniorky boží milosti na fašaňk. Na
Den dětí napekly linecké cukroví,
pak už se pekly koláče na hody.
Mimo to byly seniorky po dva dny
v pokladně pod zeleným a také
byly v pokladně na „Vinobraní“.
V listopadu napekly seniorky koláče
na Posezení s písničkou pořádané
OÚ a pak již začaly péct vánoční
cukroví k rozsvěcování vánočního
stromu u OÚ. Seniorky se rovněž
rozhodly obohatit rozsvěcování

vánočního stromu něčím novým,
a tak zorganizovaly živý betlém.
Hlavní organizátorkou se stala paní
Marie Dvořáčková, která pro tuto
akci dokonce sehnala i sponzory.
Jako vždy i letos se u stromu vybíralo do zvoničky a také při nalévání
čaje a svařáku, který zajistili vinaři
a pracovnice školky. Vybralo se
něco přes 6000 Kč. Peníze byly rozděleny mezi děti ze školky 2500 Kč
a děti ze školní družiny 2500 Kč.
Za 1000 Kč byly zakoupeny dárky
pro dvě děti z dětského domova
v Hodoníně dle jejich přáníček. Na
zakončení plavecké sezony pekly
koláčkářky koláče pro plavce a pro
návštěvníky akce uvařily polévku
zelňačku.
Jen tak pro zajímavost – pečení
koláčků či výroba jiných cukrářských výrobků neobnáší jen ono
vlastní pečení, ale patří k němu
i pečlivá příprava. Seniorky (hlavně
paní Dvořáčková) sledují letáky ze
supermarketů, aby byl nákup surovin finančně co nejpříznivější. Nakoupit se jede ve správný čas, tedy
v čas slevy na potřebné zboží. Ještě
nedávno se jezdilo na kolech, teď
nám jezdí nakoupit paní Škodová
vlastním autem. Dále je třeba před
pečením připravit tvaroh a na to
máme šikovnou paní Šimánkovou.
Den dopředu se připravuje posypka
a to je práce paní Kučerové, L.Pindové, Krpálkové a Dvořáčkové.
V 6.00 h ráno jdou dvě děvčata,
jak si mezi sebou pořád říkáme,
zadělávat těsto, aby se v 7.30 h
mohlo začít péct (to už se sejde plná
sestava koláčkové čety). Chtěla
bych poděkovat všem členkám
koláčkové čety za celoroční práci.

Práce koláčkové čety byla rovněž
oceněna OÚ jednorázovou finanční
odměnou, kterou členky věnovaly
Kristýnce Bravencové jako malý
příspěvek na její léčbu.
Dále bych také chtěla poděkovat
všem členkám výboru a desítkářkám za jejich celoroční práci.
Na závěr bych chtěla popřát všem
našim členům hodně zdraví, aby se
mohli v hojném počtu účastnit našich plánovaných akcí v roce 2017.
A dámy a pánové, pokud máte
nápad na zajímavou akci, která by
potěšila nejen seniory plné sil, ale
i ty dříve narozené, kteří se rovněž
chtějí potěšit, pobavit, poučit se…,
ale už jsou třeba méně mobilní či
mají zdravotní hendikep, případně
jiná omezení, která jim neumožní
účastnit se pravidelně pořádaných
akcí, podělte se s námi o něj!
Rádi bychom zapojili do našich
aktivit všechny členy bez rozdílu
věku!!! Také bych mezi nás chtěla
pozvat seniory, kteří doposud váhají
přihlásit se do našeho klubu.
Za Klub seniorů Soňa Repíková
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
LUŽICE
Lužičtí zahrádkáři a vinaři se
sešli v neděli 19. února na výroční
členské schůzi. Připomněli jsme si
činnost v minulém roce, který pro
nás vinaře nebyl příliš příznivý, pro-

tože koncem dubna udeřily mrazíky,
které zničily úrodu hroznů tady
v Lužicích cca v rozsahu 80 – 95 %.
Zmrzla nejenom réva, ale taky byla
poničena mrazy většina peckovin

a bobulovin – třešně, meruňky,
broskve i švestky.
V letošním roce jsme si opět
naplánovali zájezd do Salonu vín
ČR ve Valticích. V průběhu hodů
zajistíme účastníkům nějaké dobré
vychlazené vínko a na podzim připravíme pro chasu hrozen úrody.
Bude-li trochu příznivý rok, na podzim bude opět probíhat pravidelné
setkávání přátel vína – pátečníků, na
kterém hodnotíme vývoj a zrání vín.
V letošním roce slaví náš spolek
60 let od svého založení (1957 –
vznik Českého zahrádkářského
a ovocnářského svazu). V Lužicích
byl ČZOS založen v roce 1961.
V závěru schůze jsme toto jubileum zajedli dobrými zabijačkovými
specialitami z pašíka, který opustil
tento svět den předtím. S gurmánským zážitkem a vizemi pro dobrou
letošní úrodu jsme vykročili do
letošní sezony.
Luděk Půček – předseda ZO ČZS

SKAUTSKÁ VÝPRAVA DO BRNA
Nedávno jsme se s naší skautskou
družinou Sojek zúčastnili skautské
výpravy do Brna. V Brně jsme nejprve navštívili Technické muzeum,
kde jsme si mohli prohlédnout
expozici o dinosaurech. Taky jsme
v muzeu mohli navštívit patro, kde
si děti vyzkoušely různé naučné
a zábavné pokusy. Jak vedoucí, tak
děti si to v muzeu moc užili.
Naší druhou zastávkou v Brně
byl zábavní park Bongo. V Bongu
bylo opravdu hodně zajímavých
a zábavných prolézaček, takže nuda
rozhodně nebyla. Děti se tu pořádně
22

vyřádily, ale i někteří vedoucí této
zábavě neodolali. Všichni jsme si
z této výpravy odvezli další dobré
a krásné společné zážitky.
Pak se v Lužicích konal, jako každý rok, karneval pořádaný Junákem.
Letos bylo téma karnevalu Ledové
království a objevilo se tu hodně tematických i netematických masek,
ale všechny byly úžasné. K tanci
nám hrály krásné písničky a kromě
písniček se hrály i hry. Účastníci her
byli oceněni sladkostmi. A ten, kdo
si chtěl od toho rejdění odpočinout,
mohl zajít na pár postranních her,

ŽABIČKOVSKÁ PYŽAMOVÁ PÁRTY
Těsně před Vánocemi jsme si
s dětmi na lužické klubovně naplánovali pyžamovou párty. Když jsme
se v podvečer všichni sešli, již nás
tam čekali Bob a Bobek a chtěli zase
cestovat na nějakou další planetu.
Domluvili jsme se, že se nejdřív
podíváme, co si pro nás Bob a Bobek připravili tentokrát, a potom
se vrátíme zpátky na naši párty.
Přiletěli jsme na planetu Vánoc, ale
byla celá nějaká popletená. Monča
s Kikinou nám vypadly z klobouku,
nutily nás malovat vajíčka a hrát
velikonoční hry. Po chvíli se nám
povedlo je přesvědčit, že malování
vajíček k Vánocům opravdu nepatří,
a přemýšleli jsme, jak to udělat, aby
všechno fungovalo, jak má. Posilnili jsme se pizzou a šli ven, abychom
se to pokusili napravit. Potkali jsme
velikonočního skřítka, který nám
poradil, jak na to. Dal nám mapu,
podle které jsme po Lužicích hledali
vánoční prášek a když jsme všechen
našli, společně jsme ho vysypali na
předem určené místo. Povedlo se!

Otočili jsme se a na stromě prskaly
prskavky, což je správný symbol
Vánoc. Spokojeně jsme se vrátili
na klubovnu, rozdali si dárečky,
převlékli se do pyžam a tancovali
u dětských písniček. Když jsme byli

unavení, zalehli jsme do spacáků
a pustili si na dobrou noc Ledové
království. Od těch nejmenších jsme
všichni spokojeně usnuli.
Za oddíl Žabičky
Monika Nováková

PŘIJEĎTE POZNAT PŘÍRODU LUŽNÍHO LESA
za které byla taky sladká odměna,
nebo si nechat něco namalovat na
obličej. Když jste měli chuť, mohli
jste si i skočit pro něco na zub do
cukrárny. Nakonec nás čekala tombola a vyhlášení nejlepších masek
a tanečníků.
Kateřina Malániková
a Pavla Medusová

Netradiční zábava, exkurze, poznání a zápolení v nejrůznějších soutěžích čeká návštěvníky Dne Země
v Mikulčicích. Uskuteční se v rámci jubilejního 21. Setkání brontosauřích dětských oddílů (Brďo). Akci
na 22. 4. připravili pořadatelé z Hnutí Brontosaurus v areálu památníku Velké Moravy v Mikulčicích.
Předposlední dubnový víkend
nabídnou brontosauři pestrý program pro děti, jejich rodiče i další
návštěvníky. S podtitulem Divoká
lužní příroda přiblíží krásu přírody
jihomoravského lužního lesa všem
účastníkům a také upozorní na nutnost jeho ochrany. Část soutěžních
stezek proto proběhne v unikátním
lužním lese rezervace Mikulčický
luh.
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„Oslavy Dne Země chceme otevřít všem zájemcům, proto každoročně připravujeme co nejzajímavější program. V sobotu 22. dubna
si může každý návštěvník vyzkoušet svou šikovnost a vědomosti
při soutěžních stezkách v okolí
mikulčického Slovanského hradiště.
Lidé mohou vyrazit do lužního lesa
ověřit své znalosti o jeho zvířecích
obyvatelích, v improvizovaném
lanovém centru zdolat některé
z překážek nebo vyzkoušet další
sportovní a přírodovědné úkoly.

Nabídneme i další tvořivé dílny,
aby si vybral každý,“ zve pořadatel
Martin Kadala.
V 16.30 začnou exkurze do zajímavých míst v okolí, které povedou vybraní odborníci. Zájemci si
mohou vybrat z několika exkurzí:
mezi ně bude patřit výprava na lodičkách, expedice za poznáním tajů
Mikulčického luhu, chybět nebude
ani prohlídka velkomoravského
hradiště, muzea naftového dobývání
a další.
Celá víkendová akce je pořádána

jako Setkání Brďo. Přijedou na ni
oddíly z celého Česka. Setkání je
jedinečnou příležitostí seznámit se
s činností Brďo oddílů a společně
oslavit Den Země. Pokud se chcete
připojit i s vaším oddílem, klubem
nebo jiným dětským kolektivem,
rádi vás přivítáme. Po přihlášení na
sekce.brdo@brontosaurus.cz vám
zajistíme ubytování a stravu.
Informace a program na
http://brdo.brontosaurus.cz/
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ZOB Atmosféra přináší 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 podnětných informací!!! Můžeme vám

Sobota 29. 4. 2017 v 17 hodin –
Atmosféra
Téma: Bude upřesněno na webu
www.dobrapuda.cz
Sobota 13. 5. 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 utvá-

DOBRÁ PŮDA INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
máme za sebou tři měsíce akcí
na Dobré půdě a těší nás váš velký
zájem o programy, které nabízíme,
a vážíme si také velmi pozitivních
zpětných vazeb, které od vás dostáváme.
V dalších dvou odstavcích bych
jen chtěl znovu připomenout, že
nabízíme dva typy programů.

Program na druhý kvartál roku
2017:
Sobota 22. 4. 2017 v 17 hodin –
ZOB Atmosféra
Téma: UMĚNÍ vítězit sám nad
sebou – 10 neocenitelných zákonů
osobního růstu

slíbit profesionální a kompetentní
řečníky, kteří vědí, o čem mluví.
Duchovní akce pod názvem
Atmosféra přináší 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.
Jelikož je na Dobré půdě omezená
kapacita, je nezbytné, 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.
Na našich webových stránkách
najdete kromě aktuálních akcí
také přehled o tom, co proběhlo,
a to v archivu akcí, v galerii fotek
a v článcích.

ření skvělých vztahů je schopnost
vypořádat se s negativními emocemi. 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 27. 5. 2017 v 17 hodin –
Atmosféra
Téma: Bude upřesněno na webu
www.dobrapuda.cz
Sobota 3. 6. 2017 v 17 hodin –
ZOB Atmosféra
Téma: SKRYTÁ TAJEMSTVÍ
VÝJIMEČNÝCH PARTNERSKÝCH VZTAHŮ – aneb Co
dělají úspěšné páry jinak?

Praktické tipy pro utváření vztahů, které nejen že spolu vydrží,
ale s časem zrají jako to nejlepší
víno. Shrnutí výzkumů i praktická
aplikace z „Laboratoře lásky“ Dr.
Johna Gottmana a Prof. Stenberga.
Sobota 17. 6. 2017 v 17 hodin –
Atmosféra
Téma: Bude upřesněno na webu
www.dobrapuda.cz
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.
Daniel a Dáša Doricovi

Rozhovor
UPLYNULO DVACET LET OD OTEVŘENÍ PRVNÍ LÉKÁRNY V LUŽICÍCH
ČLOVĚK JE ČLOVĚKU NEJLEPŠÍM LÉKEM
Toto africké přísloví je jistě pravdivé, ale většinou potřebujeme v zájmu svého zdraví i léky jiného druhu.
Musíme tedy navštívit lékaře a lékárnu. Pro léky jsme museli dříve cestovat do Hodonína (jenom jedna
zajímavost: první lékárna U černého orla v Hodoníně byla otevřena v květnu 1827, tedy před 190 lety).
Situace se změnila v roce 1997. Tento rok nám přinesl obrovské záplavy, ale i jednu pozitivní událost.
3. dubna 1997 dostavěli a otevřeli manželé Pharm.Dr. Jaromír a Pharm.Dr. Jana Kummerovi první lékárnu
v Lužicích, která má pěkné malované žudro a nese název Na Podluží.
Tuto lékárnu každý obyvatel
naší obce jistě několikrát navštívil
a z vlastní zkušenosti vím, že se
setkáme s vlídným přijetím a od
přítomných magistrů jsme vždycky vzorně obslouženi a dostatečně
informováni. Někdy není třeba při
lehčím a nezávažném onemocnění
chodit k lékaři, v dobré lékárně vám
také dobře poradí.
Při vstupu do lékárny vidíme po

pravé straně na zdi několik kamenů,
které pocházejí ze Slovanského
hradiště Valyv Mikulčicích. Je to
neobvyklá dekorace do lékárny,
a protože by bylo zajímavé zjistit,
jak to vlastně tenkrát bylo, zeptala
jsem se.
Odkud pocházíte a proč jste se
rozhodli usadit právě v Lužicích
a postavit zde lékárnu? Máte

k našemu kraji nějaké bližší
vazby?
Janka:
Mým rodištěm jsou Myjavsko-Brezovské Kopanice, malá osada
nedaleko Brezové pod Bradlom.
Kraj, v němž zanechali svůj otisk
osobnosti Štúrovců, Milana. R.
Štefánika, spoluzakladatele československé státnosti, jehož ostatky
jsou uloženy na kopci Bradlo v mo25
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Rozhovor
Potřebovali jsme však spolupráci
obecního zastupitelstva, které by ji
uvítalo a které by nám vyšlo vstříc
s financováním. Krytí úvěrem nebo
zárukou za bankovní úvěr. Oslovili
jsme lužické a našli jsme vzájemně
přijatelné řešení. Myslím, že to bylo
ještě v roce 1995.

hyle navržené architektem Dušanem
Jurkovičem.
Po promoci na Farmaceutické
fakultě Univerzity Komenského
v Bratislavě mě oslovila nabídka pracovního místa magistry
v lékárně v Hodoníně. Začala jsem
pracovat ve starší, dnes zaniklé,
lékárně vedle současného kina,
bylo to v roce 1990. Posléze byla
dokončena a otevřena nová, moderní lékárna na Národní třídě, kam
jsme se přestěhovali. V tu dobu jsem
se navíc dostala na dvouměsíční
stáž do Bruselu, do tzv. družstevní
lékárny. Byla to pro mne výborná
zkušenost. Po návratu jsem absolvovala atestaci z oboru lékárenství.
Jarek:
Mým rodným a srdečním místem
je Vrbno pod Pradědem, starobylé
horské horní město rozkládající se
na rozhraní Hrubého a Nízkého
Jeseníku a soutoku tří Opav. Narodil jsem se ale v Bruntálu. Kraj je
to nesmírně malebný, obzvláště na
podzim, od toho Jeseníky.
Lékárenskou praxi jsem započal
v olomoucké Fakultní nemocnici,
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poté jsem dostal nabídku pracovat
ve zcela nové nemocniční lékárně
v Bruntálu. Ještě před atestací
mi bylo svěřeno vedení lékárny
ve Vrbně pod Pradědem. Záhy
probíhala privatizace lékáren, ale
neměl jsem ambice ani finanční
prostředky se jí zúčastnit. Spíš jsem
chtěl cestovat nebo se dostat do
zahraničí na praxi. Po atestaci se
mi jevil jako zajímavý kompromis
pracovat pro farmaceutickou firmu.
Specializoval jsem se převážně na
antibiotika a jsem dodnes rád, že mi
firma umožnila vzdělávání a stáže
u špičkových školitelů a na pracovištích u nás i v zahraničí. Srdce mě
táhlo na Slovácko. Poznal jsem svou
manželku, mám rád folklor, muziku.
Moje maminka pochází z hradišťského Dolňácka. Jako dítě odešla
po válce se svými rodiči a sourozenci dosídlit slezské pohraničí
(Sudety) po odsunutém německém
obyvatelstvu. Práci u farmaceutické firmy jsem bral jako dočasnou.
Chtěl jsem se vrátit ke své původní
profesi lékárníka. Sen o vlastní
lékárně začal mít jasné kontury.

V poslední době přibývá lékáren,
vzniká velká konkurence. Jak se
s tím vypořádáváte a jak je to
s různými cenami léků v lékárnách?
Lékárny byly zákonodárci, dle
mého názoru, záměrně, vtaženy
do velmi silného konkurenčního
prostředí. Dodnes nejsou stanovena
regulační kritéria pro vznik nových,
jak je tomu v zemích na západ od
nás. Vlastnictví bylo umožněno
komukoliv. Nejen lékárníkovi s příslušným univerzitním vzděláním.
K tomu záměrná neprůhlednost
v cenotvorbě a dnes i dodávkách
léků. Účelem je oslabit či zcela
vymazat vnímání lékárny jako
zdravotnického zařízení a nahradit
jej vnímáním jiným - lékárna a lékárenství je obchod jako každý jiný
a pro provozovatele velmi výhodný.
To je bohužel generalizovaný mýtus. Je tolik lékáren a všechny se
uživí. V příjmech lékáren existují
propastné rozdíly. Příjem je závislý
na výši regulované marže uplatněné
na regulovanou cenu léčiva. To vše
je dnes nastaveno na velmi nízkou
hladinu. Nejvíce jsou proto postiženy malé, především venkovské,
lékárny s nižší hustotou a frekvencí
obyvatel. ČR má jedny z nejnižších
cen léků v Evropě. Upozorňuji, že
to automaticky neznamená i výši
doplatků, které za ně v lékárně doplácíme. Doplatek je rozdíl, který si
z celkové ceny uhradí pacient, vůči
tomu, co uhradí zdravotní pojišťovna. Nízké ceny a snad záměrná
absence zákonů umožňují, že se
opravdu různé distribuční společ-

nosti včetně některých lékáren daly
na byznys a určité léky z našeho trhu
skupují a vyvážejí na trhy západní
Evropy. Říká se tomu reexport. Tam
je prodávají několikanásobně dráž.
Hladina cen léků je v zahraničí
mnohonásobně vyšší. Zisky z této
činnosti jdou v součtu řádově do
miliard korun. Takové lékárny
fakticky nepotřebují pacienty nebo
zákazníky, což popírá účelovost zařízení samého. Reexportované léky
pak chybí našim pacientům.
Jedním z řešení je stejná výše
doplatku ve všech lékárnách v ČR.
Odpadla by „lékárenská turistika“
a hlavně by se snížila negativní
emocionální zátěž. Jen si uvědomme, kolik zlých emocí ze sebe vydáme, pokud zjistíme, že jsme něco dostali dráž než ten druhý-hněv, závist,
pomluva, odmítnutí. Emoce vázané
na ego, které zpětně zasáhnou opět
jen a jen nás, protože jsou součástí
našeho vnitřního světa. Lékárnická
komora a průzkumy mezi lidmi neustále volají po tom, aby doplatky
na léky byly ve všech lékárnách
jednotné. Odevzdáváme-li každý do
solidárního systému pojištění odvody, pak bychom v rámci standardní
(solidární) péče měli mít také nárok
na stejný doplatek. Jak jednoduché.
Vždyť u cigaret je to v ČR zavedeno
již léta. Systém jednotného doplatku
je funkční ve většině tržních ekonomik západních zemí EU. Proč ne
i u nás? Chaos a netransparentnost,
včetně absence zákonů, jsou živnou
půdou pro již výše zmíněnou záměnu
účelu (služba pacientovi) za byznys.
A jak se s tím vypořádáváme?
Především je to snaha o přijetí
a pochopení. O emocionální inertnosti. Učíme se ovládat mysl. Netvořit a nešířit negativní myšlenky
a s nimi svázané příslušné pocity. Je
to nadmíru těžké. Chápeme vše, co
nám život připraví, jako „cvičák“,
jako součást rozvoje osobní spirituality. Dělat svou profesi jak nejlépe

umím a být člověku v nouzi oporou,
přítelem. A věřte, léčivé účinky má
i rada, úsměv či pochopení. Možná
to je ta naše přidaná hodnota, kterou lidé potřebují a vnitřně hledají.
My, v rámci reciprocity energií, od
nich potřebujeme recept či zakoupení si, po vzájemné shodě, příslušného produktu. Říká se, úsměv
nic nestojí. Někdy je to i pro nás
energeticky náročné, přestože se
vše snažíme dělat s láskou a vírou
ve vyšší princip a řád. Snaha o bytí
v souladu s Dharmou (vesmírným
řádem), jak by řekli védští mistři.
Vyrovnávám se i tím, že se snažím
denně meditovat, praktikuji dechová cvičení a sankalpu (pozitivní
programování mysli). A jsem rád,
že právě díky lidičkám v Lužicích,
napojeným na jógové Mistry Indie
a jiné duchovní osobnosti, jsem
mohl v sobě opět tuto praxi oživit.
S meditacemi, jógou a védami jsem
započal někdy v roce 1983.
Pokud potřebuji lék, který není
moc běžný, můžete mi ho zajistit?
Pacientům, kteří se na nás obrátí, se snažíme objednat a sehnat
jakýkoliv lék. I méně běžný. Mají-li to k nám daleko, je vždy lepší
zatelefonovat na číslo lékárny
518 357 011 a sdělit, co potřebují.
My je navedeme i ve čtení receptu
či poukazu na zdravotní pomůcky
na to, co přesně potřebujeme vědět,
abychom lék či pomůcku objednali.
Nejlépe je zavolat v rozmezí 9.-11.
hodiny. Ve většině případů si mohou
vyzvednout objednaný sortiment ten
samý den okolo 14. hodiny. Nejčastěji nám volávají lidé z Mikulčic
a Dolních Bojanovic.
Jak bychom měli nejlépe pečovat
o své zdraví?
Co doporučujeme k doplňkovému užívání?
Z vitaminů na prvním místě
D3 ve vyšších dávkách. Ten nám

jinak dává sluníčko a opalování se.
Dle nových výzkumů má D3 vliv na
ochranu před neurodegenerativními
chorobami, demencí, roztroušenou
sklerózou, Parkinsonovou chorobou, ale také cukrovkou II. typu, nádorovým bujením a při řídnutí kostí.
U poslední diagnózy dohromady
s vitaminem K2. Dále B2, B6, kyselina listová, B12 na snížení hladiny
homocysteinu, k eliminaci kardiovaskulárních a onkologických rizik.
Ze stopových prvků zinek, správná
funkce imunitního systému, kůže,
nehtů a vlasů a u mužů prostaty,
selen jako zhášeč nebezpečných
reaktivních volných radikálů, které
poškozují tkáně a vedou k srdečně
cévním a onkologickým chorobám.
Hořčík, zodpovědný za svalovou
relaxaci, dobrou náladu a buněčnou
citlivost na inzulín. Ten také oddaluje vznik cukrovky II.typu. Omega
mastné kyseliny. Rybí tuk byl vždy
dáván dětem k jejich správnému vývoji, především mozku. Dle soudobých výzkumů má stejné ochranné
účinky na mozkovou tkáň i u dospělých, zlepšuje mentální funkce,
působí proti neurodegenerativním
chorobám, které v populaci rapidně
narůstají. Má silné protizánětlivé
účinky, chrání cévní stěny a navíc je
dělá pružnými, chrání proti zánětlivé degeneraci chrupavek a žaludeční sliznice. Taktéž doporučujeme
lecithin a ostatní fosfolipidy k regeneraci buněčných membrán hlavně
mozkových a jaterních buněk. V neposlední řadě je třeba organismus
alkalizovat. Většina odpadních
metabolických produktů má kyselou
povahu a naše vnitřní prostředí je
stále okyselováno. V kyselém prostředí se pomnožují viry, bakterie,
plísně, paraziti a mají je rády buňky
nádorového bujení. U chronických
a těžších onemocnění sestavujeme
individuální podpůrné programy.
Je třeba si uvědomit, že nemoc
tělem končí. Naše mysl a kvalita
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našich myšlenek je to, co nabourává působení jemné energie přes
energetická regulační centra a deformuje bioinformační pole vitálního těla člověka. Říká se jí různě,
Indové v sanskrtu prána, Číňané
cchi a staří Slované živa. Onemocnění má počátek v mnohem vyšších
sférách supramentální oblasti. Každá myšlenka je navázána na určitý
pocit. Známe to opět všichni. Každý
v jiné kvalitě a intenzitě emoce.
Zloba, zklamání, smutek, žárlivost,
nenávist, strach, chamtivost… Nejzhoubnější je strach a nenávist vůči
druhým a sobě, energie destrukce,
energie proti životu. Každá emoce
je součástí určitého regulačního
centra, čakry. Změněná funkce
regulačního centra komunikuje

s psycho-neuro-endokrinně-imunitním systémem, který pak rozhoduje
o tom, který orgán či cílová tkáň
bude poškozena nebo zničena.
Emoce jsou nemoce. Kontrola mysli
je tou nejzákladnější správou a hygienou našeho bytí. Součástí každé
nemoci je sdělná hodnota, nemoc
nám říká, že myslíme, mluvíme nebo
činíme v rozporu s vnitřním laděním
svého vyššího Já, duchovního srdce.
„Ovládni mysl a ovládneš svět.“
Guru Nának.
Co říci na závěr?
Po dvaceti letech působení lékárny v Lužicích bych chtěl vyjádřit
hluboké poděkování manželce Janě
za to, že je lékárna stále funkční, že

na jejím chodu odpracovala a stále
odpracovává neskutečné penzum
„neviditelné“ a tolik důležité práce, kterou bych já dodnes nezvládl,
a mně ponechala více času než sobě
na činnost příjemnější, a to být pacientovi přítelem. Poděkování patří
i naší paní laborantce, také Janě.
Rád bych, abychom s pokorou
a vzájemnou úctou položili základ
nové společnosti založené na tvůrčí
spolupráci a vzájemné toleranci.
Všem přejeme klidnou a jasnězřivou
mysl a mír v srdci.
Děkuji za rozhovor.
Otázky
Pharm.Dr. Jaromíru Kummerovi
položila Věra Kotásková

OTÁZKY PRO MLADÉHO VČELAŘE JANA MARTINKA
1. Honzo, získal jsi 4. místo v mezinárodní soutěži mladých včelařů, která se konala loni v Praze.
V konkurenci 120 dětí z 22 zemí
světa to je mimořádný úspěch.
Jak ses připravoval na tuto soutěž
a co jí předcházelo?
Předcházelo tomu každodenní
opakování zkušeností a vědomostí,
které jsem nasbíral asi za sedm let
své „včelařské kariéry“, po dobu
zhruba dvou týdnů.

3. Jak dlouho se věnuješ včelařství
a jak ses k tomuto koníčku dostal?
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6. Kdo tě nejvíce podporuje ve
tvé zálibě?
Nejvíc mě podporuje asi můj učitel z včelařského kroužku mládeže
Jiří Knapil, moje rodina a taky Včelařská organizace Hodonín, která
mi věnovala včelstvo za umístění
na soutěži.
7. Máš přátele mezi včelaři doma
a v zahraničí?
Ano, určitě mám. Přes včelaření
jsem si udělal mnoho přátel po celé
ČR i v zahraničí, například na Slovensku, v Lichtenštejnsku, v Anglii
a taky Libanonu.
8. Čeho bys chtěl dosáhnout
v budoucnu?
V budoucnu bych chtěl mít dohromady 5 vlastních usazených
včelstev. Mé studijní plány jsou
takové, že bych chtěl studovat na
VUT v Brně na Fakultě informačních technologií.

KDYŽ JE KONÍČKEM VČELAŘSTVÍ

2. Co bylo v soutěži nejtěžší a co
bylo pro tebe nejjednodušší ?
Nejtěžší pro mě byl asi test, kde
byly otázky na různá témata z celé
Evropy, a nejlehčí pro mě byla
disciplína jménem botanika, kterou
díky arboretu Lužice, kde se nachází
botanická zahrada, vcelku dobře
zvládám.

Největší radost mám asi z toho, že
můžu díky včelám pomoct přírodě.

9. Většina lidí se bojí včelího bodnutí. Kolikrát tě píchla včela? Je
to nebezpečné?
Mě bodne několikrát ročně, trochu to napuchne, ale rozhodně to
není nebezpečné, právě naopak, pro
lidi je bodnutí zdravé, když na něj
nejste alergičtí.
10. Které období včelařského
roku je pro včelaře pracovně
nejnáročnější?
Nejnáročnější je rozhodně červen,
kdy včelaři odebírají včelám med.
Ke včelařství jsem se dostal přes
pana Vladimíra Uhroviče, který
u nás na škole dělal přednášku
a nábor do včelařského kroužku
Lužice. Včelařství se věnuji od svých
7 let a v srpnu mi bude 15, takže
dohromady 8 let.

4. Co obnáší chov včel?
Na chov včel potřebujete určité
zkušenosti, vybavení, trochu času
a hlavně chuť včelařit.
5. Co tě na tomto koníčku nejvíc
baví?

11. Kolik máš včelstev a kolik
medu ti dávají ročně?
Já jsem měl jen jedno včelstvo,
ze kterého jsem měl med, a to bylo
dohromady 19,5 kg.
12. Které rostliny si mohou za-

Honza Martinek na včelnici, kde má úly společně s otcem
hrádkáři vysadit, aby posloužily
včelám jako pastva?
Lísku a vrbu jívu, tyto rostliny
rostou brzy na jaře a dávají mnoho
pylu, který v tomto období včely
potřebují k vývoji.

Jejich pracovitostí a pomáhání
přírodě.

13. Můžeme se my lidé od včel
něčemu přiučit?

Rozhovor připravila
Jana Ambrožová

14. Máš kromě včelařství ještě
jiné záliby?
Mezi mé další záliby patří sportování a programování.
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POVÁLEČNÉ VZPOMÍNÁNÍ PANÍ JINDŘIŠKY ŠVAJDOVÉ
Je nepsaným pravidlem, že staří lidé si pamatují dřívější události do nejmenších podrobností, a co bylo
včera, předevčírem k obědu, si nemohou vzpomenout. Zajímavá situace stáří!
Tak je to i se mnou. Některé události z let, kdy se lidé třásli o životy v průběhu války, mi vyprávěla
maminka, některé si pamatuji tak barvitě, jako by to bylo dnes. To mi bylo šest let.
Bydleli jsme tenkrát v Lužicích u Hodonína, mé rodné obci,
u prastařečků Kremlů a společně
hospodařili.
Co přinesla válka, nebylo nic dobrého - velmi těžká doba pro všechny.
Byl zaveden lístkový systém, povinnost odevzdávat maso, vejce…
pro armádu. Kontroly domácností
a kolem podezřívavé pohledy.
Prastařeček Matouš pracoval na
poli a naše domácnost měla vše,
co rostlo na poli. Pamatuji, že mlel
často ve „verštatě“ (dílně) mouku
z kukuřice a z ní pekla maminka
buchty. Moc dobré to nebylo, ale
muselo se jíst. Prase vykrmili tajně
a také tajně „usmrtili“ ve sklepě,

aby bylo něco od masa a trochu
sádla. Nejenom u nás se za války
takto hospodařilo, ale snad v každé
domácnosti zatajovali potraviny,
aby uživili rodinu.
Také naše domácnost nebyla ušetřena kontroly. Přišli Němci a rovnou
do sklepa. Vedly tam příkré schody
pod dřevěným poklopem. Vojákovi
ujely nohy na schodech, zaklínil
se s puškou na rameni na poklopě
a zůstal viset. Hodnotil to jako atentát a chtěl na místě postřílet celou
rodinu. Na zákrok doprovázejícího
starosty se rodina zachránila.
Lidé si zvykali na kontroly, na
odevzdávky potravin, na každodenní zatemňování oken. Večer se u nás

Vojáci RA na dvoře p. Blahy, rok 1945
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tajně poslouchalo rádio - stanice
Londýn. Před poslechem se muselo
vše pozamykat, zabezpečit a strýc
Jenda, který s námi bydlel, měl ucho
u „krystalky“ (podomácky vyrobené rádio) a všichni jsme v uvedenou
dobu ani nepípli. Pamatuji si, že
jsem se stále vyptávala - proč?
Čekali jsme na Rusy.
A konečně se ukázali. Byl duben,
a když píši tyto řádky, přesně se mi
vybavuje tehdejší situace.
U vrat nám rostla velká moruše.
S prastařečkem Matoušem jsme
stáli na vratech u moruše a sledovali
proudy unavených ruských vojáků,
kteří šli Lužicemi. A nejen po silnici, ale valili se i po chodnících. Za
nimi koníci táhnoucí děla a vozy
s municí. Jako šestileté děcko jsem
cítila radost dospělých a tu novou
atmosféru, která kolem proudila.
Všichni sousedé stáli v zahrádkách
nebo na vratech - na chodnících
nebylo místo - a vítali osvoboditele.
Nejvíc mi bylo ale líto těch vyhublých koníků, táhnoucích těžkou
výzbroj.
Posléze byli vojáci ubytováni
v obci do jednotlivých domácností.
U nás byli ubytováni čtyři. Měla
jsem z nich strach, protože málo
mluvili a chodili zamračení.
Zato u stařečků Novákových
- Jana a Marie, kteří měli větší
hospodářství, jich bylo ubytováno
dvanáct. Tato skupina měla za úkol
střežit a udržovat letiště v nedalekém Holíči. Na místo určení jezdili
menším nákladním autem.

Nejstarší z nich měl kolem 60 let,
nejmladší 17. Bohužel ti nejmladší
brzy zahynuli v autě. Dobře si
pamatuji některá jména - Krylov
(kapitán), Jakovlev, Gračov, Kyrilenko, Šarin...
U stařenky Marie a stařečka Jana
jsem byla denním hostem. Vojáci
byli mí kamarádi a já ráda slyšela
– „Indrýško sem, Indrýško tam!“
Čekávala jsem na ně, když přijížděli
z letiště. Někdy přivezli polámaná
křídla z letadla, různé součástky a to
jsme s kamarády montovali, hráli si
na vojáky a hlavně jsme „létali“. Ve
stodole po obou stranách zdí byly
naskládány pytle, které ukrývaly
poklad. Tam měli vojáci svou kořist.
Bylo tam všechno možné - šaty,
boty, záclony, látky…
Když byli na letišti, byla jsem
často ve stodole, i když mi to rodiče
i stařenka se stařečkem zakázali.
Jenomže vrátka od stodoly šla dobře
otevřít a já se divila, co všechno
je v pytlích ukryto. Přistihli mne
a velmi se mne dotklo, když jsem
slyšela - „Indrýško, idí…!“ a ukázali prstem na dvůr. Aby to nebylo
tak kruté, tak mi z pytle vyhrabali
bleděmodré šatky s květinkami
a všem dospělým věnovali kožešinové vesty.
Vidím to jako dnes - přivezli v záclonách nalovené rybky z Moravy
a u studny je prali, ty menší s chutí
pojídali.
V těsném sousedství Novákových
- v Lidovém domě se pro vojáky
vařilo a peklo.
Celý den sloužili na letišti, vraceli
se navečer. Často hrávali na harmoniku, zpívali, rádi se napili a někdy
prý kapitán musel vytáhnout zbraň
a pohrozit!
Vše se ale omlouvalo - hlavně
ze strany stařečka Jana - kdoví, co
vše zažili a jaký život vedli doma
před válkou.
Jeden z nich byl stolářem a žil
někde na jihu Ruska. Obkresloval

Vojáci RA na dvoře p. Jaroše, rok 1945
stařenka, teta a moje maminka
vypraly, vyžehlily a polátaly uniformy. Nemohli se ani poznat - čistí
a hlavně smutní. Při loučení všichni
plakali jako malé děti a my s nimi.
Modře natřené nákladní auto
zahnulo za roh, poslední mávnutí
a my jsme je už neviděli ani o nich
neslyšeli.
Stařeček Novák psal několikrát
na dané adresy, vyptával se na
úřadech, ale nikdo o nich nic nevěděl. Tradovalo se, že se domů ani
nedostali, odvezli je přímo na Sibiř.

si stařenčinu kredenc, protože to
ještě neviděl a chtěl si takovou
doma vyrobit.
Měli jsme je všichni moc rádi přinesli úlevu od válečných útrap,
byli to prostí lidé nahnaní do války.
Od dubna do začátku června
jsme si na sebe zvykli a nastal čas
návratu. Před odjezdem domů jim

Je duben - 72 let kvetou zase v našich zahradách šeříky a připomínají
nám dějinnou událost - osvobození.
A kožešinová vesta, darovaná
ruskými vojáky, stále visí na ramínku ve skříni a provokuje moje
vzpomínky.
Jindřiška Švajdová
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POZVÁNKA
Obec Lužice zve všechny občany
na pietní akt při příležitosti 72. výročí osvobození obce Lužice
Rudou armádou
u pomníku osvobození před základní školou
Dne 12. dubna 2017 v 10.00 hodin

MUZEJNÍ SBÍRKY VE FOTOGRAFII
Do dnešního Lužického zpravodaje jsme pro vás připravili ukázku fotografií sbírkových předmětů z třicátých let minulého století a jejich prostřednictvím chceme také připomenout zajímavá výročí historie Lužic.

SKLENĚNÝ LUSTR A SKLÁRNY
Připomíná 95. výročí stávky dělníků ve sklárnách
v Lužicích, kteří stávkovali za zvýšení mezd a jejich
stávka byla v té době úspěšná. (Informace jsme čerpali
v knize „Lužice 1250 – 2000“.)
Pro vás čtenáře jsme vyfotografovali skleněný lustr,
který se v té době v továrně vyráběl. Sklárna stála
v místech dnešního závodu Groz- Beckert.
Do muzejních sbírek obce Lužice jsme jej získali
už před deseti lety od paní Hany Líčeníkové, která
vyklízela domek po rodičích a prarodičích. Její dědeček
František Líčeník býval ve sklárnách mistrem a lustr
visel v jeho bytě od třicátých let, alespoň tak to uvedla
jeho vnučka. Používáme jej k jeho pravému účelu –
k osvětlení jizby na Starém kvartýru, protože v depozitáři je takové krásy škoda a sklo používáním netrpí.

STARÁ RÁDIA A ELEKTŘINA
Další z výročí letošního roku je 90 let od elektrifikace
obce. Připravili jsme pro vás fotografii několika rádií,
která do našich sbírek během 13 let přibyla. Jsou z období 30. a 40. let minulého století. Nejstarší rádio jsme
získali z pozůstalosti od rodiny Balůnových.
Za Letopiseckou komisi RO
Alena Hájková
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POD DUBEM, ZA DUBEM…
V parku v ulici U Vrchnice roste už 48 let dub. Vysadil ho kousek od svého domu na oslavu narození
syna Přemysla pan Josef Horňáček. Přemyslův dub se stal po letech dominantou parku. V jeho stínu si
hrají na dětském hřišti děti, odpočívají dospělí. Koho by napadlo, že tento ztepilý krasavec s krásným
jménem Přemysl má své potomky!
Vloni na podzim přišla se zajímavou nabídkou mladá rodina
Mífkova, vypěstovala dub, který
by chtěla darovat obci, aby ho
vysadila na vhodném prostranství.
Po bedlivém zvážení jsme vybrali
místo před sportovní halou, kde
bude mít dostatečný prostor pro
svůj růst. Nebudou mu konkurovat
jiné stromy a v budoucnu se stane
dominantou tohoto místa, tak jak je
tomu u dubu v parku U Vrchnice.
Sourozence Zděňka (9 let), Štěpána (6 let) a nejmladšího Mirka
(3 let) a jejich tatínka jsem požádala
o několik informací a zjistila jsem,
že jejich mladý doubek pochází
z dubu u kopce.
1. Kluci, jak jste získali tuto sazenici dubu?
Sazenici jsme vypěstovali sami ze
sebraného žaludu.

Skleněný lustr vyrobený v lužických sklárnách zdobí
jizbu na Starém kvartýru

2. Víte, o jaký druh dubu se jedná?
Přímo druh neznáme, ale žalud je
z dubu, který roste v parku u kopce
vedle dětského hřiště.
3. Jak dlouho trvalo, než vyrostl
do své dnešní velikosti?
Dub máme v květináči pátým rokem.
4. Co byste poradili čtenářům,
kteří by si chtěli také dub ze semena vypěstovat?
Trpělivost - ne každý žalud vzejde
a roste pomalu. Na zimu stromek
s květináčem zakopat a občas zalít.
5. Vypěstovali jste ještě nějaké
další stromy?
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Jeden dub se nám podařilo
„udat“ ve školce v Hodoníně, kam
chodil Zdenda.
Je v zahradě školky, takže není
volně přístupný. Snad se o něj starají dobře.
6. Jaké máte další záliby?
S kluky chodíme plavat, do hasi-

če, do skautu, do elektro kroužku.
Máme rádi výlety, kolo, focení...
Moc děkujeme sourozencům Mífkovým za krásný doubek a těšíme
se na to, jak jej společně s ostatními
dětmi vysadí při sportovním dopoledni ke Dnu dětí v areálu TJ Baník
v sobotu 3. června 2017.
Jana Ambrožová

Ekologická komise obce Lužice, Svaz včelařů, myslivců
a Klub česko-francouzského partnertství zvou obyvatele obce,
členy ostatních spolků a hlavně rodiny s dětmi

NA BRIGÁDU KE DNI ZEMĚ
22. dubna 2017
Sraz v 8 hodin V AREÁLU Cihelna ( Lužák)
PROGRAM:
•
VÝSADBA STROMŮ A KEŘŮ, ÚKLID JARNÍ PŘÍRODY
•
Hry a kvízy pro děti
•
Táborák s opékáním špekáčků
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI LUŽICE V ROCE 2016
Vážení občané,
předkládáme vám informace o nakládání s odpady v naší obci za rok 2016.
Pro srovnání uvádíme také množství odpadu z roku 2015.
Domovní odpad
Název druhu odpadu
Směsný komunální odpad
Biologicky rozložitelný odpad
Stavební suť
Objemný odpad
Pneumatiky
Nebezpečný odpad celkem
Celkové množství v tunách
Odpad na 1 obyvatele v kg
Tříděný odpad
Název druhu odpadu
Plasty
Papír a lepenka (včetně sběru ZŠ)
Sklo
Kovy
Nápojový karton
Jedlý olej a tuk
Celkové množství v tunách
Odpad na 1 obyvatele v kg
·
·

2015, množství v tunách
571,255
379,9
238
172,25
5,43
3,420
1370,26
471 kg

2015, množství v tunách
37,262
66.113
31,761
12,46
1,688
0,15
149,434
51,3 kg

2016, množství v tunách
578,12
361,72
245
158,85
5,1
3,773
1352,56
459 kg

2016, množství v tunách
36,17
66,03
33,503
14,44
1,183
0,15
151,476
51,4 kg

Počet obyvatel v roce 2015 – 2909
Počet obyvatel v roce 2016 – 2944

Výtěžnost dle komodit v Lužicích v období 2015 – 2016 v kg na obyvatele, zdroj EKO-KOM
Název druhu odpadu
2015
2016
Plasty
12,5
12,5
Papír a lepenka
22,8
22,8
Skleněné obaly
12,2
11,6
Nápojový karton
0,6
0,4
Průměr
48,1
47,3
Výtěžnost dle komodit v Lužicích přesahuje průměr v ČR
Využitelnost pytlů na tříděný odpad
Druh (Účel)
Vydáno
Odvezeno
Rozdíl v kusech
Žlutý (Plasty)
9660
8811
849
Modrý (Papír)
9660
5779
3881
Oranžový (Tetrapak)
4830
1084
3746
CELKEM
24150
15674
8476
Mimo pytlů, které byly na sběrném dvoře vydány zástupcům domácností zdarma,
bylo dalších 1389 kusů pytlů prodáno.
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Využitelnost v %
91,211
59,82
22,44
64,9

Náklady na odpadové hospodářství obce v Kč
Svoz a uložení komunálního odpadu
Likvidace nebezpečného odpadu
Tříděný sběr využitelných odpadů
Likvidace černých skládek
Úklid obce a výsyp odpadkových košů
CELKEM

3264 266,51 927,659427,15 949,342 500,4 334 069,-

Příjmy z odpadového hospodářství obce v Kč
EKO-KOM (plast, sklo, papír, kompozitní obaly)
EKOLAMP (zářivky a výbojky s obsahem rtuti)
ASSEKOL (TV, PC, video atd.)
ELEKTROWIN (lednice, pračky, mikrovln. trouby)
Poplatky od podnikatelských subjektů
CELKEM
Uvedený rozdíl mezi příjmy a výdaji je eliminován
příjmem z navýšení koeficientu z daně z nemovitosti
ve výši cca 1 500 000,- Kč, který nahradil původní
poplatek za svoz komunálního odpadu.
UKLÁDÁNÍ BIOODPADU
Tak jako v předchozích letech, budou mít občané
možnost i letos ukládat bioodpad do velkoobjemových
kontejnerů rozmístěných po obci. Kontejnery budou mít
stanoviště na ulicích: Dobrovolského, U Hájku, U Stadionu, katastrální oblast Kůty a nově také ulice Důlní.
SEPAROVANÝ ODPAD
Separovaný odpad bude možno nadále ukládat
také do nádob sběrných hnízd umístěných na ulicích:
Velkomoravská (nádraží), Velkomoravská (u pošty),

255 399,2 000,9 422,26 428,46 800,340 049,Velkomoravská (aut. zastávka rozcestí), U Stadionu (TJ
Baník Lužice), Záhumenní (Durango bar), Záhumenní
(parkoviště před hřbitovem), Kratiny, Dobrovolského,
Ploštiny (restaurace Lužák). Grafické znázornění
umístění jednotlivých nádob na odpady naleznete na
webových stránkách obce Lužice.
BAREVNÉ PYTLE NA SEPAROVANÝ OPDPAD
SI MOHOU DOMÁCNOSTI VYZVEDNOUT ZDARMA V POČTU 12 KS ŽLUTÝCH, 12 KS MODRÝCH
A 6 KS ORANŽOVÝCH.
SBĚRNÝ DVŮR
Odpady, včetně nebezpečných, je možno ukládat také
na sběrném dvoře na adrese Kratiny 1033/23.
Za LUTES s.r.o. Bc. Michal Dombek

Klub česko - francouzského partnerství a Ekologická komise Rady obce Lužice
VYHLAŠUJÍ JIŽ 12. ROČNÍK SOUTĚŽE

ROZKVETLÉ LUŽICE
Rodinné a bytové domy, obchody a provozovny v Lužicích,
které mají květinovou výzdobu oken a nejlépe upravené předzahrádky,
mohou i v letošním roce získat ocenění v soutěži
– věcné dary a finanční odměnu.
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Region Podluží

Velkoobjemové kontejnery, rozmístěné po obci, jsou určeny výhradně
k ukládání bioodpadu. Ukládání
částí nábytku, bio odpadu v plastových pytlech, květináčů nebo
dokonce vyvržené zbytky zvířecích
vnitřností není přípustné. Taktéž
není přípustné zakládání černých
skládek v blízkosti kontejnerů anebo kdekoliv jinde.
V případě, že tento trend bude
pokračovat, zvážíme zrušení kontejnerů na bioodpad bez náhrady.

PLÁN ČINNOSTI SVAZKU OBCÍ NA ROK 2017
ZASEDÁNÍ RADY STAROSTŮ BUDOU NADÁLE PROBÍHAT
KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI.
Aktivity a akce regionu:
- XIV. Ples Regionu Podluží - (20. 1. 2017 – Prušánky)
- VI. ročník přehlídky Zpěváčci Regionu Podluží –
(26. 3. 2017 - Starý Poddvorov)
- XIII. Přehlídka dětských folklorních souborů –
(22. 4. 2017 – Mikulčice)
- XIV. ročník cyklovýletu – „Otevírání jara na Podluží“
(28. 4. 2017)
- XI. ročník soutěžní přehlídky dětských verbířů
z Podluží – (21. 5. 2017 – Kostice)
- Příprava a edice stolního kalendáře RP na rok 2018

Základní škola
a Mateřská škola
v Lužicích
pořádají
15. května 2017
od 14:00
do 17:00 hodin
na sběrném dvoře

Akce pod záštitou regionu:
- Turnaj obcí v kuželkách – Lanžhot (únor)
- Lužická laťka – soutěž ve skoku vysokém –Lužice
(23. 3. 2017)
- Štafetový závod na kolečkových bruslích – Lužice
(10. 5. 2017)
- Setkání mužských sborů na Podluží – Týnec (20. 5.
2017)

- Atletická soutěž žáků ZŠ Regionu Podluží v Lanžhotě
(květen, červen)
- Štafetový běh Boba Zháňala – Hrušky (říjen)
- Turnaj v halové kopané „O pohár starosty města
Lanžhot“ – Lanžhot (prosinec)
Realizace projektů regionu:
- realizace projektu „Stromořadí pro Region Podluží“
- edice dvou čísel tištěného zpravodaje „Zvony Podluží“ (léto, zima) a dvou čísel elektronické verze
zpravodaje (jaro, podzim)
Další činnost svazku bude upravována operativně
Radou starostů.
Plán činnosti svazku obcí Regionu Podluží na rok
2017 byl schválen na 167. zasedání Rady starostů
v Prušánkách dne 8. 12. 2016.
Mgr. Vojtěch Pospíšil
předseda svazku obcí

PODLUŽÍ V PÍSNI A TANCI V TVRDONICÍCH
SE KONÁ 2. – 4. ČERVNA 2017 VE TVRDONICÍCH

SBER
PAPÍRU
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Letošní 64. ročník nabídne tradiční programy, ve kterých se můžete seznámit s lidovou kulturou Podluží, ale
i dalších regionů.
Festival se koná v areálu u Slovácké chalupy nebo na náměstí.
• V pátek se představí dechové hudby.
• Sobotní odpoledne patří dětským souborům. Večer probíhají soutěže ve zpěvu a tanci a jedinečná soutěž
O STÁRKA PODLUŽÍ, kde budou mít Lužice své zástupce.
• Neděle je zahájena mší svatou.
 Pokračuje sjížděním přespolních chas na vozech tažených koňmi.
 Odpoledne se všichni účastní slavnostního průvodu a festival vrcholí pořadem dětských i dospělých souborů
nejen z Podluží.
 Nenechte si ujít zajímavý nedělní odpolední program Region Podluží v písni a tanci, ve kterém se na
slavnostech představují postupně obce Podluží a jejich soubory. Letos vystoupí zástupci obcí LUŽICE
a LANŽHOT. Lužičtí mužáci ve spolupráci se Slováckým krúžkem připravují program nazvaný Slovácká
svatba na Podluží, kterou popsal učitel Josef Kopecký v r. 1898.
 Muzejní spolek ve spolupráci s obcí Lužice představí v propagačním stánku Starý kvatýr a další zajímavosti
naší obce.
Na sobotní a nedělní program bude vypraven pro diváky autobus.
Více informací najdete na webových stránkách www.luziceuhodonina. cz a infokanále.
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Sport

ZPRÁVY Z HŘIŠTĚ – JARO 2017

Sport

I v letošním roce co nejsrdečněji zdravím všechny sportovní nadšence a fanoušky z travnatého pažitu
areálu Baníku Lužice. Po době relativního fotbalového klidu se nám neúprosně přiblížila doba, kdy opět
vyběhneme na travnatou plochu a ze všech sil budeme bojovat o jednotlivé bodíky do našich soutěží.

VZPOMÍNKA NA 8. ROČNÍK ZIMNÍHO PLAVÁNÍ V LUŽÁKU
31. 12. 2016
Tak jsme všichni zestárli o rok
a celou tu dobu jsme se těšili na
zimní plavání, které se každoročně
odehrává na silvestra na Lužáku.
Ukončení plavecké sezony tentokrát mohlo být ohroženo, protože
měl Toník Krejčiřík k jaru citelné
zdravotní problémy. Je to ale velký
bojovník a vše ustál. Jenom kdyby
poslouchal ty doktory… Účast
diváků je rok od roku větší, proto
všemu předchází důkladná příprava ve spolupráci s obcí Lužice,
Lutesem, seniorkami, Toníkem
a jeho rodinou, aby se na něco
nezapomnělo, aby měli plavci nablízku první pomoc (ne slivovici,
ale profesionály), aby se měli kde
převléci – pokud možno trochu
v teple. Tyto dva základní úkony
jim každoročně přichystá Vodní
záchranná služba z Nových mlýnů
v čele s jejich vedoucím panem
Stanislavem Hrdličkou. „Tak, kde
máte tu prezenčku, už jsme tu zase,“
volal na mě jeden ze záchranářů.
„Pojďte se tedy podepsat, kolik vás
je?“, ptám se ho. A tak mi řekne že
deset a nakonec všechny jde vyjmenovat mladá záchranářka. Dostanou
stravenky na zelňačku a teplý nápoj
z restaurace na Lužáku. Stan už
mají postavený, led je vysekaný,
ale v menší míře, protože mrzlo.
„Kolik jste naměřili?“ „Dnes to
byl jen jeden stupínek nad nulou,
ale oni si to užijí i na kousku.“ „Jo,
pokaždé to není stejné,“ vzdychl si
jeden z plavců, když slyšel, o čem
se bavíme. Hoši z Lutesu nachystali
odpadkové koše, postavili stánky
a přístřešek pro občerstvení plavců.
Jen ta přední stěna jim tam nechtěla
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držet. A tak se toho ujala firma Petr
Krejčiřík, který se svou partou stěnu připevnil, aby měli plavci své
občerstvovací zázemí.
A už skupina plavců směřuje ke
mně. Jeden po druhém se zapisují,
já udílím informace a vnučka Maruška jim rozdává stravenky. Jednu
na zelňačku, druhou na zahřátí
teplým nápojem. Z Fidesu Brno,
Jihlavy, Holíče, Hodonína, Dubňan
a buhví odkud ještě jich bylo přesně
čtyřicet. Byla mezi nimi i Magda
Okurková, přemožitelka Gibraltaru.
Každoročně k nám jezdí i Petr Mihola, přemožitel kanálu La Manche.
Kolem třinácté hodiny přichází
diváci, zastaví se pro svařené víno,
pro čaj, zanechají v pokladničkách
nějaké penízky pro děti na různé
potřeby. „A dnes nejsou koláčky
a škvarky?“ ptají se některé dámy.
„Koláčky nemáme, ale zato zelňačku, běžte ochutnat,“ nabádám je.
„Škvarky letos nejsou, ale máme
chleba se škvarkovou pomazánkou, zavčas ochutnejte.“ Abych to
vysvětlila: letos, bohužel, nebyla
zabíjačka, a tak seniorky v čele
s paní Dvořáčkovou vymyslely
náhradní jídlo – zelňačku. Navařily
toho dva plné kotle pro návštěvníky.
A všechno prodaly.
„I ty chleby jsou dobré. Však
škvarky byly vždycky rychle pryč,
dnes se na mě dostalo. A je to výborné,“ slyším od jednoho staršího
pána. Když mu to tak chutnalo, tak
dostal ještě jeden.
A už došlo k otužileckému ponoru. Postupně se otužovali všichni
plavci, záchranáři dohlíželi. Každý
měl svoji skupinku na starost. „Jé,

dívejte se, támhle nám někdo bruslí,“ povídá jeden dorostenec. „On
je asi plavecký bruslař,“ odpovídá
mu vnučka. A tak jeden mladík
spojil dobré s užitečným. Užil si
ledu a ochladil se v rybníku.
Silvestrovského odpoledne se
pomalu chýlí ke konci, čepujeme
poslední svařák, čaj už dávno došel.
Někteří si došli i na štamprličku.
Plavci se nám přemísťují k zahrádkářům, kde je pro ně připraven
guláš, pamětní list a nějaká ta památka z Toníkových zásob. Poslední den roku 2016 končí a nezbývá
než poděkovat všem, kteří se na
této akci podíleli – Toníkovi a jeho
rodině, obci Lužice, Lutesu, Petru
Krejčiříkovi, restauraci Lužák, členkám Klubu seniorů a také mnoha
sponzorům.
Doufám, že se všichni v hojném
počtu sejdeme opět za rok na již
9. ročníku silvestrovského plavání.
Marie Gutová

A co že se událo v době zimní?
Družstvo mladší přípravky se
seznamovalo s fotbalovými turnaji,
a tak jezdilo a hrálo po okolních
obcích zimní halovou ligu přípravek.
A jak to tak u těchto nejmenších
bývá, jednou vyhraješ, jednou prohraješ. I u nás v Lužicích se představili, a to v neděli 26.2.2017. Utkali
se s kamarády z Prušánek, Hodonína
a Vacenovic. I když skončili na 4.
místě, důležité je to, že se tímto stále
učí, a to jak technice, tak i odolnosti
vůči soupeři. Snad mně dáte za pravdu, že je lepší jeden prohraný zápas
než 10 tréninků.
U družstva starší přípravky je
situace odlišná. Po dohodě s trenéry
tito kluci letošní zimu nehráli žádný
turnaj. V rámci svých tréninků odehráli přípravné zápasy většinou se
soupeřem z nedalekého Hodonína,
ve kterých měli střídavé úspěchy.
Nejvíce napilno měli starší žáci.
Mimo pravidelných tréninků, které
probíhaly i přes vánoční svátky,
byli jako každoročně přihlášeni do
Okresní halové ligy. Tady začal
turnaj již 7. 1. 2017 a finálový turnaj
proběhl 4. 3.2017. Po uspokojivých
výsledcích z loňského a předloňského turnaje, kde jsme obsadili
3. místo, jsme šli i letos odhodláni
dosáhnout alespoň stejného výsledku. Toho se nám bohužel dosáhnout
nepodařilo. Po výhrách nad družstvy
Vacenovic, Nenkovic, Ratíškovic/
Dubňan, Hroznové Lhoty, Prušánek
a loňského vítěze Bzence, prohrami
s Veselím nad Moravou, Hodonínem
a remízami s Holíčem a Rohatcem
jsme postoupili do finálové skupiny
z 5. místa. Tam jsme v úvodním
zápase narazili opět na tým z Ratíškovic/Dubňan, kde v normální
hrací době skončil výsledek 0:0.

Přišlo tedy na penalty. V první sérii
5 pokutových kopů byl výsledek
nerozhodný 3:3, v další části, tzv.
rychlé smrti, jsme bohužel prohráli
0:1. Následoval tedy zápas s týmem
Hroznové Lhoty, kde jsme zvítězili
4:3. Následně proběhl zápas o 5.
místo s týmem Rohatce, kde jsme
bohužel těsně před koncem obdrželi
branku, a tak prohráli 0:1. V závěru
to tak znamenalo 6. místo z 12 zúčastněných týmů.
Velký dík patří všem klukům, kteří
se tohoto turnaje zúčastnili. Někdo
sice odehrál více, někdo méně, ale
jako tým musí držet spolu. A o tom
tento sport vlastně je. Dík patří
i rodičům, prarodičům, přítelkyním
a dalším fanouškům fotbalu.
V družstvech dorostu a mužů
probíhaly celou zimní část většinou
tréninky. V těchto kategoriích se již
žádná halová liga nepořádá, a tak
po dohodě s okolními mužstvy proběhly pouze přátelské turnaje nebo
jednotlivé zápasy v naší sportovní
hale. Protože ale máme hráčů, hlavně dorostu, dostatek, bylo družstvo

Lužic v turnajích rozděleno na dva
týmy. Zde dominoval hlavně tým
Lužic I, který ovládl tyto turnaje.
V současné době již probíhá příprava
na travnaté ploše, aby přechod z tvrdého povrchu haly na travnatou pláň
nebyl jako skok z útesu.
A co nás čeká dál?
Jarní část soutěží začíná 1. 4.
2017. První se nám představí mladší
přípravka, která hraje doma s Petrovem. Starší žáci zajíždí do Dolních
Bojanovic, dorost do Vacenovic
a muži na Nesyt. Všechny následující termíny se vám budu snažit
umísťovat na plakátovací plochy
v obci, dále pak na lužickém infokanále a internetových stránkách:
www.luziceuhodonina.cz.
Přeji vám všem pěkný jarní čas
a těším se na střetnutí v areálu TJ
Baník Lužice, ať již při sportovním
utkání, nedělní vycházce či jen při
zastavení na občerstvení v naší
hospůdce.
S pozdravem Petr Slatinský

TJ BANÍK LUŽICE POŘÁDÁ

SBĚR STARÉHO ŽELEZA
A BAREVNÝCH KOVŮ
V SOBOTU 20. 5. 2017 od 8,30 hodin
Kovy nachystejte před své domy, s větším množstvím
vám rádi pomohou členové Baníku.
Kontakt:
Milan Pazdera 607 565 611,
Petr Slatinský 702 086 720,
Roman Číhal 606 633 372
ZÍSKANÉ PROSTŘEDKY BUDOU POUŽITY PŘEVÁŽNĚ NA ROZVOJ MLÁDEŽNICKÝCH CELKŮ.
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL
V uplynulém roce byla hlavní náplní tělocvičné jednoty činnost oddílů. Všechny oddíly se snažily dle svých
možností využívat jak budovu Sokolovny, tak i venkovní hřiště. Zároveň se nám podařilo pokračovat na drobných
opravách naší Sokolovny, dokončili jsme úsporné osvětlení schodiště ve vestibulu budovy, zrekonstruovali osvětlení
sociálních zařízení v přízemí a těsně před koncem roku byl vymalován sál Sokolovny.
Výbor tělocvičné jednoty se z pověření valné hromady zabýval návrhem na změnu vlastníka Sokolovny z T. J.
Sokol na Obec Lužice a stanovením podmínek darovací smlouvy.
Úspěchem byla dohoda s novým nájemcem občerstvení, který na vlastní náklady částečně zrekonstruoval pronajaté prostory a dnes je úspěšně provozuje.
Miloš Kadala, starosta tělocvičné jednoty

INFORMACE O ČINNOSTI ODDÍLŮ
GYMNASTICKÝ ODDÍL
Oddíl funguje od jara 2014,
nejdříve pod vedením bratra Petra
Janoška, nyní je vedoucím trenérem bratr Martin Bílek. Cvičení
vychází z principů amerického
programu CrossFit, který je zacílen na kondiční trénink zlepšující
celkovou fyzickou zdatnost. Cvičí
se zejména kliky, shyby, sedy-lehy,
dřepy, skoky přes švihadlo, výskoky na bednu apod.
V roce 2016 bylo registrováno
17 členů oddílu a nyní se přihlásili
další 2 členové. Celkem je tedy registrováno 19 členů gymnastického
oddílu. Na tréninky chodí taky cca
10 neregistrovaných zájemců, kteří
projevují zájem o CrossFit. Průměrný počet cvičenců na tréninku
je 14. Věk cvičenců je 15 – 45 let.
Tréninky jsou stabilně každé pondělí
od 18.00 do 19.30 hod. a v pátek od
17.30 do 19.00 hod. po celý rok včetně prázdnin. Se zvýšeným nárůstem
cvičenců jsou tréninky i ve středu
od 18.30 do 19.30 hod. Středy jsou
zaměřeny především na venkovní
aktivitu. Symbolické vstupné investujeme do vybavení oddílu. Tréninky
nejsou jenom na udržování kondice,
ale mají i motivační charakter. V říjnu 2015 se vytvořila skupina SRTG
Podluží pod vedením sestry Blanky
Lukovské. Členové této skupiny se
účastní běžeckých a překážkových
závodů nejen v České republice, ale
i v zahraničí (Slovensko, Polsko,
Maďarsko).
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Závody, kterých jsme se účastnili
v roce 2016:
 9x Spartan Race
 1x Ultra beast spartan cca 50 km
 2x Predátor Run
 5x Predátor Race
 1x Army Run
 AZ tower – výběh schodů
 Vinařský půlmaraton
 Olympijský běh ve Velkých
Bílovicích 5 km
 Velká Morava 10 km
 Masaryk run – 10 km na brněnském okruhu
 Hodonín – Holíč – Skalica
12,6 km
 Velká cena města Holíč
 Závody na horských kolech atd.
Náš oddíl nekončí jenom při
trénování a závodech, ale propagujeme naši aktivitu i veřejně. V roce
2016 jsme pořádali Novoroční běh
v délce 5 km, kterého se zúčastnilo
18 lidí, překážkový běh pro děti ve
Gbelích, „WINE RUN PODLUŽÍ
2016“ v Lužicích. Myšlenka, pořádat
závody vzešla od bratra Petra Janoška. Nám se líbila, a tak jsme si řekli,
že do toho půjdeme i v roce 2017.
Navázali jsme tak na sokoly, kteří
pořádali štafetový běh v Lužicích
již za první republiky.
Dvě soboty v listopadu 2016 jsme
se rozhodli uskutečnit úklidovou
brigádu. Sestry se pustily do úklidu tělocvičny, kde se umyly okna,
podlahy a doma vypraly záclony.
Bratři pracovali venku, kde vyčistili chodník a volejbalové hřiště od

travního plevelu. Další sobotu jsme
pomohli s vyklizením sklepních
prostorů a odvozem nepotřebných
věcí na místní skládku.
Milan Šefčík
ODDÍL ZDRAVOTNÍHO TĚLOCVIKU ŽEN
Oddíl čítá k 31. 12. 2016 24 členek. Schází se dvakrát týdně. Celý
oddíl pomalu stárne, a proto se
nás na pravidelném cvičení schází
9 – 10 členek. Přesto si dokážeme
povykládat, zastavit se i v sokolské
kavárničce na kávě nebo na pivečku
a zazpívat si písničku u příležitosti
narozenin nebo svátku některých
z děvčat. V roce 2017 se náš oddíl
sníží o 9 členek z důvodu zvýšení
členských příspěvků ze 100 Kč na
250 Kč, včetně sletové známky.
Milada Bílková
SMÍŠENÝ VOLEJBALOVÝ
ODDÍL
Oddíl má 13 členů. Ženy z oddílu
se v březnu zúčastnily ženského
volejbalového turnaje pořádaného
u příležitosti „MDŽ“ a nazvaného
„O škrpál tetky Bařinové“. V květnu
2016 jsme doma uspořádali volejbalový turnaj. Poněvadž máme k dispozici jen jedno hřiště, museli jsme
hrát zkráceně – jen jeden set a jen do
20 bodů. V červnu pořádáme každoročně třídenní soustředění, které
bylo předloni a loni na Bítově. Jeden den intenzivně trénujeme a pak
poznáváme okolí Bítova. V červnu

odjelo šestičlenné družstvo na pozvání na 5 dní do Polska do osady
Malé Lepaky. Sehráli jsme přátelské
utkání s místním ženským oddílem,
s nímž jsme zvítězili a vyhráli basu
piva. Po utkání nás polská děvčata
pozvala na grilování a na místní
krajové speciality. Bylo to velmi
příjemné posezení až do nočních
hodin.V prosinci jsme uspořádali
předvánoční turnaj a mezi svátky
jsme přijali pozvání na turnaj, který
se konal v sokolovně v Hodoníně.
Ludoslava Rutarová
ODDÍL STOLNÍHO TENISU T.J.
SOKOL LUŽICE V ROCE 2016
Oddíl má 17 hráčů, z toho 14 hrajících ve třech družstvech:
Družstvo „A“: účastník Okresní
ligy. Základní sestava: Vašek Štefan,
Oláh Eduard, Ondruš Milan, Zelinka
Pavel, který je vedoucí družstva.
Družstvo se udrželo na 7. místě
v Okresní lize.
Družstvo „B“: účastník Okresního přeboru. Základní sestava:
Poláchová Jana, Konečný Miroslav,
Komosný Miloslav, Ráb František,
Hřebíček Miroslav. Tabulka byla
velmi vyrovnaná, po každém kole
výrazně se měnící. Boj probíhal do
posledního kola o každý míček. Vedoucí družstva Miloslav Komosný.
Nakonec družstvo skončilo na pěkném 6. místě tabulky.
Družstvo „C“: účastník Okresního
základu, nakonec se umístilo na 5.
místě. Základní sestava: Valoušek
Jindřich, Parák František, Parák
Lukáš, Kudrna Jaroslav, Ráb Pavel.
Vedoucí družstva Jindřich Valoušek.
Oddíl žáků: v oddíle jsou registrováni tři žáci, sourozenci Daniel
a Sebastian Classenovi a Tomáš
Jungwirth. Mladí hráči a snad i naše
náhrada v budoucnu a nastupující
podpora. Oddíl má dva trenéry „C“
(Hřebíček, Zelinka) a tři rozhodčí
„K“ (Miloslav Komosný, Pavel Zelinka a Miroslav Hřebíček).
Miroslav Hřebíček

OCENĚNÍ ÚSPĚŠNÝCH SPORTOVCŮ R. 2016
V sobotu 25. února pořádaly lužické sportovní oddíly 10. Ples sportovců. V programu vystoupila Lucie Dulovcová z All stars fitness týmu. Byli
oceněni úspěšní sportovci:
Lucie Dulovcová - za úspěchy
v republikových a mezinárodních
soutěžích ve fitness dívek
Kolektiv Spartan Race Traning
Group Podluží - za výbornou organizaci náročného závodu WINE RUN
PODLUŽÍ 2016 v Lužicích a propagaci sportu mezi mládeží
Tým cyklistů - za perfektní zvládnutí cyklistické štafety Biketour Lužice – Isdes v rámci partnerství obcí
Lužice a Isdes, za úspěšnou realizaci
projektu a propagaci myšlenky „Kolo
sbližuje“
Pořadatelé děkují všem za příspěvek
na Ples sportovců.
Poděkování patří všem, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci tohoto plesu.
Jana Líčeníková

41

Sport

Sport / Okénko Joži Trefy

KOLO SBLIŽUJE A JEDE DÁL! PŘIDEJTE SE K NÁM
SEZNAM AKCÍ PROJEKTU NA ROK 2017:
28. 4. 2017

Cyklovýlet Otevírání jara na Podluží

9. 6. 2017

9. veřejná cyklotour Na kole dětem
Etapa do Mikulova přes Lužice

květen 2017

Cyklovýlet s Klubem seniorů

srpen 2017

Přátelské setkání s francouzskou delegací

28. 9. – 1. 10. 2017

Kolo sbližuje a jede Rakouskem

9. 12. 2017

Mikulášská cyklojízda

Koordinátorem za obec Lužice je určena sl. Denisa Šimíková, simikova@luziceuhodonina.cz

Okénko Joži Trefy
TAK TO JE TEDA TREFA...
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Společenská kronika / Napsali nám / Inzerce

Společenská kronika
Blahopřejeme
novomanželům

Doskočilovým
a přejeme hodně štěstí
a lásky ve společném životě.
Členka redakční rady Lenka Kučí se nám vdala...

Napsali nám
BENEFIČNÍ KROJOVÝ PLES
Dne 7. ledna 2017 pořádal Slovácký krúžek Lužice ve spolupráci s DH
Hovorané benefiční krojový ples. Výtěžek z plesu je určen na výlohy spojené
s léčbou pro naši kamarádku a bývalou členku našeho krúžku Kristýnu.
DH Hovorané věnovala Kristýně svůj honorář za ples. Byla vybrána částka v hodnotě 71.228 Kč + 10 euro. V rámci plesu rovněž proběhla dražba
obrazu, který věnovala paní Monika Onderková. Obraz v dražbě získala
chasa z Moravských Knínic za 10.000 Kč, k vydražené částce členové této
chasy přidali ještě dalších 1000 Kč dobrovolně.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli, ať dary
do tomboly, zakoupením vstupenky, dobrovolnými dary, koupí tomboly,
pomocí s organizací (představitelům obce, súdnej stolici, koláčkářkám,
pokladním, šatnářkám…), sokolům za slevu na prostory, prostě všem, kteří
přispěli na dobrou věc.
Děkuji též chasám z Mutěnic, Mikulčic, Moravské Nové Vsi, Hodonína,
Moravských Knínic a samozřejmě domácí chase za vytvoření pěkné atmosféry a předtančení plesu a všem, kteří nás přišli podpořit, přímo na plese
ať už byli oděni v kroji, nebo ve společenských šatech.
za Slovácký krúžek Tomáš Neugebauer (stárek)

NEMOVITOSTI – INZERCE


Naléhavě hledám ke koupi rodinný dům v Lužicích
do 3 mil. Kč. Zahrada podmínkou.
Kontakt na tel: 737 905 611
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Sháním ke koupi byt v Lužicích.
Tel: 604 547 716

Zpravodaj obce Lužice
vychází 4x ročně.
Periodický tisk územního
samosprávného celku
Redakce Lužického zpravodaje:
Mgr. Jana Ambrožová,
ambrozova@luziceuhodonina.cz
tel. 511 117 826
Marie Gutová,
gut.email@seznam.cz
Mgr. Jiří Hubačka,
jiri.hubacka@seznam.cz
Věra Kotásková,
verko@seznam.cz
Mgr. Lenka Doskočilová,
Lenka.Kuci@seznam.cz
Mgr. Jana Líčeníková,
licenikova@seznam.cz
Petra Nevrlá,
nevrla@luziceuhodonina.cz
tel. 511 117 827
Denisa Šimíková,
simikova@luziceuhodonina.cz
tel.: 511 117 851
Redakce si vyhrazuje právo
na běžnou úpravu rukopisů.
Čtvrtletník slouží k informování
občanů Lužic, není periodikem
žádného politického subjektu.
Redakce zvěřejňuje pouze články,
u kterých je znám autor.
Fotografie jsou z archivu OÚ
a od autorů článků.
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

FAŠAŇKOVÁ

obchůzka obcí
Foto: Petra Nevrlá

KARNEVAL

Ledové království

Krojový ples

Foto: Zdeňka Hubačková

Ples sportovců

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

Foto: Petra Nevrlá

Foto: Miloš Kadala, Antonín Batrla
Na vydání tohoto čísla přispěli:

