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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v měsíci srpnu byla dokončena II. etapa výstavby komunikace v ulici
Kratiny. Propojením ulic Česká a U Lidového domu regulérní komunikací
byl zajištěn standardní přístup občanů k rodinným domům, ke sběrnému
dvoru, k polnostem v lokalitě Kratiny a k areálu Českého zahrádkářského
svazu. Současně byly vytaženy za obrubník silnice kanalizační odbočky
pro napojení kanalizačních přípojek všech stavebních míst. Byly rekonstruovány staré revizní šachty a byla přepojena původní kanalizace do
stávajícího kanalizačního řádu obce. V předstihu byly položeny kabely
pro veřejné osvětlení a kabely NN pro nové přípojky k RD, aby mohlo
být zdemontováno vzdušné vedení na betonových sloupech. Pro realizaci
přeložky vedení vysokého napětí společností E.ON a. s. byly položeny
chráničky v úseku od ČZS po ulici Česká. Položením rozvodů kabelové
televize a optického kabelu pro internet byla komplexně dořešena infrastruktura ulice Kratiny.
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Slovo starosty
Vzhledem k tomu, že obec uspěla
s žádostí o dotaci, byla zahájena výstavba chodníku v ul. Bojanovická,
která zajistí bezpečné propojení pro
chodce mezi ulicí Dobrovolského
a ul. Velkomoravská. Obdobně jako
v ulici Kratiny probíhá současně
s výstavbou chodníku rozšíření
kabelové televize prostřednictvím
koaxiálních kabelů a optických
rozvodů pro internet a monitorovací

Slovo starosty
kamerový systém. Ke každému
rodinnému domu je z uličního
rozvaděče přiveden koaxiální kabel
a optická mikrotrubička. Součástí
projektové dokumentace včetně
stavebního povolení jsou podélná
stání, na která bohužel nejsou
dotační prostředky. Přesto, že potřebná částka ve výši 1,3 mil. Kč
je pro rozpočet nereálná, vytváří
obec podmínky pro dobudování

Ulici Bojanovická před výstavbou chodníku

Výstavba chodníku na ulici Bojanovická
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komplexní infrastruktury, a to i v lokalitách dřívější živelné zástavby.
V měsíci září byl realizován
projekt „Podpora preventivního
protipovodňového systému DSO“.
Vybudováním lokálních výstražných
a varovných informačních systémů
jsme se prostřednictvím digitálního
protipovodňového plánu obce Lužice zapojili do digitálního povodňového plánu ČR. V praxi to mimo
jiné znamená, že v případě ohrožení
povodněmi je možné na základě
instalovaných čidel sledovat hlásné
profily, ze kterých je možné monitorovat průběh povodní a následně
varovat veřejnost prostřednictvím
obecního rozhlasu o stupni povodňové aktivity a stanovených opatřeních.
V rámci realizace zmíněného programu byly původní reproduktory
nahrazeny bezdrátovými, prakticky
ve všech částech obce. Obecní
rozhlas v Lužicích je v provozu od
23. března 1948, kdy hlášení bubnem naposledy vykonal obecní
strážník Jan Mrkus. Bubnováno bylo
u 27 domů, a to od 12 do 14 hodin
a večer po páté hodině.
Na počátku měsíce září byla zahájena oprava mola vodní nádrže
Cihelna. Položena byla panelová
cesta a panelová plocha pro autojeřáb, kterým se provede beranění
pilotů z akátového dřeva. K pilotům
se přišroubuje pozinkovaná ocelová
konstrukce, ke které se přichytí pochůzná plocha z akátových fošen.
Ukončení letošní plavecké sezony
31. 12. 2017 se uskuteční na opraveném molu.
I když byly škola, školka a družina
o prázdninách bez žáků a předškoláků, bylo ve zmíněných objektech
a přilehlých zahradách rušno. V zahradě MŠ proběhly stavební úpravy
zahradního domku, ve kterém byla

vybudována toaleta pro děti a toaleta
pro dospělé. Zvlášť byl oddělen sklad
pro herní prvky a zvlášť pro nářadí
a sekačku. Opraven byl naučný chodník a stará dřevěná branka v oplocení hřiště byla nahrazena novou
kovovou. Opraveny byly houpačky
a zahájila se instalace bezpečnostní
palisády na sklepě. Ve školce byly
instalovány dvě interaktivní tabule
a vestavěné skříně. V základní škole
bylo vybaveno školní poradenské
pracoviště pro psycholožku, výchovného poradce, školního metodika
prevence a ranní školní družinu. Na
hřišti školní družiny byly rekonstruovány schody do kuchyně a do
knihovny s družinou, rekonstruovány
byly čtyři lavičky, vybudována zpevněná plocha, na kterou je instalován
nový stůl pro stolní tenis. V zahradě
byly zabudovány nové herní prvky
(pyramida a houpací hnízdo). V kuchyni školní jídelny byla instalována
moderní kuchyňská linka.
I když nás do konce roku čeká
hodně práce, jsou vytvořeny podmínky pro její ukončení ve stanovených termínech, a to včetně
demolice domu č. p. 254 v ul.
Velkomoravská (u zdravotního střediska), kde je zahájení podmíněno
realizací přeložky elektrického
vedení společností E.ON a. s.

Položení panelové cesty v areálu Cihelna

Nový stůl pro stolní tenis

Ing. Jaroslav Kreml
starosta

Houpací hnízdo
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Aktuálně z radnice

Aktuálně z radnice

Aktuálně z radnice
DOTAZNÍK
PŘÍLOHOU TOHOTO ČÍSLA ZPRAVODAJE JE DOTAZNÍK PRO OBČANY OBCE LUŽICE
VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOSTI A SDĚLTE NÁM SVŮJ NÁZOR, NÁMĚT, PŘIPOMÍNKU
Vážení spoluobčané,
naše obec zpracovává program rozvoje, ve kterém chceme stanovit
perspektivu obce ve všech oblastech působnosti na následujících 7 let.
Vypracování programu rozvoje je nezbytnou součástí žádostí o dotace.
V rámci tvorby programu rozvoje považujeme za velmi důležité zjistit vaše
názory, a proto se na vás obracíme se žádostí o zodpovězení následujících
otázek. Kromě vyjádření k situaci v obci bychom chtěli rovněž zjistit další
konkrétní podněty.
V případě, že je vás v domácnosti více, než jste obdrželi dotazníků,
můžete si vyzvednout další dotazník na Obecním úřadě v Lužicích.
Dotazník můžete vyplnit i elektronicky na webových stránkách obce
www.luziceuhodonina.cz.
VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK ODEVZDEJTE NA OBECNÍM ÚŘADĚ V LUŽICÍCH, NEBO VHOĎTE DO NEREZOVÉ SCHRÁNKY
PŘED RADNICÍ, PŘÍPADNĚ DO SCHRÁNEK V ZŠ A MŠ, NEJPOZDĚJI DO 20. 10. 2017.
Dotazník je anonymní a jeho výsledky poslouží výlučně jako podklad
pro zpracování programu rozvoje obce. Poskytnuté údaje budou pečlivě
vyhodnoceny. O výsledcích budete informováni na webu obce a v Lužickém zpravodaji.
Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.
Zastupitelstvo obce Lužice

Vážení občané,
zveme vás na besedu
téma

„PROGRAM
ROZVOJE OBCE
LUŽICE“

• RO schválila Smlouvu o dílo
mezi objednavatelem Obcí Lužice a zhotovitelem Mgr. Markem
Navrátilíkem k dodávce akátového materiálu pro realizaci akce
„Oprava rekreační plošiny vodní
nádrže Cihelna – akátový materiál“ za cenu 399.881 Kč včetně
DPH.
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• RO schválila Darovací smlouvu
mezi dárcem Obcí Lužice a obdarovanou Jihomoravskou komunitní nadací k finančnímu daru
ve výši 10.000 Kč jako příspěvek
na vydání knihy „Víchernice“, ve
které jsou také fotografie občanek
Lužic.
• RO vzala na vědomí výsledek
schvalovacího procesu u Darovací smlouvy a Smlouvy o zřízení
služebnosti mezi obdarovanou
a povinnou ze služebnosti Obcí

Morava, Dyje a Kyjovka a pověřila starostu zasláním vyjádření
za obec Lužice.

• RO vzala na vědomí dopis ve věci
silničního provozu v ul. Ploštiny
ze dne 13. 6. 2017 a ZO doporučuje schválení vypracování vyhodnocení silničního provozu na
komunikaci v ul. Ploštiny včetně
stanovení opatření ke zvýšení
bezpečnosti silničního provozu
v této ulici.

• RO schválila kladné vyjádření
k likvidaci sondy LU 20 v k. ú.
Lužice u Hodonína Palivovému
kombinátu Ústí, státní podnik,
Plucárna 2560/1, Hodonín.

• RO schválila přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve
výši 26.000 Kč na akci Pořízení
krojů do MŠ Lužice.
• RO schválila rozmístění zákazových cedulek v areálu školní
družiny (zákaz kouření a vodění
psů).

• RO schválila podání žádosti
o dotace na opravu podlahy v Sokolovně.

Bojanovicích (cena obědu včetně
dovozu 70 Kč/den/oběd).
• RO schválila organizační a finanční zajištění sportovní akce
WINE RACE ve výši 15.000 Kč.
• RO schválila náklady na projekt
od společnosti PROST Hodonín,
s. r. o. na bezbariérový přístup na
OÚ Lužice a toalety.

• RO vzala na vědomí zprávu
o obsahu a termínech v Oznámení o veřejné výzvě Lutes s. r. o.,
Česká 592/1, Lužice, k podnájmu
domu č. p. 516 (restaurace Lužák).

• RO schválila Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2017 pro
akci s názvem: „Stavební úpravy
komunikační sítě obce Lužice
2016, ulice Bojanovická“ – dotace ve výši 1.191.000 Kč.
• RO schválila Smlouvy o odvádění odpadních vod z veřejné kanalizace obce Lužice do veřejné
kanalizace obce Mikulčice mezi
Obcí Mikulčice, Obcí Lužice
a společností Lutes s. r. o. s účinností od 1. 9. 2017.

úterý 24. 10. 2017
v 17.00 hodin
v Sokolovně v Lužicích

• RO schválila Smlouvu o dílo
pro akci „Zámková dlažba před
obřadní síní na hřbitově“ za cenu
díla 160.023 Kč včetně DPH.

• RO schválila organizační a finanční zajištění akce Den s vodníkem Tihelňákem (Prázdninové
putování za vodníkem Tihelňákem, Turnaj v pétanque, Koncert
skupiny Countrio) dne 22. 7.
2017 ve výši 26.000 Kč.

Diskutovat budeme
o plánech rozvoje
obce Lužice.
Přivítáme vaše náměty
a připomínky.

• RO schválila Smlouvu o dílo
k akci „Osázení plochy před
hřbitovem v Lužicích“ za cenu
díla 112.265 Kč včetně DPH.

• RO schválila Smlouvu o dílo pro
stavbu v rámci projektu „Oprava
rekreační plošiny vodní nádrže
Cihelna – beranění pilot“.

• RO schválila návrh na vypracování přípravných projektů na
opravy areálu T. J. Sokol a TJ
Baník Lužice.

• RO vzala na vědomí dopis vedoucího odboru životního prostředí KÚ JMK ze dne 28. 6.
2017 o vyjádření k předloženému
návrhu na stanovení aktualizace
záplavového území vodního toku

• RO vzala na vědomí žádosti
občanů obce o náhradní zajištění
rozvozu obědů po dobu uzavření
školní jídelny v MŠ v Lužicích
a zajistila na tuto dobu obědy pro
seniory a ZP z DPS v Dolních

• RO schválila vydání publikace
o vzácné památce – lužickém
betlému při příležitosti 130. výr.
narození betlémáře Matěje Floriana.

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE LUŽICE
• RO schválila smlouvu Římskokatolické farnosti Lužice - náklady
na restaurování betlému ve výši
10.000 Kč.

ze 17 žadatelů o toto pracovní
místo byla vybrána jako účetní
paní Radmila Churá.

Lužice a dárkyní a oprávněnou ze
služebnosti Tělocvičnou jednotou
Sokol Lužice a doporučila ZO ke
schválení termín převzetí Sokolovny obcí Lužice k 1. 8. 2017.
• RO pověřila starostu, aby zajistil
změření hladin v jednotlivých
obecních studnách.
• RO vzala na vědomí zprávu
o průběhu výběrového řízení na
pozici účetní v ZŠ a MŠ Jaroslava
Dobrovolského Lužice, v němž

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Oznamujeme občanům, že ve dnech 20. října a 21. října 2017 se budou konat volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Starosta obce Lužice stanovil pro tyto volby dva volební okrsky
se sídlem ZŠ a MŠ Jaroslava Dobrovolského, Velkomoravská 220/264, 696 18 Lužice.
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Aktuálně z radnice

OBECNÍ POLICIE LUŽICE
aby využili pro zaparkování svých
vozidel parkoviště, které se nachází
naproti hřbitovu. Příjezdová cesta
ke hřbitovu slouží pro potřeby pohřbů a není projekčně stavěna na
váhu vozidel, která ji ničí.
V nadcházejícím období bude pozornost ve zvýšené míře zaměřena
mimo jiné na kontrolu míst s dozrávajícími plodinami – zahrádky,
pole, sady a vinohrady v lokalitách
Kratiny, Leopoldy, Kratiny za
dráhou atd.

Závěrem bychom chtěli informovat občany, že v současné době
již opět vykonávají službu v obci
dva strážníci, neboť pan Hynek
Bartyzal, který nastoupil do pracovního poměru a úspěšně absolvoval
všechny potřebné zkoušky pro
výkon služby.
Kontakt na strážníky Obecní
policie Lužice:
Telefon: +420 727851253
e-mail:
obecnipolicie@luziceuhodonina.cz

CO VŠECHNO NAŠE KNIHOVNA NABÍZÍ?
- Výpůjční službu knih a časopisů
- Rezervaci knih
- Knihy z výměnného fondu –
každý měsíc cca 50 nových knih
- Meziknihovní výpůjční službu
- Internet pro veřejnost
- Koutek pro děti
- Možnost zakoupení propagačních
materiálů obce
- Společenské hry
- Tematické kufříky
- Darované knihy volně k rozebrání
Otevírací doba knihovny pro čtenáře
Pondělí:
13:00 - 16:30 hod.
Středa:
9:00 - 12:00 hod.
13:00 - 16:00 hod.
Čtvrtek:
10:00 - 12:00 hod.
13:00 - 16:30 hod.
Více informací na
www.knihovnaluzice.estranky.cz
Petra Lorencová
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CO SE DĚLO
V KNIHOVNĚ
O PRÁZDNINÁCH
Kromě pravidelných dílniček
pro nejmenší děti s rodiči, které se
konají každé druhé úterý dopoledne, jsme o prázdninách v knihovně
uspořádali dva dny Prázdninového
tvoření pro malé i velké.
V prvním termínu jsme šili pouz-

dra z filcu, na které si děti s maminkami přišívaly knoflíčky a různě je
zdobily. V druhém termínu jsme vyráběli hudební nástroje – bubínky,
rumba koule a dešťové hole, které
si děti s pomocí maminek vyrobily
a ozdobily. (viz foto na další straně)

VYRÁBÍME HUDEBNÍ NÁSTROJE

Prázdniny skončily, školákům
opět nastal čas učení, rodičům a řidičům přibylo vrásek ze zvýšeného
pohybu dětí v ranních a odpoledních
hodinách na ulicích. Z tohoto důvodu bych chtěl požádat všechny
účastníky silničního provozu o zvýšení pozornosti během provozu
a také o určitou míru ohleduplnosti
a vstřícnosti.
Také bych chtěl apelovat na návštěvníky místního hřbitova, kteří
přijíždí ke hřbitovu svými vozidly,

VYRÁBÍME POUZDRA Z FILCU

Aktuálně z radnice
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Osobnost

My všichni školou povinní

Osobnost

My všichni školou povinní

JOSEF TLUSTÝ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Koncem prázdnin jsme se rozloučili s panem Josefem Tlustým, dlouholetým členem Českého zahrádkářského svazu v Lužicích. V této organizaci působil aktivně od roku 1984, kdy se stal členem a poté i předsedou
revizní komise ZO ČZS v Lužicích. Zároveň pracoval také v ústředních orgánech svazu jako člen revizní
komise ČZOS. V roce 1994 byl zvolen jednatelem ZO ČZS v Lužicích a od roku 1996 ještě navíc pokladníkem. Tyto funkce perfektně a zodpovědně vykonával až do roku 2008, kdy dovršil 80 let. Rádi bychom
si připomněli jeho životní příběh, věnovali mu svoji vzpomínku a poděkovali mu za jeho celoživotní práci.

Zahájení školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny

Za výbor ČSZ Luděk Půček
Pan Josef Tlustý se narodil
3. února 1928 v Dučicích u Kladna.
Navštěvoval Základní školu ve
Slaném. Dětství neměl jednoduché
kvůli předčasnému úmrtí maminky,
přesto na něj a zážitky se svými
sedmi sourozenci rád vzpomínal.
Pan Josef se vyučil obchodním
příručím v Praze. Po válce odjel
do pohraničí a začal pracovat
jako účetní v Kravařích, poté ve
Vejprtech, kde se seznámil se
svojí budoucí manželkou. Hned po
vojně se za ní odstěhoval do Lužic
a 30. 12. 1951 se s Libuší Tlustou
(rozenou Herkovou) oženil. Spolu
vychovali dvě děti – syna Zdeňka
a dceru Danu.

Pan Josef pracoval v naftových
dolech. Nejdříve pracoval na věži,
ale díky své píli a touze po vzdělání
úspěšně vystudoval večerní průmyslovou a pak i ekonomickou školu
v Břeclavi. Pracoval jako ekonom
na generálním ředitelství MND
v Bratislavě, později v Moravských
naftových dolech Hodonín, kde
zůstal až do důchodu.
Pan Josef byl velmi srdečný
a aktivní člověk. Na základní škole
v Lužicích byl mnoho let členem
SRPŠ, pracoval pro zahrádkáře
i pro obec. Jeho usměvavá tvář
nechyběla snad u žádných voleb.
Jako předseda nebo člen volebních
komisí býval vždy zárukou spoleh-

livosti i dobré nálady. Kromě toho
měl mnoho dalších koníčků – ještě
na vojně rád maloval, poslouchal
hudbu, fotil. I v pokročilém věku se
snažil kráčet s dobou. Miloval český
jazyk a literaturu. Svou lásku ke
vzdělání předával v důchodu svým
vnoučatům. Měl rád lidi a díky své
srdečné povaze, obětavosti a pracovitosti měl také mnoho přátel.

Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Ukončení školního roku
Hlavní prázdniny

5. – 11. 2. 2018
29. – 30. 3. 2018
29. 6. 2018
2.7. - 31. 8. 2018

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
ředitel školy:
zástupkyně ředitele:

S úctou na něj budeme vzpomínat.
Redakce

Mgr. Miroslav Hunča
Mgr. Jana Líčeníková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

výchovná poradkyně:
Mgr. Marcela Komendová
školní metodik prevence: Mgr. Magdalena Modlová

vedoucí učitelka :

třídní učitelé:
1. tř.
2. tř.
3. tř.
4. tř.
5. tř.
6. tř.
7. tř.
8. tř.
9. tř.

I.třída, Berušky :
Mgr. Jaromíra Malá
Mgr. Magda Chocholáčková
Mgr. Magdalena Modlová
Mgr. Danuše Vojkovská
Mgr. Lenka Ryšánková
Mgr. Tatiana Hromková
Mgr. Marcela Komendová
Mgr. Věra Kučí
Mgr. Jaroslav Grossmann

učitelé bez třídnictví:
asistentka pedagoga:

Jitka Krhovská
Ludmila Kotlaříková
Gabriela Podivínská

vychovatelka školní družiny:

Zdeňka Bravencová

hospodářka:
školník:
uklízečky:

Iva Rezková
Iva Rezková
Petra Březinová

II.třída, Včeličky :

Kateřina Knápková

III.třída, Motýlci :

Mgr. Ivana Cigánková
Bohumila Šišková

školnice :
uklízečka :

Iva Lorencová
Kamila Kučerová

vedoucí stravování :

Dagmar Filipovičová

kuchařky:

Ludmila Benešová
Kamila Kučerová
Dagmar Filipovičová

Jitka Krhovská

vedoucí školní družiny:

vedoucí školní jídelny:
kuchařky:
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4. 9. 2017
26. - 27. 10. 2017
23. 12. 2017 - 2. 1. 2018
2. 2. 2018

Radmila Churá
Lubomír Líčeník
Marcela Blažková
Marcela Pazderová
Soňa Zimková
Lenka Janulíková
Jana Nováková
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My všichni školou povinní

My všichni školou povinní

MIMOŠKOLNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
NÁZEV KROUŽKU
Příprava na přijímací zkoušky ČJ
Sborový zpěv
Příprava na přijímací zkoušky M
Pletení z papíru
Výtvarný
Volejbal
Folklorní kroužek Lužičánek
Radioamatérský
Taneční
Zdravotnický kroužek
Náboženství

VEDOUCÍ
Mgr. Marcela Komendová
Marie Havránková
Mgr. Jaroslav Grossmann
Marcela Blažková
Jitka Krhovská
Mgr. Marcela Komendová
Mgr. Jana Ambrožová,
Mgr. Jana Líčeníková
Karel Frýdek
Jitka Krhovská
paní Jurkovičová
Ing. Helena Bimková

TERMÍN
středa
7:00 hod.
úterý
14:00 hod.
čtvrtek
7:00 hod.
úterý
15:30 hod.
úterý
14:00 hod.
čtvrtek 14:00 hod.
úterý
14:00 hod.
pátek
pátek
čtvrtek
pátek

14:00 hod.
14:00 hod.
14:00 hod.
12:30 hod.

V září navštívili předškoláci Místní knihovnu v Lužicích

MATEŘSKÁ ŠKOLA
nabízí kroužky: folklorní, cvičení rodičů s dětmi.

OKÉNKO Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Školství zaznamenává v tomto školním roce velké
změny a ani předškolní vzdělávání se některým z nich
nevyhnulo.
Novela školského zákona zavádí s účinností od
září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí
individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu
plnění předškolního vzdělávání v mateřské škole. Pro
předškolní děti v naší mateřské škole to znamená, že
mají stanovenou povinnou školní docházku, a to každý pracovní den v době od 8.00 do 12.00. Případnou
absenci rodiče omluví v omluvném listu.
Rovněž se mění pravidla přednostního přijímání dětí
ke vzdělávání v mateřské škole /od září 2017 se týká
dětí starších 4 let/.
Od 1. 9. 2017 je změněna výše úplaty na předškolní
vzdělávání v mateřské škole, základní výše činí 250 Kč.
Od příspěvků SRPDŠ ve výši 200 Kč za pololetí/dítě,
plateb kulturních, společenských, sportovních a jiných
akcí pořádaných školou budou rodiče osvobozeni.

Cílem je podporovat pohybové schopnosti a dovednosti dětí, jejich fyzickou zdatnost, zdraví, radost a kreativitu, a vytvořit tak i předpoklad pro jejich budoucí
sportovní realizaci. Zapojeni jsou předškoláci z deseti
mateřských škol. Cvičení se přizpůsobuje režimu dne
a představuje 60minutové pohybové aktivity 1x týdně.
Projekt 1. ročníku finančně podporovala společnost
MND Hodonín, která je generálním partnerem FK
Hodonín a v regionu podporuje i další mladé sportovce.
Druhý ročník projektu je již placený /50 Kč za hod.dítě/. Také tyto poplatky nezatíží rodinný rozpočet
rodičů a finanční pokrytí zajistí pro děti škola.
Další jistě pozitivní změnou pro rodiče bude délka
prázdninového provozu, která se prodlužuje ze 14 dnů
na tři týdny.

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Školka
v pohybu, jehož druhý ročník startuje pro naše děti ve
středu 6. září 2017.

Do nového školního roku přeji všem pevný krok.
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Rekonstrukce zahradního domku v mateřské škole

NOVÉ ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

S dalšími změnami, které nás čekají, včetně úprav
ve školním řádu, byli rodiče seznámeni na informativní
schůzce ve středu dne 6. září 2017.

Iva Rezková – vedoucí učitelka
11

Kultura

My všichni školou povinní /Kultura

ZUŠ DOLNÍ BOJANOVICE
POBOČKA LUŽICE
4. 9. 2017 jsme zahájili výuku na naší lužické pobočce.
V tomto školním roce máme 21 žáků, z toho 8 z nich studuje obor
zobcová flétna, 1 hru na hoboj, 3 hru na violoncello a 9 žáků obor klavír.
Jednou týdně mají žáci hodinu hudební teorie, která je pro 1. – 5. ročník
povinná.
Děti mohou navštěvovat pěvecký kroužek, který patří pod ZŠ Lužice,
ale většina jeho členů jsou žáci naší pobočky.
V tomto školním roce nás čekají soutěže ve hře na dechové nástroje
a v sólovém zpěvu, tak nám držte palce.
Foto: Natálie Dvořáková – absolventka 1. cyklu ve hře na klavír
něném termínu a v den, kdy se
odehrálo v Lužicích i okolí mnoho
jiných akcí, měl hodně příznivců
a jeho program byl velmi zajímavý.

Kultura

Záříjové babí léto zahájil tradiční
a oblíbený Prkačcup. Stroj nazvaný
Čapí hnízdo překonal na svém dvojkolovém voze jiný velikán - římský
císař Caesar.

JAK JSME PROŽILI LÉTO V LUŽICÍCH
Bylo léto horké, léto, léto tak, jak
má být, zpívá se ve známé písničce.
Ale uznejte - co je moc, to je moc…
Kdo mohl, trávil léto u bazénu
nebo u rybníka. Děti se rozjely na
tábory, pracovníci našich technických služeb LUTES každý den
od 5 hodin ráno zalévali po obci
stromy, keře a květiny.
Spokojeni mohli být naopak
organizátoři letních akcí, protože
ani jednou nemuseli kvůli dešti
rušit program, jak se to v minulosti
někdy stávalo.
Velký úspěch měl např. Předhodový večer se Slováckou svatbou
podle Josefa Kopeckého, Den
s vodníkem Tihelňákem pro děti
s rodiči, Turnaj v pétanque i překážkový běh obcí WINE RACE.
Menší zájem byl o country večer, což byla škoda, protože kapela
Countrio pod vedením pana Lubo12

míra Krobota je vždycky zárukou
kvality. A nejinak tomu bylo i letos.

Přesto, že se Literární večer na
Starém kvartýře konal ve změ13

Kultura

Kultura
Mnoho známých a přátel se přišlo
podívat na vernisáž výtvarné výstavy lužické občanky paní Moniky
Onderkové na Starém kvartýře,
která bude otevřena každou neděli
odpoledne do konce října.
Na Lužické vinobraní šla v průvodě sice jen tři statečná děvčata
z lužické chasy a šest šohajů, ale
naštěstí přišli v krojích mužáci hotaři, děvčata ze Starého kvartýru
a hodně dětí, zahrála dětská CM,
nechyběl ani symbol vinobraní hrozen od lužických vinařů, takže
čest vinobraní byla zachráněna…
Mnoho z minulosti se změnilo.
Vinohrady jsou oplocené, po špačcích střílejí děla, bečky ve sklepě
vystřídaly nerezové tanky. Tradice
a zvyky si připomínáme z úcty
k našim rodičům a prarodičům,
kteří nám zanechali odkaz a svoji
životní stopu právě v podobě lidových zvyků a tradic krojů a písní.
Zaslouží si, abychom v Lužicích
tradici vinobraní zachovali.
Na Liďáku díky dobrému burčáku, veselým hotařom i přísnému
policajtovi bylo veselo až do půlnoci .
Jana Ambrožová

• Zapojte se • Zapojte se • Zapojte se •
FOTOGRAFICKÁ, VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ
SOUTĚŽ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Kulturní komise ve spolupráci se ZŠ Lužice vyhlašuje fotografickou, výtvarnou
a literární soutěž pro děti i dospělé
TÉMATA:
VÍTEJTE V LUŽICÍCH - Lužice jako místo, které chceme představit, ukázat...
TADY JSEM DOMA - Lužice jako místo, kde žijeme, místo, kde jsme spolu...
Práce budou vystaveny na výstavě ke 110. výročí ZŠ, nejlepší z nich zveřejníme
v Lužickém zpravodaji a na webu obce.
Termín odevzdání prací 31. 12. 2017 na Obecním úřadě v Lužicích referentce Petře Lorencové.
Bližší informace na OÚ, tel. 511 117 827.

VÝSTAVA
OLDŘICH PINDA/TINTINRIN LUŽICKÝ

ROZKVETLÉ
LUŽICE

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ŘÍJEN – PROSINEC 2017
27. 10.
11. 11.
16. 11.
1. 12.
3. 12.
9. 12.
29. 12.
31. 12.
14

Vyhodnocení soutěže Rozkvetlé Lužice 2017, Tabačárna
Posezení s písničkou pro seniory, Sokolovna
Hřbitovní aktovky
Vernisáž vánoční výstavy - Starý kvartýr, od 17 hodin
ADVENT ZAČÍNÁ
16 hod. Zahájení předvánočního jarmarku v Sokolovně
17 hod. Rozsvícení vánočního stromu u radnice
S Mikulášem do Francie, Hala Lužice
10 hod. Mikulášská projížďka na kole
15 hod. Nadílka s veselým Mikulášem a hodným čertem
Vánoční koncert v kostele s představením opraveného betléma
Ukončení plavecké sezony a rozloučení se starým rokem u Cihelny

FINÁLE SOUTĚŽE

V prostorách Regionálního centra v Hodoníně se v letních měsících konala výstava výtvarných prací lužického rodáka, patriota, malíře, kreslíře,
grafika Oldřicha Pindy (+ 9. 8. 2013). Na vernisáži na tohoto výrazného
umělce zavzpomínala rodina i mnoho přátel. 8. října 2017 by se Oldřich
Pinda dožil 65 let.
Redakce

Klub česko-francouzského
partnerství ve spolupráci
s ekologickou komisí RO
zve všechny občany,
kteří se zajímají
o květinovou výzdobu
domů a předzahrádek,
na vyhodnocení soutěže
Rozkvetlé Lužice 2017,
která se koná v pátek
27. října od 17 hodin
v areálu ČZS (Tabačárna).
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Kultura / Spolky

Kultura

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU PRO SENIORY
11. listopadu 2017 od 16 hodin Sokolovna Lužice
Beseda s představiteli obce a Charitou Dolní Bojanovice a kulturní program.
Občerstvení zajištěno • vstupné dobrovolné

Spolky
PRÁZDNINY S BRONTOSAUREM
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Ani o prázdninách se nenudíme. Mimo klasický stanový tábor pořádáme pro děti už čtvrtým rokem
také tábory příměstské. Některé děti se ještě na divočinu pod stanem necítí, a tak je pro ně příměstský
tábor ideálním řešením. A protože byl zájem opravdu veliký, udělali jsme „příměšťáky“ rovnou dva.
Kdo by se taky nechtěl vydat
do kouzelné Fanfárie? Do místa,
kam se kromě skřítků ještě nikdy
nikdo nedostal? Kde by ale taková
Fanfárie mohla být, to nikdo z nás
netušil.
A tak jsme se sešli v pondělí
v Kouzelné školce. A byli tam
všichni- Michal, Majda, Dáda,
prateta Alžběta i Fanynka. A taky
babička Sonička, která se nám, jak
už to tak babičky dělávají, starala
hlavně o dobré jídlo. Ale přece
jen nám někdo chyběl. František!
Fanynka sice tvrdila, že zaspal, ale
stejně nám to přišlo jako nějaká záhada. No nic, pokud se chce někdo
někam vydat, potřebuje mapu. A tak
jsme si začali hrát a plnit úkoly,
abychom mapu získali. A podařilo
se. V úterý už byla mapa celá a my
se vrhli do výroby triček, abychom
se na té cestě nepoztráceli a hlavně
aby všichni, kdo nás potkají, věděli, že jsme jeden tým. Ve středu
ráno jsme se setkali na vlakovém
16

nádraží a společně se vydali za
dobrodružstvím. Mapa nás zavedla
do Brna. Bylo tam krásně, jenom
skřítci nám tam nějak chyběli. Ani
Františka nikdo nenašel. A pak to
prasklo. Františka jsme potkali
ve vlaku a zjistili jsme, že vůbec
nezaspal, ale že ho Fanynka ve
Fanfárii schválně zamkla, protože
chtěla všechny děti jenom pro sebe.

Dala nám falešnou mapu a místo do
Fanfárie nás vzala do Wikylandu.
František se na ni moc zlobil, ale
holt chyby dělá každý. Vysvětlili
jsme Fanynce, že její chování
opravdu nebylo správné a všichni
jsme jí odpustili, protože se nakonec omluvila. A jestli jsme se tedy
dostali i do opravdové Fanfárie? To
víte že jo! Cesta byla dlouhá a ná-
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Spolky

Spolky
ročná, střežili ji totiž skřítci a my
museli plnit jejich úkoly. A protože
jsme už byli dost unavení, museli
jsme se před tou cestou dobře naobědvat a odpočinout si.
A kde si můžete odpočinout líp
než u babičky, která vám čte pohádky. To ona nás nabila energií,
abychom tu cestu zvládli. A zvládli
jsme ji. Skřítky jsme přesvědčili, že
jsme opravdu šikovné a hodné děti
a že Fanfárii nezničíme. A nedovedete si představit, jak tam bylo krásně. Tolik barev a ozdob a dobrého
jídla a pití a zábavy a radosti. Moc
jsme si to tam užili. A byl tu konec
týdne. Už nás čekalo jen loučení
a pak zamknout dveře a těšit se,
na co se naše klubovny promění
příští rok .
Za Hnutí Brontosaurus
Kristýna Vagundová

Poděkování
Velkou pochvalu za obětavost
si zaslouží vedoucí oddílů
Brontosaura Kristýna Vagundová a Monika Nováková, organizátorky dvou
pětidenních turnusů příměstského tábora Hnutí Brontosaurus, a také paní kuchařky
Soňa Zimková, Lenka Janulíková a Jana Nováková
ze školní jídelny ZŠ, které
dětem připravovaly celodenní
stravování.
Děkujeme za děti i za rodiče!
Rada obce
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BRONTOSAURUS NEBO ŽELVY NINJA?
Letos jsme se opět s dětmi vydali za dobrodružstvím na naši táborovou základnu do Horní Lhotice
kousek od Náměště nad Oslavou na Vysočině. Tábor se uskutečnil na začátku prázdnin 1. 7. - 14. 7. Letos
byla pro děti nachystána táborová hra na motivy příběhů želv Ninja.
Děti společně s Leonardinou,
Raphaelinou, Donatellem, Michelangelem a Třískou bojovaly proti
zlému Trhačovi a jeho poskokům.
Cesta k úspěchu a porážce Trhače
nebyla vůbec jednoduchá a několikrát nás Trhač zavedl do slepých
uliček, kladl před nás složité hádanky, těžké úkoly a párkrát jsme si
mysleli, že to dokonce vzdáme a pojedeme domů s nepořízenou. Společnými silami jsme však všechno
zvládli. Po krásných 14 dnech jsme
Trhače porazili, a zachránili tak
celou Zemi před jeho krutovládou.
Náš tábor je stanový bez jakékoli
kamenné stavby. Všechno stavíme
na louce a v lese. Děti spí ve stanech
s nepromokavou plachtou a dřevěnou podsadou. Společně jíme ve
velkém vojenském hangáru, jídlo si
dovážíme ze školní jídelny, večeře
vaříme v táborové kuchyni. K programu využíváme hlavně okolní les
a louky. Veškeré ostatní táborové

vybavení je realizováno pomocí
jednoduchých táborových staveb.
Na louce máme velké cirkusácké

šapito, pod kterým hrajeme hry
a bavíme se. Děti mají k dispozici
i velké indiánské teepee, kde usínáme při zvuku praskajícího dřeva
a kytar. No a nezapomínáme ani na
hygienu, máme velkou sprchu, kde
ohříváme vodu pomocí ohně, mobilní vojenské umývárky s tekoucí
vodou a další potřebné zázemí.
Počasí nám přálo, a tak jsme si
pravidelně dopřávali zchlazování
v místním potůčku Chvojinice. Několikrát jsme se vydali k přehradě
a jednou jsme podnikli výlet do
blízké Náměště nad Oslavou, kde
jsme si prohlédli místní zámek. Děti
a vedoucí strávili skvělých 14 dní
v lese na Vysočině a báječně jsme
si to všichni užili.
Martin Kadala
hlavní táborový vedoucí
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ZE SKAUTŮ SE NA LETNÍM TÁBOŘE STALI VIKINGOVÉ
V pondělí 10. 7. jsme se se skauty z Lužic,
Mikulčic a Prušánek opět po roce společně
vydali ke Žďáru nad Sázavou, přesněji do
vesnice Polnička, abychom zde strávili tři
týdny plné zábavy, dobrodružství, her, ale
také nějaké té práce. Protože tohle všechno
k našemu oblíbenému táboru patří. Na letošním táboře se z nás stali skandinávští mořeplavci Vikingové. Jako Vikingové jsme to
neměli jednoduché, protože hned na začátku
tábora otrávili nepřátelé našeho krále a unesli
následníka trůnu. Museli jsme se tedy vydat
na dlouhou a nebezpečnou plavbu, abychom
prince našli a mohli jej korunovat novým
králem. Cesta nebyla jenom tak. Pluli
jsme přes útesy, do kterých jsme nesměli
narážet, přečkali náročné deště a bouře a ne
všude jsme byli vítáni. Například na dvůr
francouzského císaře jsme se dostávali převlečení za potulné kejklíře včetně secvičení
divadelního představení. Během cesty nám
také došla pitná voda, kterou jsme museli obstarat z jiných zdrojů, a tak jsme se vydali ke
studánce nedaleko tábora. Výletů nás vlastně
během tábora čekalo víc. Podívali jsme se
do ZOO v Jihlavě, zaplavali si v jihlavském
aquaparku, jindy jsme si zase udělali delší
procházku po místních lesích. Jako každý
rok jsme si samozřejmě zazpívali u táboráků
za zvuku několika kytar. Oprášili jsme si
vědomosti o tom, že rozdělat a udržet oheň
není tak jednoduché, jak to vypadá, zvlášť
po dešti. Starší z nás si zase připomněli,
jaké to je nasekat dříví do polní kuchyně,
abychom mohli uvařit oběd, a mladší se
rozhodně něčemu přiučili. Všichni jsme byli
moc šikovní, a tak se nám na naší vikingské
plavbě podařilo nejen najít prince, ale také
odhalit zlo a patřičně jej potrestat. Všichni
jsme si tábor moc užili a už teď se těšíme
na příští rok.

LETNÍ NÁVŠTĚVA OBČANŮ Z FRANCOUZSKÉ PARTNERSKÉ OBCE
ISDES SE VYDAŘILA
Partnerství mezi Lužicemi a francouzskou vesničkou Isdes trvá již 12 let, takže letošní setkání bylo velmi
srdečné, bezprostřední a veselé tak, jak to mezi skutečnými přáteli bývá. Přijelo dvacet šest dospělých
a sedm dětí ve věku od 4 do 12 let. Ubytovaní byli většinou v rodinách členů Klubu česko-francouzského
partnerství, kteří také zajišťovali stravování na Tabačárně a program. Bez jejich nadšení a pracovitosti
by nebylo vůbec možné takové partnerské setkání uskutečnit.
Hned první den byl věnován
poznávání našich folklorních tradic
a krojů v krejčovské dílně paní
Vlaďky Magdolenové, kde si
mohli naše kroje nejen prohlédnout
a podívat se, jak se šijí, ale také si
je vyzkoušet. Ochutnali zde také
tradiční moravské pokrmy. Za
domácí škvarky, fazulnicu a nudle
s mákem sklidil mistr kuchař pan
Bílík se svojí ženou potlesk.
V keramické dílně paní Martiny Mirošové si vyzkoušeli práci
s keramickou hlínou. Než odjeli,
měli své výrobky vypáleny, aby se
mohli ve Francii pochlubit, jak točili
na hrnčířském kruhu.

Další pestrý program, např. „Pevnost Boyard“ v lanovém centru
Hájenka park Břeclav, Napoleonské hry ve Slavkově, prohlídka
zámku v Miloticích v dobových
kostýmech, prohlídka Archeoparku v Pavlově, návštěva hodů
v Prušánkách, sklepů ve Vrbici
a Úvalech, byl zaměřen na poznávání zajímavostí našeho kraje.
Francouzské odpoledne v lužické Stodole nabídlo všem spolkům
a občanům setkání s francouzskými
přáteli a přispělo k utužování vzájemných vztahů. Bylo zahájeno,
v tomto prostředí velmi netradičně,
koncertem vážné hudby v podání

smyčcového kvarteta složeného z
přátel naší členky violoncellistky
Lady Zabloudilové. Klub seniorů
pro francouzské přátele připravil
scénku Lázeňské odpoledne - velmi
vtipnou ukázku toho, jak se dokáží
bavit a radovat ze života. Cimbálová muzika Slovácko mladší, jejíž
členové s námi před několika lety
také navštívili partnerskou obec
Isdes, je složena nejen z výborných
muzikantů, ale také skvělých bavičů, kteří vytvořili skvělou atmosféru
a dokázali strhnout téměř všechny
hosty ke zpěvu i k tanci. Samozřejmě, že jsme našim přátelům ukázali
i naši vesnici. Byly také vážnější

Pokud někoho z vás takové letní zážitky
lákají, nebojte se mezi nás přijít každý čtvrtek v 17:00 na klubovnu za obecním úřadem.
Rádi vás uvidíme!
Za oddíl Sojky Lucie Nováková
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okamžiky, při kterých jsme si uvědomili, že partnerství přináší také
sounáležitost, účast a porozumění
v těžkých chvílích. Při nedělní mši
v kostele paní Arlette Fromont
darovala farnosti vlastnoručně vyrobenou sošku sv. Vincenta, patrona
vinařů, aby vyjádřila poděkování za
naši účast a modlitby za Ambere,
její zesnulou osmnáctiletou dceru.
Věřím, že si od nás z Lužic francouzští hosté odnesli spoustu krásných zážitků a vzpomínek. O tom,
že se jim u nás líbilo, svědčí i trička,
která si přivezli z Francie, a velmi
nás potěšili tím, co na nich bylo
napsáno v češtině - V LUŽICÍCH,
TADY SE MI LÍBÍ.
Jana Ambrožová

CIMBÁLOVÁ MUZIKA
LÉTO V CIMBÁLOVÉ MUZICE Z LUŽIC
Letošní léto se v cimbálce neslo
v duchu festivalů.

U stromu partnerství před ZŠ

PODĚKOVÁNÍ
V srpnu navštívili naši obec
francouzští přátelé z partnerské
obce Isdes.
Děkuji všem, kteří se podíleli
na velmi zdárném průběhu celého
týdne s našimi francouzskými přáteli. Všem rodinám, které poskytly
ubytování a stravování.
Ochotným členům klubu, kteří
zajistili a připravili stravování.

Všem, kteří se podíleli na realizaci
programu. Dále těm, kteří pomohli
a podpořili vytvoření technického
zázemí, které bylo potřeba, firmě
Lutes, restauracím Lidový dům
a Lužák, Českému svazu zahrádkářů, obecnímu úřadu, krejčovství
Vlaďka Magdolenová, keramické
dílně Martina Mirošová, Starému
kvartýru, panu Kubišovi.

Pro mnohé to bylo velmi náročné,
ale spokojenost, úsměv a poděkování od přátel při loučení určitě potěší
a svědčí o tom, že jsme vše společně
perfektně zvládli.
Děkuji každému z vás, kdo nějakým způsobem pomohl. I zdánlivá
maličkost určitě přispěla k úspěšnému průběhu.
Jsem ráda, že náš klub má členy,
kteří dokáží společně vše zvládnout
a na které se lze spolehnout. Velkou
oporou členů jsou rodinní příslušníci a jejich přátelé. Myslím, že myšlenka partnerství se zcela naplňuje,
a to díky vám všem.

Na začátku prázdnin jsme vystupovali s dětským národopisným
souborem Jatelinka z Tvrdonic na
Mezinárodním folklorním festivalu
Klatovy, kde jsme se nestačili divit
obřím rozměrům této akce. Byla
spojena s poutí, což se projevilo jak
na účasti návštěvníků, tak i účinkujících. Šlo o více vystoupení na různých místech. Hlavní podium bylo
na náměstí, které reprezentovalo
toto krásné město. Další vystoupení se konala na kolonádě, která
byla nedávno dokončena. Dlouhé
přechody a počasí byly náročné, ale
určitě to za to stálo.
Chtěla bych však psát hlavně
o mezinárodním folklorním festivalu Liptálské slavnosti, kde jsme také
účinkovali. Už 48. ročník této akce
se konal ve dnech 23. - 27. srpna
pod záštitou poradkyně předsedy
vlády a ředitele Folklorního sdruže-

Cimbálova muzika na Mezinárodním folklorním festivalu Liptálské slavnosti

ní ČR. Patří mezi největší folklorní
festivaly v ČR a slovo mezinárodní
bylo na svém místě. Dorazily soubory z Kostariky, Dánska, Indie,
Polska, Rumunska, Slovenska,
Čech i Moravy.
Obec Liptál má asi 1500 obyvatel
a kolem 157 domů, ale i ocenění Zla-

tá Europe jako jediná obec v Evropě.
Neuvěřitelné bylo, jak organizátoři členové místních souborů - dokázali
ostatní soubory ubytovat, nakrmit,
zabavit apod. Program, který začal
po příjezdu družebním večerem
všech zúčastněných, pokračoval
sobotním maratonem - vystoupení

Mgr. Jana Líčeníková
předsedkyně Klubu
česko-francouzského partnerství
Rada obce Lužice děkuje Klubu česko – francouzského partnerství za přípravu a realizaci
programu při pobytu přátel
z partnerské obce Isdes.
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od rána do pozdních večerních hodin
a končil ohromujícím ohňostrojem
ve 23 hodin.
Vystoupení se konala u místního
zámečku či na hlavním podiu.
Nedělní ranní mše v kostele za
účasti souborů byla vodítkem k závěrečnému galaprogramu v krásném prostředí liptálského amfiteátru. Myslím, že obyvatelé Liptálu
mají být na co hrdí.
My všichni jsme si odnesli spousty
zážitků, poznali nové kultury a mohli
sledovat, jak se taková tradice udržuje. Spousty nadšenců ukázaly, že to
jde i v malé obci na Valašsku.
Velké poděkování patří také rodičům dětí a naší obci za podporu
a pomoc. Dobře víme, že by to bez
ní nešlo.
Přeji všem šťastné vykročení do
nového školního roku – vykročte
pravou, ať se daří a brzy zase na
viděnou.
Ivana Šimčíková

PRKAČCUP SKVĚLÁ ZÁBAVA PRO VŠECHNY
Závod malotraktorů se těší velké
oblibě a stejně jako závod WINE
RACE obohatil lužické kulturní
a sportovní léto. Pořádali ho už po
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deváté naši mužáci, kteří věnovali
svůj čas a energii pro ostatní. Děkujeme a pana Tomáše Maršálka
se ptáme:

1. Kolik osob a jak dlouho závod
připravovalo?
O přípravu se stará výbor našeho
spolku (Maršálek, Molnár, Král,
Klásek, Buchta) rozšířený o Vlastika Magdolena, bez kterého si
fungování občerstvovacího stánku
nedovedeme představit. Sešli jsme
se asi dva týdny po hodech a kromě
zhodnocení hodů jsme rámcově naplánovali, jak budeme letošní „Prkač“ organizovat, tj. trať, překážky,
propagaci, ceny, množství a značku
piva a jiné důležité věci. Rozdali
jsme si úkoly a další schůze byla
asi dva týdny před akcí, kdy jsme
zkontrolovali splněné úkoly a stanovili úkoly další, a poslední schůze
byla dva dny před soutěží, znovu
k ověření stavu příprav. Z toho je
vidět, že se scházíme rádi :-)
Samotná příprava tratě a technického zabezpečení je už věcí všech

mužáků a začíná v den závodu ráno
tak, abychom se k obědu mohli rozejít s pocitem, že je vše bezvadně
připraveno. Bezprostředně před
závodem uzavřeme trať, naskládáme překážky v podobě pneumatik
a závod může začít. No a hned po
vyhlášení výsledků začíná úklid,
než se setmí, je vše navráceno do
původního stavu.
2. Jak byla trať dlouhá a kolik
bylo celkem překážek?
Jede se na dvě kola, jedno kolo
má délku 440 metrů, takže celkově
880 metrů.
Překážky byly následující:
válení pneumatiky, průjezd písečnou dunou Sahara, průjezd deštným
pralesem, přejezd přes dvě řady
ležících pneumatik, slalom mezi
pneumatikami a shazování betonových dlažebních kostek.
3. Které překážky dělaly závodníkům největší potíže a které si
naopak pochvalovali?
Jednoznačně nejtěžší je shazování
betonových dlažebních kostek. Jsou
rozestaveny tak, že jejich shození
vyžaduje opravdu intenzivní točení
volantem vlevo či vpravo a někdy
i zastavení a couvání. Za každou
neshozenou kostku je penalizace
15 sekund, takže se vyplatí kostky
poctivě shodit. Pokud by v den závodu bylo takové horko, jaké jsme
zažívali téměř celé léto, určitě by
si závodníci pochvalovali průjezd
deštným pralesem. Bohužel bylo
poměrně chladno a větrno, tak jsem
na tuto překážku žádnou chválu neslyšel. K oblíbeným překážkám ale
určitě patří lužická Sahara.
4. Kolik závodníků se závodu
zúčastnilo? Odkud byli? Kolik
let měl nejstarší a kolik nejmladší
závodník?
V dětském předkole Prkáček jsme
měli 32 malých závodníků. V hlav25
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ani naposled.
Prkáček, mladší děti: Jan Řičica
na šlapacím traktůrku
Prkáček, starší děti: Michal Hřebíček na šlapací tříkolce
Cena diváků: Římané alias Josef
Knapil a Jaroslav Hoša, jejich
nápady nemají chybu a vždycky
pobaví.
Pekáček: italský chleba od Lucie
Králové, s velkým náskokem na
druhé místo...
Kdo vám pomohl sponzorsky?
Samozřejmě obec Lužice, respektive Lutes, zapůjčením lavic,
stolů, aparatury a velkou podporou.
Saharu přivezla a bednění zapůjčila
Stavební Firma Plus a s úklidem
Sahary pomohla stavební firma
pana Krejčiříka. Pneumatiky nám
zapůjčili organizátoři závodu Wine
Race. Všem jim patří náš dík!
Chtěli byste něco vzkázat čtenářům?
Děkujeme všem, kteří přišli a bavili se s námi. Ještě víc děkujeme
těm, kteří se zúčastnili závodu.
Velmi bychom si přáli, aby se na
startu objevilo víc Lužičanů, máme
spoustu krásných traktorů a je škoda je používat jen k práci. Nejde o to
zvítězit, ale pobavit sebe i ostatní.

ním závodě pak soutěžilo 17 borců,
kteří k nám přijeli z Josefova (2x),
Dolních Bojanovic, Podivína, Vacenovic, Moravské Nové Vsi, Prušánek a Říma. Toto bylo samozřejmě
doplněno domácími Lužičany. Letošní ročník nebyl rekordní počtem
soutěžících, ale zaznamenali jsme
rekord v počtu obcí, které k nám
vyslaly své reprezentanty.
Věk nejmladšího závodníka byl
necelé 3 roky, věk nejstaršího závodníka je tajný, ale prozradím, že
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to byl pan Bílík, který je každoročním účastníkem.

DOBRÁ PŮDA
Vážení spoluobčané,
letní měsíce uběhly jako voda, věřím, že jste je prožili krásně a pohodově. I my z Dobré půdy jsme odpočívali,
ale nyní již máme pro vás připraveno několik velmi zajímavých témat a akcí, na které se můžete těšit.
PROGRAM DO KONCE ROKU 2017:
• Sobota 16. 9. 2017 v 18 hodin – ZOB Atmosféra
Téma: TAJEMSTVÍ SEBEDŮVĚRY – Jak zvýšit pocit vlastní hodnoty a věřit si i za obtížných okolností.
• Sobota 21. 10. 2017 v 17 hodin – ZOB Atmosféra
Téma: SÍLA ODPUŠTĚNÍ – Jediná síla k novým začátkům.
• Sobota 28. 10. 2017 v 17 hodin – Atmosféra
Téma: Bude upřesněno na webu www.dobrapuda.cz
Host: Vítězslav Vurst – nemocniční kaplan
• Sobota 18. 11. 2017 v 16 hodin – ZOB Atmosféra
Téma: POZITIVNÍ POVAHOVÉ PROFILY – Jedinečná typologie osobností – přednáška + praktický
workshop
• Sobota 9. 12. 2017 v 17 hodin – Atmosféra
VÁNOČNÍ KONCERT – pěvecká skupina Heleny Vladárové z Břeclavi
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 e-mailem.
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.
Těšíme se na setkávání s vámi.

Daniel a Dáša Doricovi

Děkujeme mužákům a přejeme
jim hodně radosti ze zpěvu i dalších
akcí, které pro radost svou i spoluobčanů dělají.
Redakce

5. Kdo zvítězil v hlavním závodě,
kdo v Prkáčku a který chleba
nejvíce chutnal?
Hlavní závod, kategorie lehkých
vozidel: Tomáš Pospíšil z Dolních
Bojanovic, jeho premiéra u nás
a hned první místo!
Hlavní závod, kategorie těžkých
vozidel: Rostislav Svačina z Podivína, nevyhrál u nás poprvé a určitě
27
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KURZ THAJSKÉ KUCHYNĚ
Jako milovník dobrého jídla a nadšenec do vaření jsem byla velmi
ráda, že jsem se mohla účastnit
kurzu thajské kuchyně, který vedl
Vojta Novák se svou přítelkyní
Nikolou Doležalovou. Kurz se
uskutečnil v nově opravené kuchyni v ZŠ Lužice. Jelikož byl kurz
pouze pro pár lidí, vládla po celou
dobu příjemná a rodinná atmosféra.
Naučili jsme se celkem 8 thajských
jídel, která obsahovala polévku,
hlavní jídla i dezert. Jelikož ingredience k vaření těchto pokrmů jsou
neobvyklé a neprodávají se všude,
tak nám Vojta také poradil, kde tyto
suroviny sehnat. Kurz byl ozvláštněn i krátkým fotodokumentem
o návštěvě Vojty v Thajsku a povídáním o něm. Jsem ráda, že jsem
mohla poznat exotické chutě thajské
kuchyně a zkusit si přípravu těchto
jídel, která jsou opravdu výborná.
V obci máme projekt Kolo sbližuje

Rozhovor
S MONIKOU NOVÁKOVOU
Tvoje jméno je spojováno s různými aktivitami v obci, přesto tě někteří vlastně neznají, jak bys jim sama
sebe představila?

a já můžu prohlásit, že jídlo sbližuje
také. Bylo skvělé potkat fajn lidi
a sdílet s nimi zájem o vaření. Chci
tímto poděkovat našim školitelům
za příjemný podvečer a za poznatky,

které jsem si z tohoto kurzu odnesla.
Doufám, že se můžu těšit i na další
zajímavé kurzy o vaření.
Denisa Šimíková

Je mi devatenáct a letos jsem úspěšně dokončila
studium na gymplu v Břeclavi. Poslední rok byl trošku
náročnější… Učila jsem se na maturitu a mezi tím vymýšlela programy na tábory. S tím souvisí to, co mě asi
nejvíce vystihuje. Spoustu volného času trávím s dětmi.
Třetím rokem jsem vedla v Lužicích oddíl Žabičky.
Již počtvrté v Lužicích proběhl příměstský tábor pod
Hnutím Brontosaurus. První dva roky jsem spíše jenom
pomáhala. Loni už jsem vymýšlela program a zařizovala
různé věci, letos už to bylo celé na mně.
Abych dětí neměla málo, ve volných chvilkách chodíme na procházky se sousedem Jonáškem, kterému je
teď rok a půl. Čas s ním trávím moc ráda.
Často si posedím u klavíru a zahraji si něco pro radost.
Devět let jsem chodila do Lužic do ZUŠky. Baví mě to,
ale jelikož mám i jiné aktivity, tak na klavír nezbývá moc
času, především v poslední době tolik, kolik bych chtěla.
Další aktivita, se kterou mě mají lidé spojenou, je kroj.
Chodila jsem v kroji už jako malinká. Pak jsem od toho
nějak upustila a oblékla se do kroje po několika letech,
když jsem vyšla základní školu. Letos jsem se do kroje
neoblékla, protože hody a tábor byly ve stejném termínu.
Která z tvých aktivit je srdeční záležitostí?
To je hezká otázka. Srdeční záležitostí jsou pro mě
všechny. Každá je jedinečná a má své kouzlo.
Co nebo kdo tě nejvíc motivuje?
Největší motivací jsou pro mě zářící oči dětí. Občas
už jsem z nich unavená. V tu chvilku pokládám sama
sobě otázku: „Proč to děláš?“ Pak se na ně podívám,
jak jsou šťastné, že s námi můžou blbnout, a hned vím,
že jsem na správném místě.
Jaké jsou tvé cíle?
Můj velký cíl, kterému jsem se v poslední době věnovala, byl odmaturovat, což se povedlo. Od září nastupuji
na vysokou školu (Masarykova univerzita, matematika
a fyzika se zaměřením na vzdělávání) a doufám, že se
mi ji podaří také úspěšně dokončit.
Chtěla bych se naučit další skladby na klavír, ale jak
jsem již říkala, nezbývá mi na to moc času. Klavír má
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jednu nevýhodu - je nepřenosný. Proto bych se chtěla
naučit hrát na kytaru. To je takový můj dlouhodobý cíl 
O příměstský tábor, který jsi pomáhala organizovat,
byl velký zájem. Jak vypadaly přípravy a jaké jsou
tvoje osobní dojmy?
V březnu jsme si s Kristýnou Vagundovou sedly a začaly vymýšlet téma na letošní příměstský tábor. Zveřejnily
jsme plakát a během dvou dnů jsme měly plnou kapacitu.
Ozývali se další rodiče a já je musela odmítat. Přemýšlely jsme, jestli uděláme pro velký zájem dva turnusy. Domluvily jsme se, že zajdeme za paní Zimkovou a uvidíme,
jestli by byly paní kuchařky ochotné nám vařit dva týdny
místo jednoho. Paní Zimková neměla problém a bylo
29
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Rozhovor
Kdybys měla dát radu někomu, kdo se chce pustit do
podobných aktivit jako ty, jak by zněla?
Určitě by měl mít kladný vztah k dětem. Jsou úžasné
a dokážou vycítit, jestli je máte opravdu rádi. A druhá
velká rada by zněla, ať si najde spoustu volného času.

Historie

Je nějaká možnost pomoci, o kterou bys chtěla touto
cestou Lužičany požádat?
Nic mě nenapadá… Ještě jsem se nesetkala s nikým,
kdo by k nám neměl hezký přístup. Letos jsme hráli hru,
kdy jsme zvonili na domy. Musím říct, že opravdu většina
děti vyslechla, nechala si vysvětlit, co děti dělají, jaký
mají úkol, a odcházeli jsme s maličkostí v ruce.

Od 1. června 1985 se Lužice staly
rozhodnutím tehdejšího vedení
obce místní částí okresního města
Hodonína. Poprvé v historii ztrácí
naše obec samostatnost. V Lužicích
byl zrušen Místní národní výbor
a všechna rozhodnutí prováděl
Městský národní výbor v Hodoníně.
V místě byly zvoleny pouze čtyři
občanské výbory, které organizovaly brigády občanů na menší úpravy
a údržbu obce. Toto spojení se
projevilo oproti předpokladům pro
naši obec jako značně nevýhodné.
Byly narušeny občanské aktivity,

Ještě jednou bych chtěla poděkovat Kristýně Vagundové za pomoc při organizaci příměstského tábora.
Samozřejmě děkuji také Míše Grmolcové a Barboře
Kopkové, které nám během tábora s dětmi pomáhaly.
Velké poděkování také pro všechny paní kuchařky za
přípravu obědů a svačinek – byly výborné. Ale musím
poděkovat především rodičům, že nám své děti na
tábory svěřují, protože bez nich bychom to neměli pro
koho dělat.
Pro čtenáře připravila Lenka Doskočilová

rozhodnuto. Netrvalo dlouho a měly jsme obsazené oba
dva turnusy. Strávily jsme nad přípravami spoustu času,
který asi ani nechci raději počítat.
Za sebe i za holky můžu říct, že jsme s tábory spokojené. Každý byl úplně jiný, i když téma a program byly
stejné. První turnus jsme měli celý týden pod mrakem
a doufali jsme, že nám nebude pršet. Druhý turnus bylo
zase hrozné horko. Jako úspěšný hodnotím výlet do Wikylandu v Brně. Děti do poslední chvilky nevěděly, kam
je vedeme. Až když jsme stáli před Wikylandem a ony
zjistily, že jdeme dovnitř, měly velkou radost.
Pokaždé jsou aktivity, které se povedly víc a které
naopak míň. K tomu nám hodně pomáhá zpětná vazba
od dětí, kdy si s nimi sedneme a probereme, co se komu
líbilo a nelíbilo.
Musím říct, že bez svojí věrné kamarádky Kristýny Vagundové bych všechno sama nezvládla. Vymýšlíme spolu
programy, chystáme hry, řešíme problémy a vždycky se
vzájemně skvěle doplníme. Jedním slovem: Díky, Kiki!
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PŘED 25 LETY LUŽICE OPĚT ZÍSKALY SAMOSTATNOST
kulturní a společenský život a snížil
se přísun finančních prostředků na
rozvoj obce.
Na přelomu let 1989-1990 uspořádala rada Občanského fóra v Lužicích první referendum k osamostatnění obce, ve kterém se
nadpoloviční většina občanů starších 18 let vyslovila pro odtržení
obce od Hodonína. Pro tento krok
však nebyly určeny žádné zákonné
normy. V listopadu roku 1990 podepsalo 652 občanů petici adresovanou starostovi města Hodonína.
V té době byl navržen zákon ČNR

č. 439/91 Sb., který již rozdělení
obcí umožňoval.
Na základě dokumentu Ministerstva vnitra ze dne 19. 12.1991, který
obsahoval rozhodnutí o oddělení
části Lužice od města Hodonína
s účinností od 1.1.1992, vznikla
staronová samostatná obec s názvem Lužice s vlastním katastrálním územím. Volby do obecního
zastupitelstva se konaly 29. února
1992. Zúčastnilo se jich 74 %
voličů. Starostou obce byl zvolen
Radovan Rutar.
Věra Kotásková

MUZEJNÍ SBÍRKY VE FOTOGRAFII - KYJOVSKÝ KROJ
Kyjovský kroj, který vidíte na
fotografii, nám věnovala před
několika lety do muzejních sbírek
paní Věra Johanová z Francie. Ona
byla se svým manželem Zdenkem
a manželi Peckovými iniciátorkou
česko-francouzského partnerství
mezi obcí Isdes a Lužicemi.
Kroj zdědila po své mamince,
která jej v roce 1933 dostala darem
ke svatbě od svého manžela.
Paní Johanová v tomto kroji
vystupovala a tančila při slavnostních akcích v šedesátých letech
minulého století v karlovarském
okrese, kde s rodiči žila.
Když rodiče zemřeli, odvezla si
kroj do Francie, kde žije dosud.
Kroj jsme nechali zrenovovat,
opravit a také nainstalovat ženami
z Milotic, aby bylo vše správně
tak, jak se kroj na Kyjovsku nosí.

Paní Věra Johanová a kyjovský kroj její maminky
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Přijela si jej prohlédnout také
vedoucí etnografka z Vlastivědného muzea v Kyjově, která potvrdila jeho historickou hodnotu.

Vrátila se ve svých vzpomínkách
do doby, kdy v kroji chodila ona.
Vše si fotila, aby mohla fotografie
ukázat své rodině.

Řeka do současné podoby zformovala všechny nejvýznamnější
složky lužní krajiny – lužní les,
nivní louky i mokřady.

Paní Johanová v letošním roce
Lužice i Starý kvartýr navštívila
a byla velmi mile překvapena
instalací kroje i tím, že se nachází
v dobrém stavu i po tolika letech.

V rámci výstavy na Starém
kvartýru jej můžete do konce října
zhlédnout také vy.

Lužní lesy vyskytující se kolem
dolních toků velkých řek byly
odedávna závislé na pravidelných
záplavách a vysoké hladině spodní
vody. Záplavám, které byly zapříčiněny kácením lesů ve vyšších
polohách, vděčí také za svůj vznik.
Díky nim se u nás usazovaly bohaté
vrstvy úrodných povodňových hlín
umožňující rozvoj tohoto bohatého
ekosystému. Proces jejich vzniku
vyvrcholil v 11. – 12. st. n. l., kdy
došlo k odlesňování horních toků
řek.
Záplavy a vysokou hladinu spodní vody (dnes bohužel prudce klesající) však snáší jen určité dřeviny
a byliny, které jsou pro luh typické.
S nimi se seznámíme v dalších dílech seriálu. Společenstvo lužních
lesů je domovem četných zástupců
naší fauny, je typické obrovskou
biodiverzitou – druhovou pestrostí,
kterou bychom jinde v ČR jen těžko
hledali. Setkáme se zde s velkým
množstvím druhů ptáků i vzácnými
druhy hmyzu navázanými právě
na tento ekosystém. Bez výrazného zastoupení obojživelníků by
luh ani luhem nebyl… Lužicím
nejbližší původní zachovalý lužní
les najdeme v rezervaci Skařiny
u Slovanského hradiště Mikulčice.

Za Letopiseckou komisi
Alena Hájková

Příroda – Ekologie
SERIÁL: PŘÍRODA NAŠICH LUHŮ
Podluží znají návštěvníci i místní
lidé jako kraj vína, folklorních
tradic či bohaté historie. Hrdí však
můžeme být také na krásu přírody v okolí našich obcí. Největší
přírodní hodnoty najdeme v pásu

32

lužních lesů a nivních luk táhnoucích se podél řeky Moravy až po
její soutok s Dyjí. S jedinečností,
ale i křehkostí tohoto kusu přírody vás na tomto místě postupně
seznámíme.

O lužní krajině na úvod
Krajina lužních lesů je do jisté
míry nepůvodní a vděčí za svůj vznik
člověku. O to je však úžasnější, že
jde o krajinu živoucí, oplývající
přírodními zajímavostmi, pestrostí
květeny a bohatstvím fauny. V naší
převážně zemědělské i průmyslové
oblasti jde o jedinečné prostředí,
ukazující na dávné setkávání člověka a přírody. Údolní nivy řek patří
v našich podmínkách obecně k ekologicky nejcennějším, nejbohatším
a nejdynamičtějším částem krajiny.
Pro lužní krajinu je neodmyslitelné spojení s „životem“ řeky. Pokud
se jen trošku naučíme v krajině
číst, můžeme vnímat, jak řeka krajinu utvářela a jak ovlivňuje živou
i neživou přírodu. Všimneme si
mokřadních sníženin, které ukazují
na dřívější hlavní i vedlejší koryta
řeky, uvědomíme si, kde se vzala
slepá ramena, přijdeme na to, jak
působila eroze i usazování v zákrutech řeky, a nakonec nám bude
zřejmý i vliv řeky na skladbu flóry
či lidské osídlení.

Nivní louky jsou další neodmyslitelnou častí lužní krajiny, a to
i přesto, že většina z nich vznikla
uměle odlesněním a pravidelným
kosením. Louky tvoří významnou
složku krajiny jak svou estetickou
či zemědělskou funkcí, tak jako
samočisticí filtr krajiny. Udává se
však, že od roku 1938 jich k dnešku
již dvě třetiny ubyly. Nivní louky
můžeme poblíž Lužic navštívit
opět kolem Slovanského hradiště

Základní škola a Mateřská škola
Jaroslava Dobrovolského Lužice

pořádá
v úterý 10. října 2017
od 14:00 do 17:00 hodin
na parkovišti před hřbitovem

SBER PAPÍRU
Občané mohou svázaný papír
přivézt nebo se domluvit
s žáky ZŠ na odvozu.

nebo u Hodonína, kde se nachází
Očovské louky. U obou lokalit se
však pro chybějící záplavu rostlinná skladba proměňuje ve více
suchomilnou.
Neodlučně jsou s luhy spjata
slepá a mrtvá ramena řek či periodické mokřady obsazené vzácnými
druhy rostlin a živočichů, z nichž
mnohé patří mezi ohrožené či
chráněné.
Na jižní Moravě lužní lesy zaujímají rozlohu okolo 9,5 tisíce
hektarů lesa. Na 2 tisíce hektarů je
navazujících nivních luk a mokřadů.
To je zhruba 30 % všech lužních
lesů České republiky. Rovněž je
zajímavé, že cca 0,8 % (tedy 89 ha)
rozlohy těchto lesů náleží do věkového stupně nad 140 let. Porosty
starší 100 let zaujímají pak celkem
22 % rozlohy a 2 313 hektarů. Tato
čísla se však patrně díky těžbě rychle proměňují.
Zajímavých čísel však můžeme
o luzích najít více. Vědci např.

napočítali na 1 ha stoletého lužního
lesa téměř 20 milionů listů. Tato organická hmota stromového patra by
měla mít hmotnost neuvěřitelných
360 tun.
Lužní lesy si zaslouží naši pozornost a úctu. Plní nespočetné
množství funkcí. Cenit bychom si
měli například funkce klimatické
- zmírňování extrémních letních
teplot a nedostatku srážek, přínosu
k vyrovnávání vodního cyklu apod.
Význam luhů však lze vnímat také
z hlediska krajinotvorného, rekreačního, estetického, botanického či
hospodářského.
Určitě je dobré se s lužní přírodou
seznámit a porozumět jí. Jen tak ji
dokážeme dobře chránit pro další
generace. A tak se v dalších dílech
seznámíme s flórou i faunou luhů,
s jejich ohrožením i ochranou.
Dalimil Toman
Hnutí Brontosaurus Podluží
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LUŽICKÁ MÍLE 2017
V sobotu 24. 6. 2017 pořádal Oddíl
sportovního plavání Hodonín ve spolupráci s obcí Lužice již třetí ročník
veřejných plaveckých závodů na otevřené vodě s názvem Lužická míle.
Cílem těchto závodů je plavcům
ukázat, že se dá plavat a soutěžit
i jinde než v krytém bazénu nebo
na koupališti.

Letošní teplé počasí přilákalo
celkem 103 účastníků ze širokého
okolí, Slovenska, ale i z Brna a Prahy. Podařilo se nám tedy pokořit
magickou hranici 100 účastníků,
z toho se 99 závodníkům podařilo
zdárně doplavat do cíle.
Pořadatelé opět přichystali dětské
závody na 50 m ve dvou katego-

riích. Těch nejmenších s pomůckami plavalo 12, bez pomůcek
soutěžilo 23 dětí. Za zmínku stojí
věk nejmladšího plavce Ondřeje
Míčka, ten ve věku 10 měsíců plaval
v doprovodu svého otce.
Na otevřenou vodu se na 400 m
vydalo 23 plavců. Tu ovládli domácí plavkyně, nejrychlejší byla
Tereza Holíková v čase 6:43,0,
druhá dokončila Viktorie Černá
a třetí Karolína Vlasáková. Nejrychlejší mezi muži byl Zdeněk Mífek
v čase 8:54,5 druhý byl František
Dvořáček. Všichni zmiňovaní jsou
ročník 2005. Jako třetí muž doplaval předseda pořádajícího klubu
pan Jiří Beneš a svým výkonem
9:30,5 si zajistil první místo v kategorii masters. Na druhém místě
v této kategorii doplaval starosta
obce Lužice pan Jaroslav Kreml.
Tuto vzdálenost absolvoval i Josef
Hřebačka, dlouholetý trenér a předseda hodonínských plavců za éry
TJ Slovan, který doplaval na třetím
místě za masters.
Na start této trati se postavil i lužický otužilec Antonín Krejčiřík,
který plaval pouze symbolicky
a závod nedokončil.

Michal Podéšť z Fakultního klubu
Brno. Jako třetí plaval domácí
Tomáš Kasík, toho však na posledním úseku předplaval Peter Hertl
mladší ze Skalice. Lucii se podařilo
protnout cílovou čáru jako první.
Obhájila tak titul nejrychlejšího
plavce, v těsném závěsu doplaval
Michal. Celkově třetí v cíli byl Peter Hertl, a obsadil tak první místo
v kategorii masters.
V kategorii ženy byla nejrychlejší Ludmila Šircová z Kolína, v kategorii masters Milada Hradilová.
Nejrychlejší junior byl Vojta Kolafa, za muže pak Marek Jedlička.
Po celou dobu konání zajišťoval
sponzorsky ozvučení moderátor
Matěj Motyčka, diplomy dodal pan
Brázda, který plaval hlavní závod.
Na bezpečnost dohlížela Vodní
záchranná služba Nové Mlýny.
Zázemí všem zúčastněným

poskytovala restaurace Lužák,
která zajistila občerstvení pro
závodníky.
Děkujeme za účast rodičům, kteří
přišli podpořit své děti a někteří se
závodu i aktivně zúčastnili.

Věříme, že příští rok se znovu
sejde více než 100 plavců a opět
si všichni společně zasportujeme.
Za Oddíl sportovního plavání
Hodonín Marek Jedlička

Na 800 metrů závodilo 19 plavců a nejrychlejší byl Jakub Řezáč
s časem 12:39,8. Za ním doplaval
Štepán Stukalov a třetí byla Nela
Nociarová.
K hlavnímu závodu nastoupilo
26 plavců, které čekaly 4 okruhy,
celkem tedy 1.600 m.
Již za druhou bojkou se vedení
ujala Lucie Zubalíková, která obhajovala loňské prvenství. Po celou
dobu závodu jí dělal společnost
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ZÁVOD WINE RACE V LUŽICÍCH

I v tento podzimní čas co nejsrdečněji zdravím všechny obyvatele Lužic, především pak ty, kteří se zajímají
o dění na našem hřišti.

Skupina nadšenců oddílu Spartan race training group Podluží T.J. Sokol Lužice pravidelně cvičí v lužické
sokolovně a zúčastňuje se pravidelně terénních závodů v okolí. V Lužicích už druhým rokem uspořádali v létě
pro své přátele sportovce, ale také pro diváky velmi atraktivní závod nazvaný WINE RACE Lužice. Byla to
organizačně i administrativně velmi náročná akce, kterou organizátoři zvládli i při svých pracovních a rodinných
povinnostech na výbornou. Již několik týdnů před závodem se začaly na různých místech obce objevovat zvláštní
konstrukce – překážky, kterých postupně přibývalo. Start a cíl závodu byl v areálu Cihelna, ale kromě toho zde
závodníci překonávali úsek ve vodě, zajímavé a velmi náročné překážky, závodily tu i děti, takže se bylo pořád
na co dívat. Paní Blanky Lukovské, jedné z organizátorů, jsem se zeptala:

Po krátké letní přestávce se nám
opět rozběhl neúprosný kolotoč
různých fotbalových soutěží, turnajů a příprav jak sportovních,
tak technických. Jelikož je tento
ročník opravdu teprve v začátcích
(pozn. red.: článek připraven 3. 9.
2017), někteří mají odehráno jedno
kolo, někteří teprve budou začínat,
nebudu vás proto moc zatěžovat
umístěním a výsledky.
A co že se prozatím událo?
V druhé polovině června, přesněji
24. 6. 2017, proběhl již tradiční
turnaj „O pohár starosty Lužic“.
Letos byl obsazen mužstvy dorostu,
mužů a starých pánů Baníku Lužice
a našich hostů z FC Lužice u Šternberka. Začátek byl naplánován kvůli
příjezdu hostů na 13.30, kdy proti
sobě nastoupili domácí muži a staří
páni. Zde překvapivě, ale zaslouženě
vyhráli staří páni 0:1. V druhém zápase hrálo družstvo hostů FC Lužice
proti místnímu dorostu se skórem
0:3 pro domácí dorost. V boji o třetí místo vyhráli domácí muži nad
hosty 1:7 a ve finále porazili staří
páni dorost 1:0. Celkové pořadí tedy
bylo: 1. staří páni Baník Lužice,
2. dorost Baník Lužice, 3. muži
Baník Lužice a 4. FC Lužice u Šternberka. Počasí nám tentokrát přálo
po celý den, a tak se turnaj ukončil
menším posezením s našimi kamarády a následným jejich odjezdem
s přáním příjemného střetnutí za rok
v Lužicích u Šternberka.
No a co náš fotbal?
Do nadcházejícího ročníku
2017/2018 jsme zaregistrovali opět
pět družstev. Stejně jako loni budeme nastupovat s družstvy mužů,
dorostu, st. žáků, st. přípravky a ml.
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přípravky. Přes období prázdnin
nám někteří hráči ukončili aktivní
kariéru, někteří se odstěhovali a někteří asi zapomněli, že se již opět
hraje. Tak to ale chodí.
Teď mi dovolte alespoň ve zkratce:
- U družstva mladší přípravky
zůstal i letos jako trenér Josef
Staněk, který bude naše nejmenší
opět učit základy fotbalu a připravovat je na případný postup do
dalších věkových kategorií.
- U družstva starší přípravky pokračují trenéři Radek Tyl a Michal
Běhunčík. Zde se bude i s podporou bývalého hodonínského
trenéra Radka Trávníka a jeho
výuky Coerver vštěpovat technika
fotbalového umu.
- Starší žáci budou vedeni dvojicí
Radim Svoboda a Petr Slatinský.
Po odchodu několika hráčů do
kategorie dorostu a příchodu
dvou ze starší přípravky došlo
k zúžení kádru, a tak po úspěších
z posledních tří let v této kategorii
začínáme vlastně znova.
- Dorost, na ten můžeme být patřičně pyšní. Pod vedením trenérské
trojice Dalibor Petrásek, Jan Pavlík a Martin Štencl kluci poprvé

postoupili do krajských soutěží.
Po odehrání tří kol (k 2. 9. 2017)
prozatím nepoznali prohru a drží
se na krásném děleném 2. místě
spolu s celky Velké nad Veličkou
a Mutěnic, prozatím bez ztráty
bodu. Jen tak dál.
- Muži začali letos na 50 %. Pod
vedením dvojice Roman Číhal
a Milan Pazdera mají odehrána
čtyři kola, dvě výhry a dvě prohry. Posíleni letos byli o tři hráče
dorostu, což určitě přispělo ke
zkvalitnění hry, a proto doufáme
v přijatelnou tendenci jejich výkonů.
A co nás čeká dál?
Do 5. listopadu je naplánována
podzimní fotbalová část ročníku
2017/2018. Pak bude do konce roku
pomyslný klid před bouří a po novém roce začne okresní halová liga,
kde opět budou nastupovat některá
naše družstva.
Všechny termíny jak venkovních
zápasů na trávě, tak pozdějších
v hale budou průběžně umísťovány
na vývěskách u OÚ, na vývěsní
ploše OÚ, na lužickém infokanálu
a také na stránkách: www.tjbanikluzice.cz.
za fotbal Petr Slatinský

Kolik osob a jak dlouho závod
připravovalo?
Celkem je nás osm. Přípravy
začaly již na jaro a od června byla
intenzivní příprava překážek, administrativních a provozních věcí.
Jak byla trať dlouhá a kolik bylo
celkem překážek?
Délka trati byla 8,4 km a závodníci museli překonat 27 překážek.
Které překážky dělali závodníkům největší potíže a které si
naopak pochvalovali?
Největší překážka pro všechny
bylo velké horko, pak asi multi ring
a vděční byli za plaveckou část
v Lužáku.
Kolik závodníků se závodu zúčastnilo? Odkud byli?
162 dospělých, 81 dětí.
Závodníci byli z blízkého okolí,
ale také ze Slovenska, Brna, Vyškova, Českých Budějovic atd. Také
Lužice měly v závodě několik závodníků, ale většina z nás se podílela na
organizaci závodu.
Kdo zvítězil a jaký měli vítězové
čas?
V kategorii muži zvítězili: 1. Aleš
Suský 43.50 min, 2. Juraj Varga
46.57 min, 3. Dan Fiala 48.58 min
V kategorii žen byly vítězkami
1. Bronislava Mrákavová 54.29 min,
2. Klára Hervertová 59.21 min,
3. Lenka Butorová 1.00.05 min
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Společenská kronika
Kdo vám pomohl sponzorsky?
Sponzoři Montpetrol, spol. s r.o.,
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.,
Savencia Fromage & Dairy Czech
Republic, a.s., AL-LEX, PRO s.r.o.,
Zlatnictví Motyčková, G-mont, s.r.o.,
Jumping Lužice, Nářadí Lukovský
Chtěli byste něco vzkázat čtenářům?
Poděkování všem zúčastněným,
jak závodníkům, tak i divákům, kteří
povzbuzovali a fandili.
Děkuji za odpovědi a hlavně za to,
že sportovci z oddílu Spartan Race
věnovali svůj osobní čas a energii
přípravě této skvělé akce, obohatili
sportovní život v Lužicích o akci,
která bude určitě motivovat ke
sportu další mladé lidi .
Hodně úspěchů a radosti ze sportu
přeje Jana Ambrožová

T. J. SOKOL LUŽICE
ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN ZÁŘÍ-PROSINEC 2017
15:00

15 30

16 00

Po
Út

17 30

všestrannost br. Skoumal

18 30

19 00

19 30

20 00

gymnastický kroužek br. Bílek

gymnastický kroužek
br. Janošek

gymnastický kroužek br. Bílek

21 00

22:00

volejbal ses. Rutarová
fotbal br. Bohunský

gymnastický kroužek br. Bílek

ženy zdravotní cviþení
ses. Bílková

Pá

18 00

stolní tenis
br. HĜebíþek

zpČv

ýt

Ne

17 00

ženy zdravotní cviþení
ses. Bílková

St

So

16 30

volejbal ses. Rutarová

fotbal
br. Bohunský
volejbal br. Kadala

9:00 – 13:00 utkání stolní tenis (rozpis mistrovských utkání pro jednotlivá mužstva dodá br. HĜebíþek vždy po rozlosování)
9:00 – 14:00 utkání stolní tenis (rozpis mistrovských utkání pro jednotlivá mužstva dodá br. HĜebíþek vždy po rozlosování)

Malý sál (peklo) stolní tenis

Út
ýt

18:00 – 21:00
18:00 – 20:00

PROVOZ SOKOLOVNY

So
Ne

9:00 – 13:00
9:00 – 14:00

Dne 1. 8. 2017 došlo k převodu budovy Sokolovny v Lužicích na Obec Lužice
a následně pak k předání do provozování společnosti LUTES s. r. o.
Kontaktní osoba - Josef Staněk, mobil: 602 757 611, e-mail stanek@lutes.cz
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NAŠI JUBILANTI červenec – září
Jan Horňáček
Rostislav Crlík
Marie Příkazská
Miroslava Komosná
Václav Vlk

80 let
80 let
90 let
91 let
94 let

Blahopřejeme

Vážení bratři a sestry, přátelé,
začátkem září jsme se rozloučili
s naší spoluobčankou, přítelkyní,
sokolskou sestrou, významnou
a výjimečnou osobností obce Lužice PhDr. Miroslavou Roškovou,
kandidátkou věd, která zemřela
v Lužicích 23. srpna 2017.
Ke své obci a Sokolu měla hluboký
vztah. Jako historička své občanství
v Lužicích a pomoc Sokolu chápala
také jako službu a svou povinnost.
Byla spolutvůrcem Lužického
zpravodaje, kronikářkou obce. Stala
se první předsedkyní muzejní a letopisecké komise. Díky ní neupadne v zapomnění život našich předků, jména
a osudy Lužičanů, hrdinů 2. světové
války, tváře z historických fotografií
a také historie lužického Sokola.
Členkou Sokola se stala sestra Miroslava Rošková již v dětském věku
po vzoru svých rodičů, kteří aktivně
v Sokole pracovali. V roce 1996 byla
iniciátorkou obnovy Sokola Lužice
a také jejím přičiněním byl vrácen
Sokolu Lužice v poměrně krátké době
majetek, hlavně Sokolovna. Proto tak
těžce nesla její současný převod ze
Sokola na obec Lužice. Slib, že se
o budoucnost Sokola a Sokolovny
společně dobře postaráme, je naším
společným závazkem a já jsem přesvědčena, že ho splníme.
Od r. 1996 do r. 2000 pracovala
sestra Rošková aktivně ve výboru
tělocvičné jednoty jako vzdělavatel-

ka. Aktivně se podílela na přípravě
a realizaci oslav k 90. a 100. výročí
založení Sokola v Lužicích. Je autorkou publikací o historii Tělocvičné
jednoty Sokol Lužice, které organizace vydala k 90. a 100. výročí svého
založení. Byla neúnavnou propagátorkou sokolské myšlenky a činnosti,
příkladem pracovitosti, čestnosti, zodpovědnosti, vědění a zralé moudrosti.
V roce 2009 bylo PhDr. Miroslavě
Roškové, CSc. uděleno vyznamenání
- bronzová medaile České obce sokolské. Pro Lužice a milovaný Sokol
udělala velmi mnoho a za to jí patří
náš velký dík, úcta a vděčnost.
Výbor T. J. Sokol a Rada obce Lužice
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DEN KOPCE

VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A HOLUBŮ
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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
Bc. Petra Lorencová,
lorencova@luziceuhodonina.cz
tel. 511 117 827
Denisa Šimíková,
simikova@luziceuhodonina.cz
tel.: 511 117 821
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

LUŽICKÉ
LÉTO 2017

WINE RACE 2017
LITERÁRNÍ ČTENÍ

Foto: Petra Lorencová

VINOBRANÍ

LUŽICKÉ
LÉTO 2017

PRKAČCUP

Foto: Petra Lorencová, Pavlína Martinů

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

Na vydání tohoto čísla přispěli:

