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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v posledním zpravodaji č. 1/2018 jsme vás informovali o tom, že
v souladu se zněním § 116 školského zákona č. 564/2004 Sb. bude
vyhlášeno konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky
Základní školy a Mateřské školy Jaroslava Dobrovolského, Lužice.
Konkurzní komise k posouzení přihlášek uchazečů na svém
1. jednání, které se konalo v budově OÚ Lužice v kanceláři starosty
dne 6. dubna 2018, posoudila přihlášky a konstatovala, že požadavkům
uvedeným v § 3 písm. b) a d) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzních řízení a konkurzních komisích, vyhověli všichni
uchazeči. Konkurzní komise se na svém 2. jednání dne 25. dubna
2018 na základě posouzení přihlášek, výsledků řízených rozhovorů,
dosavadních výsledků uchazečů, zejména v oblasti školství, mládeže
a tělovýchovy, a na základě hlasování přítomných členů usnesla, že
pro výkon činnosti jsou vhodní všichni čtyři uchazeči a stanovila
jejich pořadí.
Následně Rada obce Lužice dne 25. 4. 2018 usnesením č. 95/1 vzala
na vědomí zápis z 2. jednání konkurzní komise a v souladu s výsledky
konkurzního řízení jmenovala prvního v pořadí Mgr. Víta Hubačku
s účinností od 1. srpna 2018 na pracovní místo ředitele Základní školy
a Mateřské školy Jaroslava Dobrovolského, Lužice.
Novému řediteli gratuluji k dosažení významného pracovního úspěchu a přeji mu naplnění vizí o budoucnosti školy a dobrou spolupráci
s učiteli a zaměstnanci školy i školky, vstřícné rodiče a až na prvním
místě prima žáky. Dobrá spolupráce s obcí je profesní samozřejmostí
pro obě strany. Řediteli Mgr. Mirkovi Hunčovi děkuji za zodpovědný
přístup při plnění pracovních povinností po celou dobu působení v lužické škole. Vážím si a oceňuji jeho vždy korektní jednání. Do dalších
let přeji pevné zdraví, pohodu a přízeň Svatého Petra, patrona rybářů.
Žákům, rodičům, učitelům a zaměstnancům přeji, aby s novým
ředitelem společně a s elánem lehce zdolávali nástrahy vzdělávacího
procesu. Výsledkem pak budou tak zdařilé akce, jako oslavy 110.
výročí lužické školy, které proběhly na jedničku. Blahopřeji.
Ing. Jaroslav Kreml
starosta
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Slovo starosty

Aktuálně z radnice

PODĚKOVÁNÍ
Rada obce děkuje Mgr. Miroslavu Hunčovi za jeho dlouholetou zodpovědnou práci ve funkci ředitele lužické
základní školy, jímž je od r. 1990. Je příkladem zodpovědného pedagoga a dobrého hospodáře. Vážíme si jeho
práce i osobních vlastností - čestnosti, korektnosti, spolehlivosti a smyslu pro spravedlnost. Do dalších let mu
přejeme hlavně zdraví, spokojenost a pohodu.
rada obce

Aktuálně z radnice
ZE ZÁPISŮ RADY OBCE
• RO schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce
Nemocnici TGM Hodonín ve
prospěch veřejné sbírky s názvem
„Obměna zdravotnické techniky“
ve výši 20.000 Kč.
• RO schválila opravy spojené
s údržbou domu č. p. 516 – restaurace Lužák, a to stavební úpravy
a opravy rozvodu elektřiny, vody
a kanalizace.
• RO schválila pořízení leteckých
fotografií obce Lužice za cenu
5.990 Kč bez DPH společností
CBS Nakladatelství s. r. o., Zlín.
• RO schválila vypracování studie odtokových poměrů v k.
ú. Lužice u Hodonína Státním
pozemkovým úřadem, pobočka
Hodonín, Bratislavská 1/6, Hodonín, pro následné zpracování
pozemkových úprav.
• RO schválila opravu chodníku
v ul. Na Pískách v úseku mezi
ulicemi Dlážděná a Vinohrádky.
Realizace je podmíněna zajištěním finančních prostředků.

Školní akademie
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foto: ZŠ Lužice

• RO schválila opravu vnitřních
omítek a doplnění regulace topení v domě č. p. 323 (klubovna
skautů a brontosaurů) a náklady
s tím spojené.
• RO schválila organizaci zajištění
zhotovení dvou kusů svátečních
dívčích krojů, na které získala obec Lužice dotaci ve výši
29 000 Kč z Jihomoravského
kraje. Termín dokončení - leden
2019.

• RO schválila zakoupení květin
pracovníkům ZŠ a MŠ ke Dni
učitelů.
• RO schválila provedení stavebních prací na objektu č. p. 33 v ul.
Hradební (depozitář Muzejního
spolku Lužice) dle předložené
cenové nabídky firmou Petr Krejčiřík.
• RO schválila zhotovení nové
kolébky uměleckým řezbářem
Martinem Lekavým pro účely
vítání nových občánků.
• RO schválila záměry vypracovat
studii pro architektonické řešení
prostoru po demolici bytového
domu č. p. 254 na ul. Velkomoravská s cílem vybudovat
parkovací místa, vysadit zeleň
a instalovat plastiku symbolizující sklářství, těžbu lignitu, ropy
a výrobu jehel.

2018 ve formě úhrady nákladů
spojených s atrakcí „skákací
hrad“ do 8.000 Kč a se zajištěním
zdravotních záchranářů Donera.
• RO vzala na vědomí Sdělení o neschválení dotace z rozpočtu JMK
z dotačního programu „Podpora
rozvoje venkova JMK 2018“,
a to na akci „Lužice, Sokolovna
– výměna oken a dveří“.
• RO schválila Smlouvu o dílo
mezi objednavatelem Obcí Lužice a zhotovitelem Vladimírem
Šebestíkem pro akci „Osázení
plochy okolo památníku u školy
v Lužicích“ za cenu 155.800 Kč,
včetně DPH.

• RO vzala na vědomí zprávu
o poskytnutí dotace na knihovnu v projektu „Knihovna jako
kulturní a vzdělávací centrum“
od Ministerstva kultury ve výši
41.000 Kč.
• RO schválila projekt zeleně
a květin kolem pomníku před ZŠ
a náklady s tím spojené.
• RO schválila věcný dar ve výši
3.000 Kč na turnaj v „Člověče,
nezlob se“ s názvem Mário Cup
2018.
• RO schválila poskytnutí daru
u příležitosti Dětského dne
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Aktuálně z radnice

PODĚKOVÁNÍ
Rada obce děkuje výtvarníkovi panu Janu Hermanovi, členu Muzejního spolku Lužice, za darování dvou kreseb
s názvy Lužický most I a Lužický most II. Jeho práce doplní minigalerii obrazů lužických rodáků na obecním úřadě.

VENČENÍ PSŮ V PARCÍCH A NA DĚTSKÝCH HŘIŠTÍCH
JE BEZOHLEDNÉ
Stále více obyvatel obce vyhledává pro aktivní využití volného času veřejná prostranství, navštěvuje
dětská hřiště a parky v obci. Také vycházky se psy jsou stále častějším způsobem aktivního odpočinku
mnoha obyvatel. Pro obě tyto skupiny obyvatel vytváří obec takové podmínky, aby mohly spokojeně a bez
kolizí se zájmy ostatních trávit svůj volný čas.
Obec postupně doplňuje veřejná prostranství, hřiště
a parky herními a cvičebními prvky.
Pobyt na těchto místech se řídí jejich provozním
řádem. Správu a údržbu zajišťuje firma Lutes. Z hygienických důvodů jsou pískoviště opatřena plachtami
a písek se pravidelně vyměňuje. Aby toto opatření
mělo smysl, je potřeba, aby návštěvníci před odchodem opět přikryli pískoviště plachtou.
Často se setkáváme s tím, že na místech, která jsou
určena pro sportování a pobyt dětí, venčí majitelé
psů své svěřence. Pro venčení psů ale dětská hřiště
a parky určeny nejsou. Je to nehygienické, bezohledné
a postižitelné pokutou.

PŘEHLED VÝVOZŮ POPELNIC OD DOMŮ - 2. POLOLETÍ 2018
11. 7. 2018

5. 9. 2018

31. 10. 2018

25. 7. 2018 + pytle

19. 9. 2018 + pytle

14. 11. 2018 + pytle

8. 8. 2018

3. 10. 2018

28. 11. 2018

22. 8. 2018 + pytle

17. 10. 2018 + pytle

12. 12. 2018 + pytle

Pro pejskaře a jejich svěřence obec zřídila dvě místa, která mohou majitelé psů využít pro volný pohyb

Dodržování pravidel soužití, vzájemná tolerance,
kulturní chování je základní podmínkou spokojeného
soužití.
Jana Ambrožová

Pohyb psů po obci stanovuje Obecně závazná vyhláška obce Lužice č. 3/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Lužice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
Více na www.luziceuhodonina.cz

PODANÉ ŽÁDOSTI O DOTACE V ROCE 2018
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• Již několik let je funkční oplocený výběh pro psy
v lesíku za ulicí U Vrchnice.
• Nový oplocený výběh se nachází za ulicí Dobrovolského před ochranným valem silnice.
Pro zajištění čistoty, hygienických podmínek i kulturnosti prostředí je potřeba, aby majitelé uklízeli po
svých psech exkrementy do připravených košů, kterých
je po obci kolem 50 ks.
• Sáčky na psí exkrementy jsou k dispozici zdarma na
obecním úřadě.

POHYB PSŮ PO OBCI

26. 12. 2018

Celkové
náklady

psů bez vodítka pod dohledem majitele (obecní úřad
v současné době eviduje kolem 500 přihlášených psů).

Schválená
dotace

Doplatek
obec

Název

Zdroj

1

Místní komunikace Kratiny, Česká 3. etapa

MMR

2 940 789

0

2 940 789

2

Hřiště před MŠ

MMR

1 016 000

0

1 016 000

3

Sokolovna - rekonstrukce podlahy

MMR

1 030 000

0

1 030 000

4

Pieta - oprava sochy

MK

191 475

153 000

38 475

5

Sokolovna - výměna oken a dveří

JMK

617 575

0

617 575

6

Knihovna - venkovní čítárna

JMK

105 331

50 000

55 331

7

Údržba cyklostezek

JMK

200 000

70 000

130 000

8

Startovací kroje

JMK

70 000

29 000

41 000

6 171 170

302 000

5 869 170

POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH ZÁZNAMŮ
Vážení občané, návštěvníci společenských, kulturních a sportovních akcí v obci.
Dovolujeme si Vás upozornit, že jsou z těchto akcí pořizovány fotografické záznamy, které jsou určeny pro
potřebu obce. Fotografie jsou zveřejněny na webových a facebookovým stránkách obce, infokanále, ve zpravodaji, či jiných tištěných materiálech, a dále ve foto archivu obce Lužice.
V případě výhrady či vymazání fotografie nás, prosím, kontaktujte (kontakty na www.luziceuhodonina.cz).
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Z DENÍKU OBECNÍ POLICIE

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ

PODVODNÝ PRODEJ

V jarních měsících se v knihovně uskutečnilo
několik akcí.
V březnu se konaly velikonoční dílny, kde si mohli
malí i velcí vyrobit jarní a velikonoční dekorace a výrobky. Připraveno bylo tvoření z pedigu, papíru, filcu,
juty a zdobení perníčků.

V dubnu a květnu přišli předškoláci na besedy s tématy O pejskovi a kočičce (letos totiž oslavili pejsek
s kočičkou 90 let) a Den matek spojený se zvířátky a jejich mláďátky. Děti si poslechly vyprávění o pejskovi
a kočičce, upekly a dozdobily dort a zašily kalhoty:)
Na druhé akci plnily několik úkolů a pro maminky
vyrobily vějíře a přívěsky :)

Velikonoční dílny v knihovně

Předškoláci v knihovně

V dnešním článku bychom chtěli
informovat a především také upozornit zejména starší občany naší
obce na pohyb osob, které nabízejí
k prodeji různé zboží a výrobky
a nabízejí také různé služby. Vzhledem k novelizaci zákona na základě
rozhodnutí nejvyššího správního
soudu v současné době nelze nijak
postihovat osoby, které jako zaměstnanci určité firmy nabízejí služby
či zboží při tzv. podomním prodeji.
Tyto osoby nyní jednají v souladu
se zákonem. V souvislosti s tímto
nabádáme občany k obezřetnosti
zejména při osobním setkání s těmito prodejci a při jejich vpouštění
do domácností. V mnoha případech
se také jedná o podvodný prodej
a vstup do obydlí poslouží i jako
záminka pro krádež věcí z domu.

Ul. Jabloňová

foto: Miroslav Bartyzal

Ul. Velkomoravská

foto: Miroslav Bartyzal

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ - VÝKOPOVÉ
PRÁCE, UMÍSTĚNÍ
KONTEJNERŮ APOD.
Dále bychom vzhledem k množícím se situacím, kdy je veřejné
prostranství (dále jen VP) užíváno
občany pro vlastní potřeby - například výkopové práce, dočasné stavby, postavení různých kontejnerů
na odpad, chtěli občany upozornit,
že tato činnost je upravena Obecně
závaznou vyhláškou obce Lužice
č. 2/2011, o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.
V článku 5 je uvedeno, že poplatník je povinen ohlásit zvláštní
užívání VP nejpozději 3 dny předem
před zahájením užívání VP, v případě užívání kratšího než 3 dny postačí splnit oznamovací povinnost
v den zahájení užívání VP.
6

Občan užívající VP je povinen
zaplatit poplatek za užívání a také je
povinen zabezpečit užívaný prostor
tak, aby nebyla ohrožena plynulost
a bezpečnost silničního provozu,
popřípadě také nebyla ohrožena
bezpečnost cyklistů a chodců, a to
zejména v noční době.

Kontakt na strážníky:
obecnipolicie@luziceuhodonina.cz
Miroslav Bartyzal
720261717
Hynek Bartyzal
720261617
foto: Petra Lorencová

foto: Petra Lorencová
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Sociální služby

Aktuálně z radnice
Dále probíhaly pravidelné dílničky pro nejmenší, ve
sváteční květnové úterý se konaly i pro širší veřejnost,
děti si spolu s dospělými ušily hračku kočičky.

O prázdninách budou probíhat pravidelné úterní
dílny, které jsou určeny pro malé děti s rodiči, větší
děti a také dospělé. Můžete si vyzkoušet tvoření
z různých materiálů a domů si odnést vlastnoručně
vyrobené dílko.

Sociální služby
ANDĚL STRÁŽNÝ

v Místní knihovně v Lužicích
KAŽDÉ PRÁZDNINOVÉ ÚTERÝ OD 9.00 HODIN
Na co se můžete těšit?
Kofoláčci * Šité papírové krabičky na poklady
Koníci * Drátkované přívěšky s korálky
Taštičky z filcu * Malované kamínky s moosgummi
Krasohledy * Korálky z papíru * a další
Více informací
na www.knihovnaluzice.estranky.cz

Těšíme se na vás.

Tvořivé dílničky

foto: Petra Lorencová

V červnu jsme uspořádali další promítání pohádek.
Moc děkuji Haničce Lackové a Káji Novákové za
ochotu a dvě hodiny čtení pohádek.

Dále nás čeká o prázdninách 20. července nocování pro odvážné malé čtenáře - děti
ve věku 6 až 10 let, pro které budou připraveny
úkoly, bubínkování, opékání špekáčků, pohádky
i spaní v knihovně. Přihlásit se můžete na e-mail
lorencova@luziceuhodonina.cz, počet míst je omezen
na max. 10 dětí. Pokud by se děti chtěly zúčastnit
a nejsou čtenáři naší knihovny, stačí se zaregistrovat
v otevírací době (pro děti je registrace zdarma).
Provozní doba knihovny:
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.

Promítání
8

foto: Petra Lorencová

Od září chystáme v knihovně pro děti Klub malých
čtenářů, pro veřejnost další fotokurz a kurz šití „quiet
booku“. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách www.knihovnaluzice.estranky.cz.
Petra Lorencová
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My všichni školou povinní

My všichni školou povinní

styl (mé vlastní zdraví), 5. třída:
Poruchy příjmu potravy, 6. třída: Návykové látky kolem nás,
7. třída: Šikana a projevy agrese,
8. třída: Kyberšikana, netolismus, 9. třída: HIV a přenosné
nemoci. Jednotlivá témata budou
prezentována v průběhu oslav
110. výročí lužické školy.

My všichni školou povinní
STŘÍPKY Z PRIMA ŠKOLY
• Čtrnáctý ročník soutěže ve skoku
vysokém „Lužická laťka“ jsme
uspořádali v březnu pro žáky ze
škol z regionu Podluží. Z pěti přihlášených škol bojovali o co nejlepší výkon 103 žáci v kategoriích
děvčata a chlapci podle ročníků.
Nejvíce medailí získali závodníci
z Lanžhota a Prušánek. Z lužických závodníků si odnesli zlatou
medaili Timothy Adeyinka ze
3. tř. a Veronika Tetůrová ze 4. tř.,
stříbrnou medaili Nela Paráková
ze 6. tř. a bronzovou Jan Kotlařík
ze 3. tř., Martin Maršálek z 5. tř.,
Nela Machálková z 6. tř., Jakub
Dulovec ze 6. tř. a Richard Svoboda z 9. třídy.

myslivců. Také jsme navštívili
výstavu trofejí v Mikulčicích.

I když jim počasí moc nepřálo,
spolu si to vše pěkně užili.

• Naše škola byla přítomna při
sázení „lípy svobody“. Zástupci
jednotlivých tříd, naši školní senátoři, popřáli lípě a jejímu okolí,
aby dobře rostly a dařilo se jim.

• V tomto školním roce se třídy
účastní školního projektu týkajícího se prevence patologických jevů. Témata v jednotlivých
třídách: 1. třída: Zdravé zoubky,
2. třída: Zdravá příroda kolem
nás, 3. třída: Pozitivní sociální
chování, 4. třída: Zdravý životní

• Žáci třetí třídy prožili týden
v Mlýnkách na škole v přírodě.

• V květnu proběhl sběr papíru.
Nejvíce přinesla Julie Skočíková
(1299 kg), dále Zdeněk a Štěpán
Mífkovi (po 429 kg).
• Ve sběru pomerančové kůry
byla nejšikovnější Lucie Vlková
(15 381 g) a Pavla a Eva Gožďálovy (po 9 820 g).
• Na atletických přeborech v Lanžhotě bojovali žáci prvního i druhého stupně a přivezli celkem
12 medailí. Nejúspěšnější byl
Richard Svoboda z 9. tř. (1. místo
ve vytrvalostním běhu a 2. místo
v běhu na 60 m). Dále Jaroslav
Káčerek z 1. tř. (1. místo v hodu
kriketovým míčkem), Timothy
Adeyinka ze 3. tř. (2. místo
v běhu na 50 m), Veronika Tetůrová ze 4. tř. (1. místo ve skoku
dalekém), Nela Paráková ze 6. tř.
(3. místo v běhu na 60 m),Veronika Hromková ze 6. tř. (3. místo
ve skoku do dálky), Silvie Bohunská ze 7. tř. (3. místo v běhu
na 60 m), Kateřina Sobotková ze
7. tř. (3. místo ve skoku dalekém), Veronika Pekařová z 8. tř.
(2. místo v běhu na 60 m), Zdeněk
Chládek z 8. tř. (1. místo v běhu
na 1000 m), Pavel Kapusta z 9.
tř. (2. místo ve skoku do dálky).

• Na Noc s Andersenem se těšili
nejen žáci naší školy, ale i pomocníci a organizátoři. V pátek večer
se ve škole, v jídelně a v místní
knihovně pohybovalo celkem
150 osob, každý v roli, do které se
zapojil. Nocovali ti nejodvážnější, rádi si vzpomenou na bezvadnou stezku odvahy, spaní ve třídě
se spolužáky a také na chutnou
sobotní snídani. Děkujeme všem,
kteří se podíleli na organizaci této
naší tradiční akce.
• V tomto pololetí mohli žáci využít možnosti jít si zabruslit na
zimní stadion do Hodonína. Zdarma jsme pro žáky prvního stupně
zajistili tři hodiny na ledě, kde se
pod dohledem instruktorů učili,
popř. zdokonalovali v bruslení.

• Okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda se zúčastnila
Julie Skočíková ze 7. tř., patří
k úspěšným řešitelům.

• Žáci druhé a třetí třídy absolvovali výuku plavání v Hodoníně.
• Zapojili jsme se do výtvarné soutěže, kterou pořádal okresní svaz
10

Atletické přebory v Lanžhotě

foto: ZŠ Lužice

Den dětí na Cihelně

foto: ZŠ Lužice

• Den dětí jsme oslavili v areálu Cihelna. Soutěžili jsme na
11

My všichni školou povinní

My všichni školou povinní
stanovištích, opékali špekáčky,
pochutnali si na nanucích. Prožili jsme příjemné dopoledne.
Děkujeme personálu restaurace
Lužák a firmě Lutes za pomoc při
organizaci.

ZE ŽIVOTA MŠ V ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU
Jako by to bylo včera, kdy celý personál společně chystal NAŠI ŠKOLKU pro děti nově příchozí, ale
i pro tzv. staré známé. A nyní? Nyní se snažím prostřednictvím několika slov popsat a přiblížit všem,
jaký byl závěr školního roku 2017/2018 pro celou mateřskou školu.

• V závěru školního roku budeme
oslavovat 110. výročí naší školy,
rozloučíme se s deváťáky a budeme se těšit na prázdniny.
Všem přejeme, aby prázdninové
dny byly plné sluníčka, radosti,
odpočinku a pohody.
Mgr. Jana Líčeníková
Slavnostní akademie T. J. Sokol

foto: ZŠ Lužice

Troufám si říci, že závěr školního
roku byl … byl … byl prostě úžasný. Tolik krásných zážitků, chvil,
tolik smíchu a radosti. Vše bylo
odstartováno velkou akcí konanou
pro rodiče s dětmi - PÁLENÍ ČARODĚJNIC, kdy se školní zahrada
na jedno krásné odpoledne proměnila v místo, kde bylo dovoleno
kouzlit, čarovat, zaklínat....

BLAHOPŘEJEME

V nejrozkvetlejším měsíci v roce
děti nezapomněly poděkovat maminkám za jejich lásku a péči.
Snad je písničky, tanečky, básničky
a dárečky zahřály na srdci. Takovou malou tradicí se pro nás již
stala oslava MDD na dětském hřišti
BAMBÍNO v Hodoníně, kde děti
strávily dopoledne plné her, zábavy a nebyla opomenuta ani sladká
odměna. Velmi podařenou akcí byl
školní výlet konaný na RANČI
V KOSTELANECH U KROMĚŘÍŽE. Děti zcela bez problému
zvládly svoji roli kovboje a kovbojky, cestovatele a strávníka.
Pravidelnou akcí se pro nás stalo
SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ
S PŘEDŠKOLÁKY. Po úspěšném zvládnutí zkoušky byl každý
předškolák pasován již na školáka
a odměněn slavnostní šerpou a pamětní knihou.

Rada obce blahopřeje členům zdravotnického kroužku Prima školy
Lužice a jejich vedoucí paní Jurkovičové k vítězství v okresním kole
soutěže Hlídek mladých zdravotníků a děkuje za vzornou reprezentaci
školy i obce Lužice v okresním
i krajském kole soutěže pořádaném
dne 1. 6. 2018 ve Znojmě.

A myslíte si, že je to vše?
Tak to ani náhodou … Bylo toho
mnohem víc. Divadelní a kouzelnická představení v MŠ, ale
také návštěva DK Hodonín a kina
v Hodoníně nás velice bavily. Ale
to stále není vše. Velmi úspěšnou
byla realizace PREVENTIVNÍ-

MLADÍ ZDRAVOTNÍCI
I tento školní rok se schází mladí
zdravotníci v zájmovém kroužku
pod vedením paní Jurkovičové.
Celoroční důkladná příprava byla
zúročena vítězstvím Hlídky mladých zdravotníků Lužice v okresním kole v Hodoníně a následným
postupem do kola krajského ve
Znojmě. Zde se děvčatům nepodařilo získat medaili. Přesto svými
znalostmi a dovednostmi dívky
vzorně reprezentovaly naši školu.
Poděkování patří hlídce ve složení:
Kristýna Kmentová, Alena Fukalíková, Pavlína Tomanová, Nela Paráková a Nela Machálková a jejich
vedoucí paní Anně Jurkovičové.
Mgr. Jana Líčeníková
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Mladí zdravotníci

foto: ZŠ Lužice

Pálení čarodějnic

foto: MŠ Lužice
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Kultura

My všichni školou povinní / Kultrua
HO SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ ZRAKU DĚTÍ, které
proběhlo přímo v naší mateřské
škole, tedy v prostředí pro děti
přirozeném. Zajímavou akcí také
byla návštěva našich čtyřnohých
kamarádů při aplikaci technik
kanisterapie.

Také Lužičtí mužáci doplnili
pravidelný zpěv a účinkování
při nejrůznějších akcích doma
i v okolí jarní turistickou výpravu.
Chasa vidět moc nebyla, protože
se pohybovala hlavně v noci – při
stavjání májek děvčatům nebo při
malování na chodníku.

A ano, to už je opravdu vše.
Vlastně NE! Ještě zbývá vám za
děti a za celý kolektiv MATEŘSKÉ
ŠKOLY popřát krásné léto plné
sluníčka a nezapomenutelných
zážitků.

I tělocvičná akademie ke 110.
výročí založení Sokola se nesla
ve sportovním duchu. Cvičili malí
i velcí, ale samozřejmě se také zpívalo a vzpomínalo na historii tohoto
nejstaršího lužického spolku.
Na fotbalovém hřišti se při oslavě MDD rozhýbalo při soutěžích
kolem 200 dětí.

Ivana Šťastná

Kanisterapie

foto: MŠ Lužice

110. výročí T. J. Sokol Lužice

Nechyběla ani populární cyklistika. Skupina cyklistů pod heslem
„Kolo sbližuje“ absolvovala cyklovýlet Regionu Podluží a statečně se
vypravila také s Pepou Zimovčákem
zdolat etapu cyklotour „Na kole
dětem“. Ten se přiřítil do Lužic
s dalšími 180 cyklisty, aby obci předali poděkování za podpoření této
akce na podporu nemocných dětí.

MŠ Lužice oznamuje uzavření v době od 23. 7. 2018 do 31. 8. 2018.
Provoz bude opět zahájen v pondělí 3. září 2018.

Kultura
OHLÉDNUTÍ ZA JARNÍMI AKCEMI
Když se ohlédnu za tím, co se všechno v Lužicích na jaře událo, říkám si, že by to vydalo na celý rok.
A přitom jsme teprve v polovině roku 2018.
Při pietním aktu osvobození
obce žáci školy vysadili lípu
svobody a další stromy přibyly na
několika dalších místech v obci při
brigádě ke Dni Země. Na Starém
kvartýře se rozhýbaly hračky, ale
spousta sportovních a kulturních
akcí nás přesvědčila, že pohyb je
blízký všem generacím. Senioři si
zatančili na Josefské zábavě i při
Květinovém bále. Stihli také muzikál Horečka sobotní noci v Brně,
zájezd do Kroměříže na výstavu
Floria a plavání v Aquaparku Moravia Pasohlávky.
14

foto: Petra Lorencová

Na kole dětem

foto: Petra Lorencová

Školka je také v pohybu, protože se dokonce zapojila do akce
tohoto jména. Kromě toho děti
z MŠ tančily na přehlídce dětských
folklorních souborů v Mikulčicích
i ve Tvrdonicích.
Na Přehlídku dětských verbířů
v areálu Cihelna se hodně diváků
přišlo podívat, jak si kluci poradí
s náročným verbuňkem, který je
nejen o tanci a zpívání, ale vyžaduje
také dobrou kondici a sportovního
ducha. Jeden z porotců, Tomáš
Neugebauer, byl pro kluky skvělým
vzorem, protože o dva týdny později vyhrál na slavnostech v Tvrdonicích v soutěži O stárka Podluží.

Hračky na provázku

foto: Pavlína Martinů

Přehlídka folklorních souborů Podluží

foto: Pavlína Martinů

A pak přišel na Cihelnu
WINE RACE, terénní překážkový
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Kultura
SLOVÁCKÝ KRÚŽEK LUŽICE, LUŽIČTÍ MUŽÁCI A OBEC LUŽICE

Kultura

Vás srdečně zvou na tradiční

běh. Bylo až neuvěřitelné, kolik lidí
organizátoři přiměli k pohybu, kolik dětí namotivovali a kolik diváků
přitáhli, aby obdivovali vytrvalé
běžce. Lužicím přinesli skvělou
akci, která se hned tak nevidí.
Plavci při plavecké soutěži
„Lužická míle“ se nenechali zahanbit a svými skvělými výkony ozdobili novotou vonící dřevěné molo,
které určitě přispěje k bezpečnému
koupání a příjemnému slunění.
Stejně jako nové cvičební prvky,
které co nevidět přibudou na hřištích u Cihelny, u Sokolovny i na
hřišti MŠ.

Cyrilské

WINE RACE 2018

foto: Petra Lorencová
Školáci před prázdninami otevřeli školu pro všechny, a ještě
zahráli skvělé divadlo Škola hrou.
Ke 110. výročí školy to byl hezký
dárek pro všechny a žáci teď mohou
užívat prázdnin třeba na nových
hřištích nebo na táborech, které
pro ně chystají skauti a brontosauři.
A až to po prázdninách zavoní
novotou v Sokolovně, kde bude
vybudována zbrusu nová podlaha,
bude pro sportovce i tanečníky
připraven další kvalitní prostor pro
sport i zábavu.
Díky Vám všem, kteří jste se
podíleli na realizaci všech jarních
akcí.

HODY
pod zeleným“
”
7.–10. července 2018
Program:
SOBOTA 7. července 2018
20.00 Předhodový večer „Rakusky císařpán“
Účinkovat budú:
Ženský pěvecký sbor DENICA z Ostrožské Nové Vsi
Ženský sbor z Javorníka
Sólisti: Lenka Králová, Jana Janošková, Lidka Hanzlíčková,
Štěpán Hubačka, Jirka Ambrož, Jarek Černý a Lužičtí mužáci.
Hraje Cimbálová muzika NOTEČKA.
NEDĚLE 8. července 2018
10.00 Hodová mše svatá
14.30 Krojový průvod obcí
16.00 Taneční zábava pod zeleným, hraje DH Zlaťulka
20.30 Hodová večeře
22.00 Pokračování taneční zábavy
PONDĚLÍ 9. července 2018
14.30 Krojový průvod obcí
17.00 Taneční zábava pod zeleným, hraje DH Zlaťulka
20.30 Hodová večeře
22.00 Pokračování taneční zábavy

DOPROVODNÉ AKCE
Výstava na Starém kvartýru
„Osudová osmnáctka“
Vernisáž výstavy v pátek 29. června 2018 v 18.00 hodin.
Výstava bude otevřena o nedělích do konce října
vždy od 14.00 do 18.00 hodin a na hodové pondělí.
Výstava ve Farním centru Lužice
„Lužice v Lužicích“
V neděli 1. července 2018 od 9.30 do 11.00 hodin
V neděli 8. července 2018 od 14.00 do 18.00 hodin
Veterán cup
10. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře
6. července 2018 od 9.00 hodin,
tenisové kurty v areálu
TJ Baník Lužice

ÚTERÝ 10. července 2018
9.30 Vybírání po dědině
19.00 Taneční zábava pod zeleným, hraje DH Hornobojani

Jana Ambrožová
místostarostka

110. výročí lužické školy
16

foto: Petra Lorencová, ZŠ Lužice
Hody se uskuteční na prostranství „pod zeleným“ u obecního úřadu,
v případě nepřízně počasí v sále Sokolovny v Lužicích.
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Kultura

DEN S VODNÍKEM TIHELŇÁKEM
pro děti i dospělé

Sobota 28. července 2018 na Cihelně
od 15.00 hodin
Vodnické dílny

od 16.00 hod.

Diskotéka pro děti
Disko

Všechny srdečně zve Obec Lužice.

Klub česko-francouzského
partnerství pořádá
v areálu Cihelna

18. srpna 2018 od 14 hodin

turnaj
v PÉTANQUE
Všichni jste co nejsrdečněji zváni.

Lužičtí mužáci o. s. a obec Lužice pořádají
dají

9. ročník závodu traktůrků
9
domácí i tovární výroby a setkání historických traktorů
Doprovodná soutěž:

PRKÁČEK
PRKÁČEK
K aneb Závod dětí na šlapacích autíčkách nebo tříkolkách
A PEKÁČEK
K aneb Ochutnávka doma upečených chlebů místních hospodyněk
15.00 – 15.30 hod.
15.00 – 15.30 hod.
15.30 hod.
16.00 hod.
16.30 hod.
18.00 hod.

Registrace strojů
Rozjížďky závodu Prkáček v kategorii děti 0-6 let a 6-9
9 let
Vyhlášení výsledků Prkáčku
Spanilá jízda účastníků
Start závodu
Vyhlášení výsledků závodu

Startovné ZDARMA. / Vstupné DOBROVOLNÉ. / Občerstvení ZAJIŠTĚNO.

Prosíme hospodáře o předvedení traktorů.
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VÝSTAVA LUŽICE V LUŽICÍCH VE FARNÍM CENTRU

„Rakusky
císařpán“

O LUŽICÍCH, LUŽICKÝCH SRBECH A MONS. JOSEFU ŠINDAROVI

Sobota 7. července
2018 od 20.00

Projížďka na lodičkách
s vodními skauty

Program:

Předhodový večer

Účinkovat budou:
Ženský pěvecký sbor
DENICA
z Ostrožské Nové Vsi
Ženský sbor z Javorníka
Sólisté:
Lenka Králová,
Jana Janošková,
Lidka Hanzlíčková,
Štěpán Hubačka,
Jirka Ambrož,
Jarek Černý
a Lužičtí mužáci
Hraje:
Cimbálová muzika
NOTEČKA

Výstava nás seznamuje s historickými a kulturními kořeny všech slovenských zemí. Je zaměřena mimo
jiné na významnou postavu, která se věnovala kultuře jižních a severních Srbů - našemu rodákovi
mons. Josefu Šindarovi.
4. května 2000 byl papežem
Janem Pavlem II. jmenován kaplanem Jeho Svatosti a byl mu
udělen čestný titul Monsignor. Své
poslední působení měl v Tišnově,
kde byl děkanem 18 farností. Do
jeho správy náležel i farní chrám
v Předklášteří. Součást tohoto areálu je cisterciácký klášter PORTA
COELI, kde obnovily řeholní život
na počátku 20. století cisterciačky
z Mařídalu na Lužici, mezi nimiž
byla celá řada Lužických Srbek.
Vedle svého kněžského poslání
vydával Mons. Šindar také časopis Cesta, přispíval do muzejních
sborníků, regionálních, Česko-lužickému věstníku, překládal z lužickosrbského jazyka, byl členem
Spolku sběratelů a přátel exlibris
a Spolku českých bibliofilů. Jeho
činnost byla rozsáhlá a významná,
ale vždy měl rád svoji rodnou
vesnici, zajímal se o ni a při svých

Zahájení

foto: Jitka Bastlová

pobytech v Lužicích u své matky
rád vypomáhal i v lužické farnosti.
Vernisáž výstavy 2. června navštívili účastníci Slovanských dnů
ze Srbska a člen Lužicko-české

Rock na
Cihelně
Kdy: 28. 7. 2018
Kde: areál Cihelna (Lužák)
V kolik: 20.00 hod.
Vstupné: 140 Kč
Zahrají:
Babylon, Easy Line, Abigail
Občerstvení zajištěno!!!

společnosti pan Novosad, které
v kostele přivítal P. Vít Hába,
místní farář. V programu krásně
zazpíval lužický chrámový sbor
pod vedením varhanice Květy
Huspeninové se sólistkou Janou
Janoškovou. Na Mons. Šindara
zavzpomínala jeho sestřenice paní
Marie Bayová a pan Milan Smutný.
Lužickosrbským jazykem promluvil pan Novosad. Vernisáž byla velmi milou a důstojnou vzpomínkou
na našeho rodáka.
Na výstavě je možné zhlédnout
ve fotografiích průběh jeho života
i editorskou a překladatelskou činnost. Jsou zde vystaveny i ornáty
a oltářní roucha. Výstava je otevřena každou neděli od 9.30 do 11 hod.
Končí na hody, tj. 8. 7. 2018, kdy
bude otevřena od 14 do18 hod.
Jaroslava Dohnalová

Výstava Lužice v Lužicích

foto:Petra Lorencová
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Spolky

Kultura / Spolky

VERBÍŘI PODLUŽÍ
V neděli 20. 5. 2018 se
v Lužicích v areálu Cihelna konal
XII. ročník soutěže pro malé verbíře z regionu Podluží.
Kromě tří věkových kategorií
letos soutěž doplnila i kategorie
ve skupinovém verbuňku. Celým
pořadem provázel pan Jaroslav
Švach a děti doprovázela cimbálová
muzika Slovácko mladší s primášem Petrem Maradou. Organizačně
a technicky připravily akci firma
LUTES, restaurace Lužák a obec
Lužice ve spolupráci s Lužickými
mužáky, kteří zajišťovali pořadatelskou službu. Nechyběly také výborné koláčky lužické koláčkové čety.
Výkony dětí byly výborné a také
vyrovnané, takže tříčlenná porota
měla nelehký úkol, ale nakonec
rozhodla takto:
Výsledky
I. kategorie (do 9 let)
1. místo Štěpán Bařina, St. Poddvorov
2. místo Jaroslav Prchal, Mutěnice
3. místo Sebastian Herzán, St.
Poddvorov

Verbíři Podluží

foto: Petra Lorencová

II. kategorie (10 - 12 let)
1. místo Vít Přibil, Dolní Bojanovice
2. místo Jozef Ligday, Rohatec

Kategorie skupinový verbuňk
1. místo Malá Kordulka, St.Poddvorov
2. místo verbíři z Mutěnic

III. kategorie (13 - 15 let)
1. místo Petr Huňař, St. Břeclav
2. místo František Bravenec, Mutěnice
3. místo Rostislav Duhajský, Mutěnice

Cenu předsedy Regionu Podluží
si odnesl Jaroslav Černý z Lužic.
Všichni soutěžící si po skončení
soutěže pochutnali na skvělém
dortu paní Výmolové, který jim
darovala obec Lužice.
J. Ambrožová

Jaro v cimbálce odstartovala
již tradičně přehlídka dětských
souborů z regionu v Mikulčicích.
Tam jsme doprovázeli naši školku,
Věneček z Mikulčic a Nechoránek
z Prušánek. A pak už to jelo jako
po másle.
1. května jsme odjížděli na
čtyřdenní festival do stotisícového města Legnica v Polsku. Toto
město má soubor o 100 členech poskládaný od těch nejmenších až po
seniory, takže veškerá vystoupení
jsme obsadili jen my a oni, což má
svou výhodu. Na rozdíl od nás se
tomu naši přátelé v Polsku věnují
profesionálně, ale troufám si říct, že
pokud nastoupíte na jeviště a chcete
ukázat, co jste se naučili, a hlavně
prezentovat váš folklor, není poznat rozdíl. To se potvrdilo jak na
vystoupeních, tak při společných
večerech. Doménou v Polsku bylo
vystoupení na opravdovém hradě,
čemuž Poláci říkají „Májovka na
zámku“. Čtyři dny byly plné hudby,
poznávání a porozumění. Myslím,
že každý odjížděl s mnoha nezapomenutelnými zážitky.
12. května jsme navštívili naše přátele na Slovensku na jejich hodech.
26. května jsme se vydali na festival Pod křenovskó májó u Brna.
2. a 3. května jsme doprovázeli
dětské soubory ve Tvrdonicích.

16. června bylo 110 let založení
školy v Lužicích.
17. června dětské hody v Mutěnicích.
30. června jarmark v Brodském
na Slovensku.

Všude poznáváme okolní folklor
a rozdáváme ten náš. Někdo mi
nedávno řekl: „Není pořád zle, přijdou i lepší časy.“ Každý, kdo vede
nějaký soubor, ví, že to někdy skřípe…, že někdy nejsou děti, někdy
vedoucí, a proto si vážíme podpory
naší obce. Ukazuje ten správný
směr – že bude folklor podporovat.
Přivítáme každého, kdo by chtěl
rozšířit naše řady a přidat se k nám.
Není nikdy možné dostatečně
poděkovat všem, ale zkusím to
říct jednou větou: „Investice do
našich dětí není nikdy zbytečná
a vážíme si všech, kteří se o to
jakýmkoli způsobem zasluhují –
obec, Lutes, rodiče, prarodiče…“
Těšíme se na setkání s vámi, ať
je to kdekoli, a přejeme krásné léto.

foto: Cimbálová muzika

Ivana Šimčíková

Spolky
CIMBÁLOVÁ MUZIKA Z LUŽIC OD JARA DO LÉTA S NOVÝM CIMBÁLEM
Od letoška se pyšníme zcela novým skvostem, kterým je nový cimbál, jenž dorazil v dubnu a měl premiéru
již na přehlídce v Mikulčicích. Cimbál z dílny pana Galušky, který opravdu ještě nestačil vychladnout,
děti nazvaly „Drogáčkem“, jelikož vůně novoty je úplně omráčila a zatím nevyprchala. Cimbál naplno
využíváme a cestuje s námi z místa na místo. Těšíme se na náš předhodový večer, kde bychom rádi nový
cimbál pokřtili a všem poděkovali, protože jeho pořízení není jednoduchá a levná záležitost. Na jeho
koupi ve výši 135 000 Kč přispěl dotací Jihomoravský kraj (60 000 Kč), obec Lužice (45 000 Kč) a Lutes
(30 000 Kč). Je to ale investice, která pomůže udržovat a rozšiřovat folklor dnes i v budoucnu.
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Cimbálová muzika Lužice
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MUŽÁCI V MORAVSKÉM KRASU, NA SOKOLOVNĚ, V JOSEFOVĚ
I VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

pivečko i ta zelená, to vše spolu
s příjemnou a ochotnou obsluhou.
Nejenom toto večerní posezení, ale
celý den se příjemně vydařil.

Ano. Tam všude se letošního jara objevili Lužičtí mužáci, tam všude zpívali, přispěli k dobré náladě
a pozitivní mysli. A to snad není v dnešní uspěchané, přetechnizované a přeinformované době málo. Vezměme to tedy po pořádku.

SOKOLOVNA LUŽICE
V neděli 13. května jsme se aktivně zúčastnili oslav 110. výročí založení lužického Sokola. Jednak jsme
mohli zhlédnout vystoupení několika sportovních oddílů, sokolského
pěveckého sboru, poslechnout si
příběh o sokolském praporu a v závěru programu vystoupit s našimi
písněmi a následně s celým sálem
zazpívat závěrečnou píseň.

MORAVSKÝ KRAS
Poslední dubnovou sobotu jsme
se vydali na náš tradiční jarní výlet
spolu s manželkami, partnerkami
i dětmi, tentokrát do oblasti Moravského krasu. První překvapení nás
čekalo již v Lužicích, a to v podobě
ne úplně komfortního autobusu.
Také paní řidička působila hodně
nejistým a začátečnickým dojmem.
Ještě že jeden z nás musel jet kvůli
pracovním povinnostem autem,
a tak nám dělal rychlý předvoj a zařizoval vše potřebné. Naším cílem
byly především Punkevní jeskyně
a propast Macocha.
Turistický vláček nás od Skalního mlýna dovezl až ke vstupu do
jeskyní a po chvíli jsme se ve velké
skupině vydali na jejich prohlídku.
Stalaktit, stalagmit, stalagnát, jezírka, krasové jevy různých tvarů, báje
a pověsti..., však to z podobných
prohlídek jistě znáte. Zpěv na dně

propasti Macocha, která je součástí
prohlídkového okruhu, byl krásný,
zřetelný a v jedinečném akustickém
a přírodním prostředí. Zpívali jsme
tedy již na Sněžce, na dně Macochy,
v ostravských vysokých pecích i na
šachtě, zbývá snad jen Rudolfinum...
Po projížďce loďkami po říčce

Mužácký výlet do Moravského krasu - na dně Macochy
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Punkvě s vtipným komentářem lodivodů jsme se přepravili lanovkou
k hornímu můstku propasti Macocha, z něhož se nám otevřel pohled
na celou její scenérii i samotné dno,
kde jsme před pár minutami pěli.
Krásnou jarní procházkou jsme
se přemístili zpátky k našemu vý-

foto: Lužičtí mužáci

chozímu bodu, přičemž jsme cestou
zavítali do nově otevřeného Domu
přírody, v němž jsme zhlédli 3D
film o proměnách přírody Moravského krasu v jednotlivých ročních
obdobích. Nutno dodat, že celý film
zhlédli jenom někteří, jelikož po
zhasnutí nejeden z nás usnul a dřímal, a tak letní, podzimní a zimní
atmosféra krasu zůstává pro některé
tajemstvím. Snad příště.
Po chutném obědě ve vesnici
Ráječko jsme přejeli do nedaleké
Černé Hory, v níž nás čekala prohlídka stejnojmenného pivovaru.
Byť byla zajímavá, nebyla koruno-

vána ochutnávkou místního moku
a to bylo zklamáním. Ani mléko
z nedalekého automatu nemohlo
tento nedostatek napravit. A pak
už jen nezaměnitelným autobusem
s nezapomenutelnou (nebo naopak
rychle zapomenutelnou) posádkou
zpět domů do Lužic. Přítomné děti
nám celý den zpříjemňovaly zpěvem, jehož podstatnou část tvořily
písně z našeho repertoáru, což bylo
milé, veselé i povzbudivé.
Celodenní putování jsme zakončili na fotbalovém stadionu, kde
pro nás byly připraveny speciality
z grilu i udírny, dobré a vychlazené

Lužičtí mužáci na akademii T. J. Sokol

JOSEFOV
Necelý týden nato se uskutečnilo
každoroční setkání mužáckých
sborů Podluží, tentokrát v Josefově, kterého jsme se samozřejmě
a tradičně účastnili i my. Z našeho
pohledu byla naše letošní účast
zvláštní, a to ze dvou důvodů:
především jela jedna část sboru do
Josefova na voze taženém koňmi přes dědinu, kolem Těšických búd
a dále mezi vinohrady a poli směr
Josefov. Nálada byla veselá, zpívalo
se, popíjelo, vyprávělo a vzpomínalo na podobné jízdy za mladých let.

foto: Petra Lorencová
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správná a vhodná. Vystoupení bylo
živé, veselé, příjemné, pro posluchače poučné, zkrátka zaujalo.
A o to šlo především.
Příjemnou stránkou těchto setkání je možnost opět po roce
potkat známé tváře, kamarády,
zpěváky, posoudit, kam se který
sbor posunul, a v neposlední řadě
porovnat a vnímat naše přednosti
i nedostatky.

VELKÉ PAVLOVICE

Setkání mužáckých sborů Podluží
Škoda jen, že náš dojezd na samotné
místo setkání nevyzněl podle našich
představ, a to především proto, že
jsme dojeli chvíli po zahájení programu, do něhož už nešlo vstoupit.
Budiž nám poučením, že přesnost
a dochvilnost jsou důležité a podstatné zásady a mají svůj význam.
Druhým důvodem pak bylo pojetí
24

foto: Lužičtí mužáci
našeho vystoupení, které tentokrát
neobsahovalo tradiční podlužácké
písně, ale zvolili jsme různé krátké,
hravé a vtipné popěvky z našeho
minuloročního programu „Svatba
na Podluží“, s nímž jsme vystoupili
spolu s dalšími spolky na tvrdonických slavnostech. Ohlas našeho
vystoupení ukázal, že to byla volba

A opět po týdnu, tentokrát v neděli 27. května, jsme vystupovali
na setkání pěveckých sborů ve Velkých Pavlovicích, kam nás pozval
místní mužský sbor. Celé nedělní
odpoledne proběhlo v nově zrekonstruovaném areálu Trkmanka.
Za horkého a slunečného počasí
se sjely sbory ze širokého okolí Strání, Pohořelice, Lužice, Dolní
Bojanovice, nápaditý ženský sbor
z Valtic atd. Po závěrečné písni
jsme se vrátili do Lužic a zakončili
tu docela nabitý a hektický květen,
který prověřil naši aktivitu, výdrž,
nasazení a soudržnost. A myslím,
že jsme obstáli.
Nyní se už naše pozornost bude
ubírat k přípravě předhodového
večera, i když ještě týden před hody
vystoupíme v Ostrožské Nové Vsi,
na niž máme z minula příjemné
vzpomínky.
Příjemně zakončím i tento článek,
totiž gratulací Lužických mužáků
novému stárkovi Podluží z letošních
tvrdonických slavností - Tomáši
Neugebauerovi. Jelikož mám jako
soused možnost tu a tam sledovat
Tomášovu přípravu a trénink, dal
se tento úspěch a ocenění očekávat.
Co se totiž dělá srdcem a s láskou,
přináší plody a ovoce.
Jen dál, Tomáši!
Za Lužické mužáky
Tomáš Klásek

Z KRONIKY VODNÍCH SKAUTŮ Z LUŽIC
Tak nám začala vodácká sezona . Naštěstí vody ještě tolik neubylo, aby jí nestačilo pro naše lodě – skautské pramice. A my proto mohli začít plnit pomalu naši pomyslnou kroniku, v našem případě spíše skautský
zpravodaj, zápisy z vodáckých i suchozemských akcí (více na webových stránkách hodonínských vodních
skautů: https://fenix.skauting.cz → záložka „Zpravodaj“). Ty nejúspěšnější si dovolíme představit i vám:

HRKÁŠ, HRKÁM,
HRKÁME, PO DĚDINĚ
TRAJDÁME
čas: Velký pátek 30. března 2018
místo: Lužice
statistika akce: zúčastnilo se celkem dospělých 16 + 19 dětí; z toho
vodních skautů dospělých 9 +
9 benjamínků, z družiny Sojek 1 +
6, ostatních z lužické farnosti dospělých 6 + 4 děti
Na slavnostní večerní mši na Zelený čtvrtek po odeznění modlitby
Sláva na výsostech Bohu (Gloria
in excelsis Deo) zvony ve všech
kostelích umlkají a „odlétají“ do
Říma pro požehnání k papeži. Zvony nezní až do slavnostní mše na
Bílou sobotu. Proto alespoň farníci
a především děti a mládež z každé
jednotlivé farnosti v určený čas
obejdou vesnici či město s dřevěnými hrkačkami, řehtačkami nebo
klepači. Tato velikonoční tradice
se udržuje v různých místech naší
vlasti s rozdílnou intenzitou i chutí.

Členové rodinného vodního skautingu z Lužic se rozhodli tuto tradici
podpořit a v Lužicích znovuoživit,
tak jako přinesení betlémského
světla. I při této akci se spojily naše
děti s družinou Sojek pěších skautů.
Podařilo se. Na Velký pátek prošel vesnicí početný průvod malých
hrkačů a jejich rodičů. Mezi ranním
a poledním hrkáním se uchýlili malí
hrkači na farní centrum, kde měly
děti připravené malé rukodělné dílničky a občerstvení (samozřejmě jen
postní  - bez čokolády).
Sobotní hrkání bylo zatím z organizačních důvodů vynecháno, ale
když se akce ujme, určitě budeme
v příštích letech hrkat naplno.

MORAVA I - první letošní
voda: „Z klubovny do klubovny“
čas: neděle 29. dubna 2018
místo: řeka Morava z přístaviště
Rohatec – kolonie do Hodonína
Rybářů - ujetých 8 říčních kilometrů

statistika akce: 3 pramice P550,
dospělých 15 + 9 benjamínků; z toho
2 kapitáni vodních skautů
Dopoledne jsme převezli 3 pramice P550 do přístaviště Rohatec
– kolonie a v naší skautské klubovně jsme si nechali potřebná pádla
a vesty. Odpoledne se pak všichni
účastníci sešli u klubovny v Rohatci
- kolonii, kde si vzali své vodácké
vybavení, a přešli k řece Moravě,
aby se nalodili do pramiček a vyrazili na svou první letošní vodu.
Cestou jsme se zastavili krátce
v přístavišti v Rohatci. V přístavišti
U jezu v Hodoníně jsme ale nestavěli, jen přenesli lodě na Starou
Moravu, abychom se co nejrychleji
dostali do cíle – na naši základnu,
tj. klubovnu u Staré Moravy, kde
jsme si udělali malý táborák. Proto
měla tato vodácká výprava podtitul
„Z klubovny do klubovny“.
Voda byla klidná a přívětivá.
Počasí nám přálo. Našeho prvního
sjetí řeky Moravy se zúčastnila
i legenda hodonínských vodáků,
poslední vůdce oddílu Modrá kotva
Petr „Fifi“ Havlát.

PROBOUZENÍ SKŘÍTKŮ
VINOHRADNÍČKŮ

Hrkáš, hrkám, hrkáme, po dědině trajdáme

foto: Miroslav Havlík

čas: úterý 1. května 2018
místo: Těšické búdy
statistika akce: 7 stanovišť, 7 dvojic,
dospělých 7 + 7 benjamínků, žabek
a vlčat, doprovod 4 + 4
V odpoledních hodinách se konala
další akce pro naše benjamínky a jejich rodiče v Těšických búdách. Děti
plnily se svými rodiči nejrůznější
úkoly. Na závěr nechyběli již tradičně opět opékaní těstoví hadi a jablka.
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nici. Konec naší cesty byl u Janova
hradu. Voda byla klidná, přívětivá,
ale i trochu technická, takže se
všichni postupně učili správným
vodáckým dovednostem.

A co nás čeká?

Morava I. - účastníci výprava

MORAVA II – „Na břehu
řeky Moravy je tichý klidný
kraj“
čas: neděle 6. května 2018
místo: meandry řeky Moravy z Bzence – Přívozu do přístaviště Rohatec
- kolonie - ujetých 12,5 říčních
kilometrů
statistika akce: 3 lodě P550, 1 seakajak, dospělých 16 + 13 benjamínků, žabek a vlčat; z toho 2 kapitáni
vodních skautů
Dopoledne dospělí převezli
3 pramice P550 do Bzence Přívozu
k mostu. Odpoledne se pak kolem
15 hodiny skupinky skautů a jejich
rodičů z Lužic, Hodonína a z Rohatce dostaly společně vlakem do
Bzence - Přívozu, kde nasedly na
své lodě.
Zastavili jsme se u Čertovy stěny
na meandrech. Konec byl v přístavišti v Rohatci-kolonii u naší klubovny. Cesta to byla trochu delší a my
dorazili do cíle později, proto byla
výprava bez táboráku.

foto: Miroslav Havlík
lednického zámeckého areálu až
k Janovu hradu – ujetých 9,2 říčních
kilometrů
statistika akce: 3 pramice P550,
dospělých 12 + 7 benjamínků, žabek
a vlčat
Z Lužic jsme vyrazili krátce po
13. hodině. Počasí bylo příjemné,
na vodní výpravu přímo šité. Na
začátku naší cesty se ještě někteří
stihli i vykoupat v Dyji u přístaviště
„Paliště“ v Nejdku. Zakrátko jsme
však vyrazili a čekala nás divukrásná Dyje, která ve své druhé polovině
protéká zámeckým areálem v Led-

• Vypravíme se na Dyji ze Znojma
přes Krhovice až do Hrádku
v rámci třídenního putování od
16. do 18. července.
• Zúčastníme se akce na Lužáku s vodníkem Tihelňákem
28. července i s našimi pramicemi
a plachetnicemi.
• Zorganizujeme pro sebe tábor
rodinného vodního skautingu
v krásném prostředí poutního
místa v Hlubokých Mašůvkách
od 6. do 10. srpna.
• Možná o prázdninách, možná
později si uspořádáme akci „Od
zavázání tkaničky po dračí uzel“
v lanovém centru a projdeme si
„Stezku bosou nohou“ ve Valticích.
• Sjedeme Dyji z Břeclavi do Hohenau.
… a mnoho dalšího a vy můžete
být s námi, co vy na to?
Mira
Rodinný vodní skauting Lužice
miroslav.havlik@seznam.cz

DIVUKRÁSNÁ ZÁMECKÁ
DYJE
čas: neděle 10. června - odpoledne
místo: Zámecká Dyje z Nejdku do
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Divukrásná Zámecká Dyje

foto: Miroslav Havlík

STŘÍPKY – JARNÍ SETKÁNÍ BRĎO 2018
O víkendu 20. - 22. 4. zaplnily brontosauří dětské oddíly z Prahy, Brna, Tišnova, Čejkovic, Lužic a Moravské Nové Vsi Mikulčice. Po pátečním příjezdu připravili organizátoři z Hnutí Brontosaurus Brďo
Vlkani pro hosty uvítací hru, ve které se všichni seznámili. V sobotu ráno oddíly vyrazily na Slovanské
hradiště - Valy, kde slavnostně začaly oslavy Dne Země.
Pro účastníky byl nachystán zajímavý přírodovědný program v podobě stezky, která vedla lužním
lesem. Nebyl to však jediný program. Děti si mohly
zkusit i stezku pohádkovou a sportovní. Organizátoři
také nachystali malé lanové centrum, kde děti, ale
i dospělí překonávali různé lanové překážky.
Odpoledne se účastníci mohli vydat i na exkurzi
dle vlastního výběru. Mohli například jezdit na
raftech nebo si vyjít na přírodovědnou procházku
s odborným výkladem do blízkého lužního lesa
a přírodní rezervace Skařiny. Náročný sobotní den
pak byl završen slavnostním táborákem, na kterém
byly vyhlášeny výsledky soutěžních stezek. Nedělní
dopoledne pak bylo ve stylu soutěží, her a krátkých
radovánek na zahnání nudy. Po 14. hodině bylo jarní
setkání brontosauřích dětských oddílů ukončeno
a účastníci se vydali na cestu domů.
Martin Kadala

CO NOVÉHO U ŽABIČEK?
Jak už víte, děti z oddílu Žabičky se staly tajnými
agenty a pomáhají detektivům řešit různé záhady.
Jenže teď máme průšvih.
Detektivové se ztratili. Nikdo neví, kde jsou a co
se jim stalo. Nevíme, jestli je někdo odvezl, nebo
jestli odjeli někam sami. Vyslýchali jsme klauna
a čarodějku, ale oba byli zmatení a nic moc jsme se
od nich nedozvěděli. Znovu jsme si prošli akademií,
abychom byli silní a připravení o naše detektivy
bojovat. Teď už jen zbývá zjistit, kde jsou, a zachránit je. Věříme, že se nám to do konce školního
roku povede.
Jsme rádi, že nám dětí přibývá a že je oddílové
schůzky baví. Samozřejmě naše činnost není jenom
o oddílových setkáních. Všichni už se moc těšíme na
prázdniny, až vyrazíme na stanový tábor. Z oddílu
Žabičky s námi jede 12 dětí. Doufáme, že si tábor
všichni společně užijeme a budeme mít spoustu
nových zážitků.
Monika Nováková

Jarní setkání

foto: Hnutí Brontosaurus
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X. OKRESNÍ JAMBOREE V BZENCI
V pátek 1. června jsme vyrazili na skautské jamboree
- setkání různých skautských oddílů.
Sešli jsme se na nádraží v Lužicích a spolu jsme
pokračovali vlakem až do Bzence. Po ubytování
v chatkách nás svolali na nástup ve skautských krojích. Potom nás rozdělili do skupin, abychom se spolu
seznámili. Zahráli jsme si spolu různé hry, bavili jsme
se tedy až do večera. Před spaním jsme si ještě stihli
zazpívat Skautskou večerku, potom už jsme však padali
do postelí únavou.
V sobotu jsme vstávali brzy ráno a opět si užili spoustu zábavy a taky jsme pomáhali. Večer byl táborák, kde
jsme si všichni společně zazpívali. Venku jsme trochu

promrzli, a tak se nám dobře usínalo. K únavě přispěl
také déšť, který celou noc bubnoval na střechu chatky.
V neděli ráno jsme se sbalili a shromáždili se na
ukončení a vyhodnocení celého pobytu. Kolem oběda
jsme se vypravili k nádraží. Vlak měl zpoždění, a tak
jsme museli čekat. Během čekání začalo opět pršet,
takže na nás musel být celkem komický pohled, když
jsme se snažili zachránit krosny i sami sebe před úplným promoknutím. Nakonec jsme dorazili v pořádku
a s úsměvem na tváři na nádraží do Lužic, kde si nás
vyzvedli rodiče.
Bylo to jednoznačně super a děkujeme našim vedoucím, kteří se o nás starali po celou dobu jamboree!
Karolína Maršálková

Jak dlouho ses na soutěž připravoval?
To je velmi složitá otázka. Verbuňk není něco, co by
bylo možné se naučit za rok nebo za dva, a to samé
platí o hošijích a vrtěné. Není to pouze o sérii kroků,
pohybů a výskoků, verbuňk je také vyjádřením toho,
jaký jste, ukazuje vaši vyzrálost a povahu. Proto bych
řekl, že moje příprava trvala od první cifry, kterou jsem
se pokoušel udělat. Každý nezdar i úspěch mě posunul
o kousek dál, každé přespolní hody mi umožnily poznávat nové cifry a stát se jistějším tanečníkem. A ani

Co by měl dělat malý šohaj, aby se stal v dospělosti
stárkem Podluží?
Hlavně to nikdy nevzdávat! Myslím, že každý, kdo se
ve verbířském prostředí pohyboval, mi dá za pravdu, že
nejednou odjížděl ze soutěže zklamaný, možná dokonce
s pocitem křivdy. Když se podívám zpět, musím uznat,
že i v letech, kdy jsem nedopadl tak, jak jsem si představoval, vždy měli porotci ve svých výtkách pravdu,
jen mi trvalo delší dobu, než jsem opravdu pochopil
to, co mi říkali.

Po 17 letech se stal vítězem soutěže O stárka Podluží na letošních Tvrdonských národopisných slavnostech šohaj z Lužic - člen Slováckého krúžku Tomáš Neugebauer. Po Karlu Čapkovi, Martinu Černém
a Štěpánu Hubačkovi je v pořadí čtvrtým stárkem Podluží z Lužic. Blahopřejeme Tomášovi k tomuto
skvělému úspěchu a pro čtenáře Lužického zpravodaje se ptáme:

Jaká byla letos konkurence?
Každý rok je konkurence veliká a vždy o výsledku
rozhodují maličkosti. Dovolil bych si tvrdit, že letošní
ročník byl ještě o něco vyrovnanější než roky minulé.
Bylo to způsobeno tím, že Martin Vaculík, který slavnostem vládl v posledních letech, již o stárkovské právo
nesoutěžil a také přišli noví soutěžící, kteří se rozhodně
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Kdo tě přivedl k zájmu o folklor a od kolika let se
mu věnuješ?
Folkloru se věnuji asi od deseti let. Dostal jsem se
k němu díky tomu, že moje sestra začala hrát v dětské
cimbálové muzice. Když jsem jednou dětskou cimbálku
slyšel hrát, tak se mi to hrozně zalíbilo a přidal jsem se
k nim také. K verbuňku jsem se dostal díky Romanovi
Černému, který mi nabídl, že mě základy verbuňku naučí.
Později mě také seznámil se Štěpánem Hubačkou, který
byl v průběhu let mým největším učitelem a mentorem.

Co to znamená být stárkem Podluží?
Především neskutečnou radost a splnění velkého
životního snu. Pro mě je nesmírnou ctí, že jsem se mohl
stát pokračovatelem tradice lužických stárků Podluží.
Radost je o to větší, že jsem letos na vítězství vůbec
nemyslel a šel jsem tam s myšlenkou, že si to jdu hlavně
užít, zatancovat si.

KDYŽ JE KONÍČKEM FOLKLOR

V jakých disciplínách jsi soutěžil?
Jak už jsem zmínil, disciplíny jsou tři, a to hošije,
vrtěná a verbuňk.

Co bylo pro tebe nejtěžší?
Nejtěžší pro mě byly chvíle, kdy jsem měl již doverbováno a čekal jsem na vyhlášení. To čekání mi přišlo
nekonečné.

Máš nějaký verbířský vzor?
Mým prvním vzorem byl Martin Kobzík, který v době,
kdy jsem se začal o verbuňk zajímat, byl několikanásobným stárkem Podluží a stal se také vítězem soutěže
o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku ve Strážnici.
Samozřejmě že mě nejvíc ovlivnil a inspiroval Štěpán Hubačka, jelikož to byl on, kdo mě v průběhu let
verbuňk učil, ale také mě v něm usměrňoval. Za to mu
dlužím obrovské poděkování.
Chtěl bych zde zmínit ještě dvě osoby, které mě velmi
ovlivnily a pomohly mi a já je považuji nejen za své
velké vzory, ale také za skvělé kamarády. Prvním z nich
je Martin Vaculík, který mi velmi pomohl v posledních
letech lépe pochopit verbuňk, díky tomu jsem se mohl
posunout zase o kus dál. A jako posledního si nechávám
Karla Vlašice, svého nejlepšího kamaráda, který se
mnou byl u mých úplných začátků a vždy mi poradil,
když jsem to potřeboval. Bez něj a bez hodin, které jsme
spolu proverbovali mezi školními lavicemi, na dětských
soutěžích a později i na hodech, bych rozhodně nikdy
stárek Podluží nebyl.

Rozhovor
Tomáši, na Tvrdonských národopisných slavnostech
jsi zvítězil v soutěži O stárka Podluží. Vysvětli, prosím, čtenářům, o jakou soutěž se jedná.
Soutěž, která se koná v rámci folklorního festivalu
v Tvrdonicích „Podluží v písni a tanci“ vždy v sobotu
večer, má mnohaletou tradici. Soutěží se ve třech disciplínách a stárkem se stane ten soutěžící, který má
nejlepší výsledky ve všech třech. Do soutěže se mohou
přihlásit svobodní šohaji ze všech podlužáckých obcí.

teď rozhodně nemohu zdaleka říct hotovo, už mi to
stačí. Stále mám velké rezervy a potřebuju se neustále
zlepšovat.

neztratili, ba naopak ukázali, že se s nimi do dalších
let musí počítat.

Stárek Podluží 2018

foto: Karel Čepera

Máš kromě folkloru ještě nějaké jiné koníčky?
Jsem skaut už od svých 6 let. To je spolu s folklorem
můj největší koníček a nedokážu si představit léto, které
bych nestrávil na táboře. Hodně se zajímám o hokej,
amatérsky si rád jdu zahrát, sleduji NHL a jsem fandou
Komety.
Co plánuješ do budoucna?
Před pár týdny jsem odmaturoval, takže mě čeká další
velká životní výzva, a to vysoká škola. Konkrétně mé
kroky míří na Fakultu strojního inženýrství Vysokého
učení technického v Brně. Folkloru se samozřejmě
chci věnovat i nadále. Když jsem se rozhodoval mezi
studiem v Brně a v Praze, byl folklor jedním ze závaží,
které přiklonilo misku vah směrem k Brnu.
Jana Ambrožová
STÁRCI PODLUŽÍ Z LUŽIC
Karel Čapka - 3× vítěz soutěže „O stárka Podluží“ ve
Tvrdonicích (v letech 1980, 1981, 1984),
Martin Černý - vítěz soutěže „O stárka Podluží“ ve
Tvrdonicích (1991),
Štěpán Hubačka - 3× vítěz soutěže „O stárka Podluží“
ve Tvrdonicích (1996, 1997, 2001)
Tomáš Neugebauer - vítěz soutěže „O stárka Podluží“
ve Tvrdonicích (2018)
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PRAPOR TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL LUŽICE
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Mimořádnou událostí v historii
Sokola Lužice bylo vyšití a slavnostní rozvinutí praporu jednoty.
Návrh na vytvoření praporu
vzešel z oslav 20. výročí založení
v roce 1928. Ideový záměr vypracoval učitel a vynikající grafik
Jaroslav Dobrovolský, výtvarné
řešení navrhl člen jednoty. Vedením
všech prací byla pověřena Lidmila
Kotásková. Vyšití praporu si vyžádalo 1708 hodin trpělivé práce.
V tvořivé atmosféře u Kotásků se
vystřídalo celkem 18 vyšívaček,
členek Sokola. V dubnu 1930 byl
prapor hotov a poprvé rozvinut
dne 11. května tohoto roku do
rukou starosty Sokola Josefa Marady. Prvním praporečníkem se stal
Martin Kotásek a po něm František
Mikulica.

STROMY V LUŽICÍCH
LÍPA SVOBODY 2018
16. dubna 2018 byla v parku u školy u příležitosti
výročí osvobození obce při slavnostním aktu zasazena
symbolická LÍPA SVOBODY. Nasazena byla na pravé
straně od pomníku. Jedná se o druh lípa srdčitá (tilia
cordata).
Přípravu a odbornou výsadbu zajistili pracovníci
lužické firmy Larix pod vedením pana Šebestíka. Firma Larix bude i nadále pečovat o zdárný růst stromu,
firma Lutes se postará o vydatnou zálivku. Podíleli se
představitelé obce, Sokola, učitelé a žáci základní školy
i občané Lužic. Žáci základní školy a základní umělecké
školy předvedli pěkné a důstojné kulturní vystoupení.
Každý z účastníků mohl k vysazované lípě přihodit
hrstku hlíny a předat své poselství.

PRVNÍ LÍPA SVOBODY
Od vzniku Československé republiky uplyne letos sto
let. Lípu svobody vysadili před sto lety i naši předkové. Když zalistujeme nejstarší kronikou obce Lužice,
dozvíme se, že „Dne 13. dubna 1919 byla na návsi
vysazena Lípa svobody, která byla zničena neznámým
pachatelem. Nový strom byl zasazen v roce 1920, byl
ukraden, třetí roku 1921 – opět zničen. Po čtvrté byla
vysazena roku 1923 a příštím rokem se zazelenala.“
Jak je vidět, vandalové se vyskytovali v naší obci
i v minulosti.
Podle vyprávění pamětnice p. Víchové rostla lípa
v parku před školou na levé straně. Kdy byla odstraněna, není nikde zaznamenáno. Lípa, která stojí na návsi
u Sokolovny, byla slavnostně vysazena v roce 1968.

OSÁZENÍ OBCE LÍPAMI A JINÝMI
STROMY (z kroniky obce Lužice)
„Bylo zakoupeno 100 sazenic lip, které byly vysázeny
ve dvou řadách na návsi, dále před školou a 6 lip vedle
skladiště u sklárny. Lípy byly vysázeny 8. dubna 1926.
Podél silnice do Hodonína byly vysázeny třešně.
Roku 1932 obec dala vysadit okolo hřbitova akáty.
Také občané dosazují ovocné stromy na místech, kde
vyhynuly následkem velkých mrazů v r. 1929. Též vyhynulé lípy na návsi dosazuje obec akáty. (rok 1932)
V roce 1948 byly na návsi vykáceny akáty, které byly
nositeli puklice švestkové a stínily lípám a kaštanům.“
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Zdroj: Lužice 1250 – 2000,
Kapitoly z dějin obce
Lípa svobody

foto: Pavlína Martinů

VÝSADBA STROMŮ OD MINULOSTI PO
SOUČASNOST
„V roce 1924 byla značná část obecních pozemků
u Písečného zalesněna padesáti tisíci sazenicemi akátů,
olší, jasanů a bříz.“ (z kroniky obce Lužice)
O tom, kdy byly vysazeny nejstarší lípy u silnice
směrem na Dolní Bojanovice, se zatím nenalezl žádný
konkrétní záznam. Podle ústního podání pamětníků
se silnice jmenovala Císařská, začínala v Hodoníně
a vznikla za panování Marie Terezie. V té době byly
podél ní pravděpodobně vysázeny i lípy, které měly
projíždějícím povozům poskytnout stín. Do dnešní
doby se zachovalo 17 stromů.
K obnovení této lipové aleje došlo v rámci akce
Regionu Podluží v roce 2012. Zároveň byly vysazeny
ořešáky mezi Lužicemi a Josefovem (125 ks lip a 300 ks
ořešáků). V letech 2003 – 2014 bylo celkem vysazeno
1328 stromů a obnoveno 10 ha lesa. Ve výsadbě stromů
a keřů se pokračuje.
Věra Kotásková

Prapor T. J. Sokol Lužice
foto: Pavlína Martinů

PRKNA - POVÍDKA
RETRO NÁHLED NA JEDEN DEN NA LUŽÁKU PŘED 30 LETY
Povídku Prkna napsal před
30 lety pan Karel Fialka z Lužic.
S přáním krásného léta ji věnoval
čtenářům do tohoto čísla Lužického
zpravodaje. Jistě potěší mnoho pamětníků, protože povídka popisuje
letní atmosféru na prknech Cihelny
v tehdejší době. Shodou okolností
letošní léto prožijí návštěvníci Cihelny na prknech nových a začne
se psát nový příběh.

Slunce. V ranním letním dopoledni zdá se být ještě slabé a neunavující. Je to spíš sluneční lázeň,
kterou tělo vnímá jako příjemné
zahřátí v hašteřivých poryvech slabého vánku, který přichází od blízké
hladiny zatopené cihelny. Už roky ji
používají místní i lidé z okolí jako
oblíbené výletní místo.
Léto – slunce – voda. Tři slova. Tři
pojmy, které k sobě nerozlučně patří.

„Je pěkně, tak jdu k vodě,“ prorocky pronesl do hněda opálený
mladý muž, který je zde už delší
dobu považován za platný „inventář“ koupaliště a v soutěži o nejvíc
opáleného chlapa se drží stabilně na
špici. Ráno co ráno je zde k vidění
hned po rybářích, se kterými střídá
tichou směnu.
Místo je stejné, pouze úlohy
se mění. Oni chytají ryby, mladý
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vytrvalec bronz. Není však sám.
S mírným zpožděním se postupně
dostavují další aktivisté tohoto
nevyhlášeného spolku a zabírají
nejvýhodnější pozice na prknech,
která lemují asi padesát metrů
dlouhou pláž. Kdysi je zde zbudovali nadšenci z řad místního
plaveckého oddílu a různí příznivci
tohoto vodního plácku. Byly tady
i startovací bloky, různě vysoké
skokanské můstky a také brouzdaliště pro malé adepty vodních
sportů. Dokonce chvíli fungoval
i bufet vytvořený z kůlny na nářadí.
Dnes, po delším časovém odstupu,
tu zbylo jen zrekonstruované brouzdaliště a napůl zničené prkenné
plochy. Sem tam někdo přibije chybějící desku nebo vymění dřevěný
žebřík do vody. Na zašlou slávu
plaveckého klání však už nikdo
ani nepomyslí.
Je tu voda? Je! To nám stačí.
Rozehřátá prkna příjemně pálí,
vzduchem se rozvoní bohatá škála
krémů a olejů na opalování. Namaštěná těla, různě opálená, starostlivě
nastavena ve směru co nejintenzivnějšího slunečního záření připomínají stádo tuleňů, odpočívajících po
vydatném lovu.
Klid a pohoda. Plavky různých
střihů a barev, více či méně sedící
svému majiteli. Nebo hlavně majitelce? Muži většinou nejsou na sebe
tak nároční a obyčejně jim stačí to,
co vidí kolem. Ženy to mají ovšem
těžší. Chtějí se líbit, ale co na sebe?
Některé nemají tu odvahu nosit
atraktivně vykrojené modely, byť
by jim to možná i prospělo. A další
problém – dvoudílné, nebo jednodílné? Po úspěšném nákupu vysněného modelu a nekonečném zkoušení doma před zrcadlem následuje
premiéra v terénu. A na prknech se
každý nový přírůstek náležitě cení!
Ne však potleskem. Několik desítek
párů očí se se zaujetím soudních
znalců nasměruje na svlékající se
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svou osvěžovací funkci a návštěvník se cítí být unaven.
Stíny blízkého lesa se nenápadně
prodlužují a naznačují, že je čas pomýšlet na odchod. Jídlo je snědeno
a tělo zcela utýráno. I děti dokonce
už tak nezlobí. Rodiče zaznamenají škody a zranění. Jednotlivci
s uspokojením zhodnocují výsledky
slunečního záření na pokožce.
Od vsi se přiloudala parta čundráků a teď si staví stany mezi stromy.

Cihelna v roce 1972
nový objekt. Nejdřív spodní část
– ouha – kalhoty jsou moc těsné!
Nevadí. Nedefinovatelnými pohyby svléká dívka nepohodlnou hadí
kůži. Všichni jí drží palce. Povedlo
se! A jde se nahoru. Ty méně průbojné si raději sednou, ale samy se
tím odsoudí alespoň k pomyslným
deseti trestným bodům od prken.
Jednoznačně vyhrávají děvčata
stojící celou proceduru. Pak už jen
letmá kontrola a sláva, je to za námi.
A zase na chvíli klid.
Se stoupajícím sluncem přicházejí i rodiny s malými dětmi, rozhodnuty prožít kratší či delší část
dne u osvěžujícího živlu. Travnatá
stráň se pomalu zalidňuje a něco po
poledni už je umění najít si kousek
místečka pro své deky nebo osušky.
Po ranním klidu už není ani stopy.
Vedro je už touto dobou nesnesitelné. Kdo může, tak je ve vodě nebo si
pro sebe ukradne část akátového či
vrbového stínu. Ostatní tiše trpí na
svém plácku. Několik sportovců to
bere vážně a týrají se na pískovém
hřišti, spokojeni sami se sebou. Kdo
jiný se může pochlubit tak mužně
zpoceným a zaprášeným tělem? Volejbal hraný „do kruhu“ je oblíbená

foto: Archiv OÚ Lužice
sportovní kratochvíle, během níž se
může do hry kdokoli plynule přidat,
nebo z ní odejít. Co chvíli vykřikují
své: „Děkuji!“ To když jim balon
nabere kurz na některou blíže
umístěnou deku a jejího majitele
mile probere nárazem do nastrčené
části těla. Většinou to bývá ta nejchoulostivější. Jsou i tací, umístění
poněkud dále, kteří se těmito komickými střety baví. Taková trefa do
rozečteného časopisu nebo otevřené
rybí konzervy obědvající rodinky
je docela potěší. Zvláštní kapitolou
v tomto společenství jsou děti. Těm
nevadí skoro vůbec nic. Hranice
volnosti jsou neomezené. Nerespektují rodiče, pokud tam s nimi
jsou. Ani půvabné dívky a urostlé
mladíky na prknech, kterým klidně
tryskem přeběhnou centimetr od
hlavy, plácnutím efektní bomby do
vody postříkají téměř vše i s jejich
nádobíčkem. Etiketa prken je jim
samozřejmě velkou neznámou,
o sprostém nadávání a čurání do
vody ani nemluvě. Díky nim se
ráno zeleně stříbřitá voda přemění
odpoledne – hlavně v okrajových
částech, v kalné a teplé kafe. Úplná
Amazonka. Tehdy už přestává plnit

Rozruch kolem pomalu utichá
a z okolních rákosů začínají útočit
hordy bodavých mušek a komárů.
Intenzita jejich útoků se stupňuje
s ubýváním slunečního svitu. Už
jen pár výrostků něco kutí u vody
a po chvíli také odchází. U stanů se
rozhořel oheň.
Příroda zahájila regeneraci svých
sil, aby byla připravena čelit novým
náporům civilizace příští den.
Prkna osiřela. Jen když přiložíš

dlaň, tak ještě dávají chabě na
vědomí svoji rozpálenou minulost.
Jakoby ustrašeně krčí se v mezeře
típnutá cigareta a opodál leží zapomenutý krém.
Dřevo se slabě zachvělo, když na
něj tiše vkročil první rybář….
Karel Fialka
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BRIGÁDA KE DNI ZEMĚ
Dne 21. dubna 2018 jsme se sešli,
jako každoročně v tomto období, na
tradiční brigádě uspořádané ke „Dni
Země.“ Čas setkání byl stanoven
na osmou ranní a místo setkání
u obecního úřadu v Lužicích. Pravidelně je v předstihu této brigády
konána propagace s žádostí o účast
prostřednictvím různých masmédií,
kterými naše obec disponuje. V drtivé většině jsou účastni této brigády
zástupci jednotlivých organizací
v obci. Brigáda je organizována
obecním úřadem, potažmo zemědělsko-ekologickou komisí, ve spolupráci s jednotlivými zájmovými
složkami. To však neznamená, že
se nemohou účastnit spoluobčané,
kteří nejsou v těchto složkách organizováni.
Při letošní brigádě bylo provedeno společné vysazení 22 stromů
v areálu u Sokolovny, dále byl vyčištěn svah mezi travnatou plochou
hřiště sokola a soukromým domem,
což realizovali členové Klubu partnerství ČR-FR. Sokolové provedli
úklid areálu Sokolovny, včelaři
uklízeli arboretum, myslivci sázeli

za valem na Vinohrádkách stromky.
Byl vysazen památečný strom - lípa
u sousoší Piety při vjezdu do Lužic
od Hodonína za Kyjovkou, toho se
zhostil pan Mífek se svými syny.
Péče o prostředí, ve kterém žijeme, je starostí nás všech obyvatel,
přiložit ruku k dílu jednu sobotu
dopoledne přece nikoho nezabije
a přátelské posezení u špekáčků
s dětmi účastnícími se této brigády

jen zpříjemní celkovou atmosféru
napříč zájmovými složkami, za které jsem nucen zmínit a hlavně poděkovat Klubu česko-francouzského
partnerství, včelařům, zahrádkářům,
myslivcům, sokolům a v neposlední
řadě jednotlivcům, kterým není
lhostejná „zelená“ tvář obce, a to
mezi našimi příbytky i mimo ně. Pokud bych měl bilancovat výsledky
těchto brigád v průřezu několika let
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minulých, tak musím konstatovat,
že se nám podařilo vyčistit několik
problémových lokalit od černých
skládek, v dnešní době máme tento
nešvar již zvládnutý. Bylo uklizeno nespočet vleček komunálního
odpadu. Dále bylo osázeno několik
obecních pozemků různorodými
dřevinami dle jejich využití pro
včelky či z estetických a krajinotvorných hledisek. V neposlední
řadě vidím přínos těchto brigád jako
správný příklad a motivační počin
pro nejmladší generaci. Děkuji
všem a doufám v další spolupráci
při tomto snažení.
Ing. Bc. Štěpán Prygl, předseda
zemědělsko-ekologické komise

Brigáda ke Dni země

foto: Jaroslav Kreml

SERIÁL: PŘÍRODA NAŠICH LUHŮ
ŽIVOČICHOVÉ LUŽNÍ KRAJINY
Také pro pestrost živočišných druhů se přezdívá lužním lesům nad soutokem Moravy a Dyje Moravská
Amazonie. Podívejme se, které zajímavé živočichy luhy ukrývají.
Obrovské je zejména zastoupení
hmyzu. Jak počtem druhů, tak
množstvím celkově. Uvádí se, že
zástupců bezobratlých můžeme
v luhu najít až deset tisíc druhů. Při
návštěvě se nám patrně nejdříve
ohlásí komáři. Vězte, že právě oni
a další hmyz mají v potravních
řetězcích své nezastupitelné místo
především jako potrava hmyzožravých ptáků. Staré tlející stromy,
humózní půda, tůně i podrost jsou
však štědrou zásobárnou také množství dalších, často velmi vzácných,
hmyzích druhů. Vzpomeňme třeba
jen tesaříka obrovského či alpského
nebo roháče obecného.
Atmosféru luhu vytváří v mnohém hlasové projevy žab - mezi
ty, které potkáme v lesním podrostu, patří zejména skokani hnědí.
Pozorný návštěvník může spatřit
i zástupce plazů, např. užovku
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obojkovou či slepýše křehkého.
Už jen stěží však uvidíte želvu
bahenní, která zde už desítky let
nebyla pozorována.
Většina zdejších lužních lesů
je významná i z ornitologického
hlediska. O prostor mohutných
kmenů stromů se ucházejí např.
strakapoud prostřední, brhlík
lesní, šoupálek krátkoprstý, sýkory koňadra, modřinka, uhelníček
a babka, lejsek šedý, datel černý,
žluny, vzácný holub doupňák
apod. Mnohé z nich (zvláště šplhavce) patrně spíše uslyšíte, než
uvidíte. Křovinné patro pak obsazují další zajímavé druhy, např.
pěnice černohlavá, drozd zpěvný,
budníčci, sedmihlásek, mlynařík dlouhoocasý, slavík obecný
a další. Hnízdění čápa černého
a bílého či volavek; výskyt dravých
ptáků, jako je raroh velký, luňák

červený, luňák hnědý, či dokonce
orel královský; poslední hnízdiště
kolihy velké na Moravě - to vše jen
podtrhuje význam území pro více
než 200 hnízdících a migrujících
druhů ptactva.
Symbolem Lužicím nejbližší
rezervace Skařiny je právě čáp
bílý. Je to jeden z našich největších
ptáků, živí se žábami, hraboši, krtky, užovkami, sysly nebo hmyzem.
Takže vidíte-li ho procházet se po
nivních loukách, je určitě na lovu.
Za jeden den může ulovit prý až
44 hrabošů. Žijí v páru, který si je
věrný celý život. Zimoviště našich
čápů jsou v nejjižnější části Afriky.
Při cestě jsou schopni čápi urazit
denně 100 - 300 km. Hnízda, na
která se ptáci stále vrací, a která
tak mohou dosáhnout hmotnosti až
jedné tuny, staví a opravuje samec.
Čápi se dožívají až čtrnácti let, nej-

vyšší zjištěný věk je však až 27 let.
Dorozumívají se hlasitým klapáním
zobáků.
Mezi obyvatele lesa, které může
tichý pozorovatel spatřit, patří i několik druhů savců. Jde o běžného
srnce obecného, zajíce polního,
prase divoké či jelena evropského. Potkat můžete i kunu lesní
a skalní, tchoře tmavého a stále
častěji můžete pozorovat důkazy
činnosti bobra evropského. V luhu
se však vyskytuje především velké
množství drobných zemních savců,
jako je např. myšice lesní či norník
rudý, nebo druhy indikující přirozené lesní porosty - rejsek malý
a hrabošík podzemní.
Nivní louky, další významná
část lužní krajiny, okouzlí zejména
výskytem pestrých druhů motýlů.
Krásou zaujme například vzácný
pestrokřídlec podražcový, který
přežívá speciálně jen na rostlině
podražci křovištním na okraji luk.
Nelze si nepovšimnout množství

kobylek – bohatého zdroje potravy
pro další živočichy.
Pro luh typické biotopy mírně
tekoucích a stojatých vod obývá
také pestrá škála zajímavých živočišných druhů. Zejména břehy
postupně zarůstajících tůní a slepých ramen nabízí ideální úkryty
pro život.
Určitě oceníte krásu barevně se
mihotající vážky, motýlice a šídla.
Právě na toto prostředí se váže život větší části z asi dvanácti druhů
v nivě žijících obojživelníků. Perlou
pro každého milovníka přírody
bude pozorování lovícího ledňáčka
říčního, procházejícího se chřástala vodního či slípky zelenonohé.
Snad nejvýznamnější je výskyt
chráněné vydry říční. V tichosti
lze sledovat bobra evropského
plovoucího do nory. Bobr je největší
evropský hlodavec a zajímavý tvor.
Obvykle žije v rodinách čítajících
3 – 8 jedinců, partneři zůstávají celý

život spolu v párech. Na podzim
dělá pod vodou v bahnitém břehu
zásobárny. Zapíchává zde čerstvé
naporcované větvičky, které během
nepříznivého období konzumuje.
Zajímavé je, že díky uzavřeným
nozdrám vydrží pod vodou až
20 minut. Své ploché ocasy bobři
využívají k signalizaci nebezpečí.
Hlavní tok Moravy je zejména
v důsledku regulace, narovnání
a vyčištění koryta na život spíše
chudší, kritický úbytek druhů ryb
způsobený také znečištěním vody
se dnes naštěstí pomalu zlepšuje. Co
se výskytu týče, jmenujme ze vzácnějších ryb např. hořavku duhovou
a hrouzka obecného.
Pro všechny tyto jedinečné obyvatele našeho kraje jsou ohrožující
zejména změny jejich životního
prostředí, především vysychání
krajiny. Život luhů se stále těžce
potýká s regulací řeky Moravy. Na
druhovou pestrost má neblahý vliv
i unifikace lesních porostů – jak druhová, tak věková. Chybějí zejména
staré porosty, kde nachází domov
hmyz a hnízdní možnosti ptactvo.
Jako návštěvníci můžeme živočichům pomoci hlavně tím,
že je nerušíme, nevstupujeme
ke hnízdům apod. Pro uchování
života luhů bude člověk ale muset
dělat více.
Dalimil Toman
Hnutí Brontosaurus Podluží
Foto:
Svatopluk Rutar, Antonín Budiš
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KOMUNÁLNÍ ODPADY V ROCE 2024 A DÁLE
Už jen šest let zbývá obcím, aby se připravily na nová pravidla pro skládkování odpadů. Zákon o odpadech v § 21 odst. 7 stanovuje: „Na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad
a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním předpisem.“
Toto ustanovení bylo dáno do
zákona v roce 2014, tedy s dostatečným časovým předstihem,
aby všichni původci komunálních
i dalších odpadů včetně obcí měli
dostatečný čas na přípravu. Je také
zřejmé, že se v České republice
bude po letech muset podstatně
zvýšit poplatek za skládkování
směsného komunálního odpadu.
JAKÁ JSOU TEDY
DOPORUČENÍ OBCÍM?
Základem je mít dobrý přehled
o odpadech, které jsou na území
obce produkovány. Pokud nemá
obec přesné informace o svých
odpadech, nemůže svůj odpadový
systém průběžně efektivně zdokonalovat a adekvátně se připravovat
na nové zákonné požadavky.
• Zaměřit se primárně na snižování
množství směsného komunálního
odpadu, který v ČR končí z větší
části na skládkách.
• Zefektivnit třídění tradičních
druhů odpadů v domácnostech.
Zjistit skutečný stav obsahu po-

pelnic, kolik procent bioodpadu
a ostatních tříditelných složek se
nachází ve směsném komunálním
odpadu a z jakého důvodu.
• Rozšiřovat a zkvalitňovat stávající sběrnou síť na tříděný sběr
složek komunálních odpadů,
doplňovat kontejnery na další
komodity, například kovy.
• Rozšířit oddělený sběr biologicky rozložitelných odpadů. MŽP
v současnosti navrhuje zavedení
celoročního sběru biologicky
rozložitelných odpadů (pozn.:
současná vyhláška ukládá obcím
povinnost zajistit oddělený sběr
bioodpadu minimálně v období
od 1. dubna do 31. října).
• Klást důraz na prevenci vzniku
odpadů. Podporovat vznik center
opětovného použití, nepodporovat jednorázové výrobky na
akcích obce, podporovat omezování potravinových odpadů
a zohledňovat snižování množství
odpadů při zadávání veřejných
zakázek. Sledovat dobré příklady
u ostatních obcí, vzájemně se

informovat a propojovat.
• Pravidelně informovat obyvatele
obce prostřednictvím obecního
zpravodaje nebo webové stránky
obce. Spolupracovat se školami,
školkami i domácnostmi. Podporovat osvětové společenské akce
zaměřené na děti. Pořádat sběry
papíru, vyhlašovat soutěže.
Rok 2024 bude pro nakládání
s odpady zlomový. Lze očekávat
zvyšování tlaku na ještě lepší výsledky z pohledu třídění odpadů.
Odpadové hospodářství přejde na
oběhové hospodářství, které je založeno na lepším využívání ubývajících zdrojů, a to jak domácnostmi,
tak i výrobními a průmyslovými
podniky. Výrobky, které přestanou
fungovat, by podle tohoto principu
neměly skončit na skládce a materiály, z nichž jsou vyrobeny, by měly
být do maximální míry využívány
dál.
Zdroj: časopis Odpadové fórum
5/2018 (zkráceno, upraveno)

Klub česko-francouzského partnerství a Ekologická komise Rady obce Lužice
vyhlašují již 13. 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.
Fotografování domů proběhne v měsíci červenci a srpnu.
Každý, kdo bude zařazen do soutěže, najde ve schránce informaci, že byl jeho dům pro tuto soutěž
vyfotografován. Pokud nebudete mít zájem se soutěže účastnit, informujte nás, prosím, na adrese
lorencova@luziceuhodonina.cz, popř. vhoďte informaci do schránky OÚ. Děkujeme.
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OTVÍRÁNÍ JARA NA PODLUŽÍ
Dne 27. 4. 2018 se konal již
15. ročník cyklovýletu organizovaného pod záštitou Regionu Podluží
s názvem „Otvírání jara na Podluží
a Hodonínsku“. Letošní rok byl
cyklovýlet odstartován ve Starém
Poddvorově a přilákal více než sto
účastníků. S celým peletonem jsme
vyrazili cyklotrasami mezi vinohrady do Dolních Bojanovic, kde jsme
navštívili Slováckou chalupu a šli
na exkurzi do nahrávacího studia
Tonstudio Rajchman. Dále jsme se
vydali kolem plynového zásobníku
do Mutěnic. Tam nás čekala výzva
v podobě velkého a dlouhého stoupání k nově otevřené rozhledně.
Všichni jsme to ale zvládli a výhled za to opravdu stál. Zakončení
proběhlo v restauraci Pod Búdama,
kde na nás čekalo malé občerstvení.

Zde jsme se všichni rozloučili a jeli
každý do své obce či města. My
z Lužic jsme se ještě zastavili na
malou sladkost v cukrárně v Dolních Bojanovicích a zakončili jsme

letošní cyklovýlet v Lužicích na
Lužáku. Tato akce je velmi příjemná a spojuje lidi z okolních měst
a obcí. Už teď se budeme těšit na
další ročníky.
Denisa Šimíková

Sport
ZPRÁVY Z HŘIŠTĚ
Stejně jako loni, předloni, předpředloni atd. se nám přiblížil konec fotbalové sezony, tentokrát 2017/2018,
a já vás naposledy v tomto ročníku co nejsrdečněji zdravím ze zeleného pažitu. Abych vás v tomto horkém letním období nezatěžoval zbytečně rozsáhlými popisy našich výsledků, budu se snažit o co nejkratší
zhodnocení.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
V kategorii těch nejmenších, což
je mladší přípravka, nám děti pod
vedením Josefa Staňka a Vlastimila Štylárka ukončily svou sezonu
31. 5. 2018, kdy nastoupily v domácím prostředí proti soupeři společ-

ného mužstva Ježov/Žeravice. Své
letošní tažení ukončili tito fotbalisté
výhrou 19:4 a celkově se umístili
ve své soutěži na 8. místě. Mezi
jejich nejlepší střelce patří Oliver
Hnidák s 34 vstřelenými brankami.
Pochvalu ale zaslouží všichni, kteří

se snažili co nejlépe odehrát tuto
soutěž a hlavně se naučit od svých
trenérů další nové věci fotbalového
umění. Pochvala samozřejmě patří
také rodičům, kteří jsou neméně
nápomocni například při odvozech
dětí na zápasy.
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STARŠÍ PŘÍPRAVKA
V další kategorii, tedy ve starší přípravce, nám kluci končí
4. 6. 2018. Poslední zápas sehráli
proti Moravskému Písku a zvítězili
12:3. Tady budou ještě na pořadu
odložená poslední utkání některých
družstev, dle aktuální tabulky by
se ale nemělo již nic změnit. Naše
starší přípravka je aktuálně na děleném 2 - 3 místě spolu s družstvem
Bzence, které ještě bude soutěž dohrávat. Rozdíl je sice 3 body v případě výhry Bzence nad Rohatcem
a tím srovnání bodů, pro nás hovoří
lepší celkové skóre. Pod vedením
trenéra Michala Běhunčíka st. je
to prozatím největší úspěch tohoto
družstva. Co se týče vstřelených
gólů, zde tabulku soutěže starší
přípravky ze všech družstev ovládl
Michal Běhunčík ml., který vstřelil
85 gólů. Blahopřejeme. I tady je
nutno poděkovat všem rodičům
a především dětem za jejich snahu
při zápasech, které někdy nejsou
vůbec lehké.
STARŠÍ ŽÁCI
V soutěži starších žáků již vše
také skončilo. Poslední zápas, pod
vedením trenéra Radima Svobody
a vedoucího Petra Slatinského, byl
sehrán 3. 6. 2018 v domácím prostředí proti Prušánkám, a to konečnou remízou 1:1. Po loňském jednoznačném vítězství ve své kategorii,
kdy jsme nepoznali porážku, odešla
většina hráčů do dorostu. Některým
se přestalo chtít hrát, někteří odešli
za vidinou lepší soutěže jinam. Po
počátečních úvahách, zda vůbec
se zbytkem pokračovat v soutěži,
jsme po dohodě především s kluky
pokračovali dále. V aktuálním počtu
9 hráčů, věkově na spodní hranici
možného obsazení a hracím systému 7+1, jsme byli sami zvědavi,
jak bude hra vypadat. Musím říci,
že jsme byli vcelku příjemně překvapeni. I když jsme nenavázali na
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loňské výsledky, z 10 přihlášených
oddílů jsme skončili celkově na
5. místě. Bohužel, trend úbytku dětí
pokračuje, a tak se nejen my, ale
i okolní oddíly držíme jen velmi
těžce. U nás mezi nejlepší střelce
patřil Jarek Vričan s 11 góly.
DOROST
V kategorii dorost nám soutěž
ještě pokračuje. Pod vedením trenérské dvojice Dalibor Petrásek
a Jan Pavlík a spolu s vedoucím
Martinem Štenclem se kluci po
loňském postupu do krajské soutěže rychle otrkali a ani soupeři je
nemohli považovat za nějaké nové
otloukánky. Po příjemném rozjezdu soutěže, kdy se několik zápasů
vyhrálo, následovaly remízy, ale
i nějaké prohry, byli jsme však plni
optimismu. Pak ale přišly i slabší
chvilky, kdy se nedařilo střelecky,
a následovaly další prohry. I tak
jsme v této soutěži velmi spokojeni.
Dle aktuální tabulky se pohybujeme
na krásném 4. místě. Teď je jen nutné soutěž úspěšně dohrát a rychle
se připravit na novou sezonu. Tady
patří mezi nejlepší střelce Jarek
Svoboda s 19 brankami.
MUŽI
I muži nám letos dělají radost.
Po loňském roce, kdy se herně moc
nedařilo a krčili se na chvostu tabulky, byl letos tým doplněn o 3 hráče
z dorostu a několik navrátilců.
Na výsledcích je to hned vidět.
Předvedená hra se pod vedením
trenérů Romana Číhala a Milana
Pazdery a také příchodem nových
posil oživila, nabrala úplně jiný
směr a je to vidět i na výsledcích.
I tady ještě soutěž neskončila, máme
před sebou ještě dvě kola. Aktuálně
je ale umístění našich na 4. místě
s dostatečným náskokem před pátým Nesytem a s možností skoku
na třetí pozici v případě zakolísání
výkonu družstva Násedlovic před

námi. Tady patří mezi nejlepší střelce soutěže na druhém místě Tomáš
Brhel s 23 vstřelenými góly.
A co nás čeká teď?
V každém případě chvilková
přestávka. Ono se to sice nezdá,
ale během roku se naskládá spousta
věcí, které musíte kvůli fotbalu
odložit nebo přesunout. Teď bude
ta správná chvíle na dohnání restů.
Odpočinek bude ale jen krátce. Na
nejbližší dobu připravujeme turnaj
O putovní pohár starosty obce
Lužice. Bude se konat samozřejmě
i nějaká ta údržba na hřišti a většina
z nás má asi naplánovanou nějakou
dovolenou. Ono to ale velmi rychle
uteče a již začátkem srpna je plánováno zahájení podzimní části
ročníku 2018/2019.
V neposlední řadě je nutno poděkovat i vám, příznivcům fotbalu,
kteří nás, i když v malé hojnosti,
chodíte navštěvovat a fandit nám
na domácí zápasy. Je někdy škoda
neudělat si pěkné víkendové dopoledne či odpoledne a nepřijít buď
na fotbalový zápas, nebo alespoň
posedět do hospůdky Na Hřišti
u piva, vína, klobásku.
Poslední velký dík patří našim
manželkám, přítelkyním, rodičům.
Vám musíme nejvíce poděkovat za
čas, který musíte trávit bez nás při
provozování našeho koníčku. Vím,
není to někdy jednoduché s námi
vydržet a toho času, který jsme místo na hřišti mohli strávit u rodinného
krbu, je hodně. Pro některé z nás je
ale ta hodina či dvě na hřišti obrovský relax. Mějte, prosím, i nadále
s námi strpení a úplně nejraději vás
přivítáme mezi námi u přátelského
posezení.
Závěrem bych vám všem chtěl
popřát příjemné prožití slunných
letních měsíců, krásnou dovolenou
a snad brzké shledání u některého
fotbalového zápasu na našem hřišti.
S pozdravem Petr Slatinský

1. ROČNÍK PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2018
A opět něco nového. Tentokrát jsme připravili oslavu filipojakubské
noci, u nás známé spíše jako pálení čarodějnic.
Příprava začala již někdy na přelomu roku, kdy se začaly chystat
různé pomůcky k soutěžím. A jak
to nakonec vše dopadlo?
Slet všech čarodějnic a čarodějů
byl v 17,00 u budovy obecního
úřadu. Odtud následoval společný
přelet do areálu TJ Baník Lužice,
kde byl připraven táborový oheň.
Aby to ale nebylo jen o opékání
a hurá domů, byly připraveny
i soutěže. Po společné fotografii
všech v té době přítomných čarodějnic všeho věku a pohlaví se
přistoupilo k první soutěži. Tou byl
slalom na koštěti s přeskoky nad
připravenými překážkami. Každá
čarodějnice, která úspěšně absolvovala tuto závěrečnou dopravní
zkoušku, obdržela „letecký průkaz
pro čarodějnice“ se zařazením pro
skupiny bezmotorové a motorové
koště, mop a vysavač. Celkem jsme
rozdali 68 průkazů. Po této soutěži
byl připraven soutěžní kouzelnický kvíz o jednom z největších
čarodějů - o Harrym Potterovi.
Tady všechny přítomné čarodějnice a čarodějové odpovídali na
připravených 16 soutěžních otázek
o svém kolegovi. Následně se každá
ze zúčastněných čarodějnic podepsala na připravený lístek a nejstarší členkou byl vytažen výherce
kvízu, který obdržel Harryho koště
Nimbus 2000. Po ukončení kvízu
byla přítomna důležitá osoba, která
prováděla malování na obličej, aby
byli čarodějnice a čarodějové ještě
strašidelnější. Mezitím odborná
komise vybírala nejhezčí přítomnou
čarodějnici nebo čaroděje, kteří
obdrželi příjemnou cenu. A pak již
následovalo zapálení táboráku. Nejdříve vyšlehly jen malé plaménky,

následně ale čarodějnice umístěná
na táborovém ohni pořádně zažehla
celé dílo. Všichni si pak mohli opéci
připravené špekáčky a posilnit se
v nedalekém občerstvení. Dle toho,
že jsme někteří vydrželi u tohoto
táboráku až do pozdních nočních
hodin, si myslím, že tento první
ročník nové tradice proběhl ke spokojenosti všech, hlavně tedy přítomných dětí, a budeme v něm úspěšně
pokračovat i v dalších letech.
Za všechny
čarodějnice a čaroděje
Petr Slatinský

Pálení čarodějnic

foto: Olga Skočíková
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Pokud jsem na některé zapomněl,
není to úmysl a velmi se omlouvám.

SBĚR ŽELEZA
I letos, a to v sobotu 19. 5. 2018,
proběhl již tradiční sběr starého
železa. Tato akce, kterou pořádá TJ
Baník Lužice, má již za sebou také
několikaletou tradici.
Za pomoci hráčů převážně starších žáků a dorostu spolu s trenéry
a s technickou pomocí společnosti
LUTES s. r.o., Lužice a společnosti
Karotáž a cementace, s.r.o., Hodonín se vyjelo v 8,30 do našich ulic,
kde již někteří občané připravili
menší i větší hromady všeho nepotřebného železného šrotu, prostě to,
co jim již doma překáželo a nepotřebovali to. Letos nám přálo i počasí,
tak nám práce dobře odsýpala od
ruky. Někteří z vás nás již předem
obvolávali a upozorňovali na to, co
nás čeká po příjezdu k nim. A tak
se mezi vším tím šrotem objevily
různé motory, jízdní kola, poličky,
držáky, pračky, staré kotle, zahradní
nábytek apod. A výsledek? Celkem
jsme do společnosti Kovosteel a.s.

odvezli necelých 7.000 kg šrotu.
Získané penízky i letos použijeme
pro naši fotbalovou mládež. Sami
dobře víte, že některé věci toho
dnes moc nevydrží a je potřeba je
neustále obnovovat.
Chtěl bych tedy na závěr velmi
poděkovat všem občanům, kteří
jakýmkoliv množstvím šrotu pomohli při tomto sběru a tím i našim
mládežníkům. Velmi si ceníme této

vaší spolupráce s námi, kterou se
budeme snažit i nadále upevňovat.
Poděkování samozřejmě patří i těm
členům Baníku Lužice, kteří se
sběru aktivně zúčastnili, ale také
zaměstnancům společností LUTES
a KaC, bez jejichž pomoci bychom
tuto akci po technické stránce zvládali daleko hůře.
Za TJ Baník Lužice
zdraví Petr Slatinský

DĚTSKÝ DEN 2018
Tak jsme se opět v hojné míře sešli na letošním Dětském dni 2018. Letos nám vyšel termín na sobotu 2. 6. 2018.
Příprav se zdatně chopila část rodičů, ale i příznivců Baníku Lužice v úzké spolupráci s vedením Baníku.
A CO ŽE JSME TO DĚLALI?
V první části přípravy bylo nutné
zkontrolovat a popřípadě opravit
všechny pomůcky a rekvizity pro
uspořádání jednotlivých soutěží.
Letos jsme část soutěží směřovali
k oblíbenému filmu pro děti Doba
ledová. U některých soutěžních
disciplín jsme se tudíž mohli setkat
s mamutem Mannym, lenochodem
Sidem, bratry vačičáky Crashem
a Eddiem nebo třeba se šavlozubým
tygrem Diegem, který jako první
vítal naše hosty. Dále bylo při přípravě nutno také oslovit jednotlivé
sponzory - ty stálé, ale i některé
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nové. Bez jejich pomoci by se oslava konala velmi těžce.
Velké poděkování za poskytnutí
sponzorského daru tedy patří:
AL-LEX PRO, manželé Harcovi; DD Pneu s.r.o., Daniel Dorica;
E.ON ČR s.r.o., Hodonín; GEPROSTAV geodézie s.r.o., Hodonín; GEPROSTAV energy s.r.o., Hodonín;
Groz-Beckert Czech s.r.o., Lužice;
Groz-Beckert Czech s.r.o., Lužice
(odbory); Karotáž a cementace
s.r.o., Hodonín; lužické seniorky
(koláčková četa); LUTES s.r.o.,
Lužice; Lužičtí mužáci, o.s.; obec

Lužice; stavební firma Krejčiřík
Petr, Lužice; Stavební firma PLUS
s.r.o., Hodonín; stavební firma Michal Bohunský, Lužice; REPREL,
s.r.o., Hodonín; TJ Baník Lužice,
z.s.; TESPRA Hodonín, s.r.o.; vodo-topo-sanita Pecka Jan, Lužice;
WIKI spol. s r.o. Kyjov; autoopravna Tomáš Greé; Kaiser Servis, spol.
s r.o., Blansko; Velkoobchod ČAS,
s.r.o., Hodonín; M-servis, Michael
Unger; NOEL, s.r.o., Hodonín;
F-Dental s.r.o., Hodonín; manželé
Slatinští; Petr Vodička; hospůdka
Na Hřišti, L. Fojtů
Jak vidíte, seznam je dlouhý.

A JAK TO TENTOKRÁTE
PROBÍHALO?
Začátek byl naplánován na 9 hodin. Účast se nám za poslední roky
stabilizovala, letos jsme přivítali
261 dětí s rodiči. Při vstupu všechny děti obdržely dárkovou tašku,
která obsahovala vitaminový nápoj,
propisku s logem letošního svátku
a malou sladkost ve formě perníku
od naší koláčkové čety. Hlavně ale
obdržely svou osobní kartičku se
jménem. Na tyto kartičky pak dostávaly obrázková razítka za splnění
jednotlivých úkolů. Mezi soutěžemi
se objevil např. hod kroužkem na
svislý cíl, slalom míčem mezi kužely, skákání v pytli, přechod po kladině s následným kotoulem, skákací
panák, přeskakování a podlézání
malých branek apod. Po obdržení
razítek ze všech disciplín mohly
děti předložit kartičku u připravené
tomboly, kde si vytáhly z krabičky
lísteček s výherním číslem, za který
pak obdržely některou z připravených cen jako odměnu. Mezi těmito
cenami nechyběly různé hračky,
sportovní potřeby, kancelářské potřeby, ale třeba i šampaňské.
Mimo tyto soutěže si děti mohly
prohlédnout vozidlo Obecní policie
Lužice, zdravotní služby DONERA,
hasičský vůz TATRA dobrovolných
hasičů z Prušánek, bojové vozidlo
SCANIA Armády České republiky
s připravenou prohlídkou zbraní
a vybavení, mohly si také vyzkoušet
ovládání bojového vybavení těchto
vozů a také se svézt na motorové
čtyřkolce. Pak si mohly zaskákat
na připravené trampolíně, menší
účastníci se šli sklouznout na nafukovacím hradě nebo skluzavce, pro
větší byla připravena nafukovací
opičí dráha či přeskok obřích koulí
ze soutěžního pořadu WIPEOUT.
Svou práci nám také přišli předsta-

Den dětí

foto: Petra Lorencová
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vit místní chovatelé, kteří přinesli
na ukázku i některé své zvířecí
mazlíčky. Nakonec bylo možno si
vyzkoušet střelbu ze vzduchovky.
Pro rodiče, babičky nebo dědečky
pak byla v provozu udírna s připravenými klobásami, uzeným masem
a otevřeno občerstvení pro příjemné
osvěžení. Pro děti pak perníky, cukrová vata nebo popcorn.
Počasí nám i letos přálo, a tak jen

Sport
doufám, že jsme si všichni, ale hlavně naše děti, užili toto příjemně strávené dopoledne se spoustou vyžití.
Co tedy říct ještě závěrem: hlavně
velký dík všem, kteří se podíleli
na pořádání této akce, ať to byla
děvčata u vstupu nebo u tomboly,
fotbaloví muži, dorostenci a žáci
na jednotlivých stanovištích, ale
i všichni rodiče, kteří nám pomohli
s přípravou této oslavy jednoho

z nejhezčích svátků v roce. Ještě
jednou i velký dík všem sponzorům za poskytnuté příspěvky - jak
finanční, tak materiální.
A úplně na závěr přání, aby i příští
rok nám vše vyšlo alespoň stejně
a dokázali jsme pro ty naše děti
připravit stejně příjemnou oslavu
jejich svátku.
Ještě jednou velký dík všem.
Váš Petr Slatinský

V ROCE 2018 SLAVÍ TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL LUŽICE
110 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ
Naši předkové, kteří naši organizaci založili, žili ještě v monarchii
Rakousko - Uherska, bojovali
v první světové válce. Před 100 lety
oslavovali vznik Československé
republiky a s nadějí hleděli do
budoucnosti. Jistě tenkrát netušili,
že za dobu své existence bude
organizace třikrát násilně zrušena.
Přesto její členové vždy našli sílu
obnovit její činnost a dál nést odkaz
zakladatelů.
Generace sokolů, kteří obnovili
činnost lužické organizace v roce
1996, se zasloužila o vrácení majetku i zmapování historie Sokola
v Lužicích. Zajišťovali bohatou
činnost jednoty i náročné opravy
budovy Sokolovny. Bratři Oldřich Foltýn, Antonín Komosný,
Pavel Zabadal, Radovan Rutar,
sestry PhDr. Miroslava Rošková,
Libuše Bílíková, Naděžda Plevová, Zdena Hřebačková, Ludmila
Schönová – to jsou osobnosti,
které se významně zapsaly svou
obětavostí, pracovitostí a oddaností sokolské myšlence do historie obnovené organizace. Patří
jim naše úcta a velké poděkování
stejně jako všem generacím sokolů, kteří v jednotě pracovali od
jejího vzniku v roce 1908.
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V roce 2018 má T. J. Sokol Lužice
97 členů, sdružují se v oddílech
stolního tenisu, zdravotního cvičení
žen, volejbalu, fotbalu a v oddíle
Spartan Race. K největším úspěchům jednoty v tomto roce patří
postup družstva C stolních tenistů
do vyšší soutěže a uspořádání závodů WINE RACE oddílem Spartan
Race. Nejvýznamnější událostí
tohoto roku bude XVI. všesokolský
slet v Praze a oslavy 100. výročí
založení Československé republiky.
K nejtěžším rozhodnutím, které
členové Sokola Lužice učinili
v roce 2017, patří darování budovy
Sokolovny s přilehlým areálem do
majetku obce Lužice. Toto rozhodnutí bylo velmi těžké, protože
citové pouto a pocit zodpovědnosti
za majetek po předcích, kteří budovu z vlastních prostředků v letech
1932 až 1933 vybudovali, byly
zvláště pro starší generaci velmi
svazující. A právě zodpovědnost
a reálné uvažování vedly členy
Sokola k rozhodnutí, aby břímě
budoucích náročných oprav, údržby
a stále vyšších finančních nákladů
přenesli na bedra obce, která je jako
jediná schopna zvládnout tyto úkoly ve prospěch lužických občanů
i samotných sokolů. Členové T. J.

Sokol Lužice mají časově neomezené právo bezplatného užívání
darovaných objektů. Tělocvičná
jednota se může věnovat zajišťování
sportovních aktivit a koordinaci
činnosti jednotlivých oddílů. Mladá
generace členů přináší do jednoty
nové sportovní aktivity a atraktivní
sporty, které přivádějí do Sokola
nové zájemce o sportování a aktivní
využití volného času. Po rekonstrukci se stane Sokolovna a přilehlý areál opět důstojným místem
pro sport členů Sokola i společenské
setkávání všech generací občanů
a místem, ze kterého vyzařuje zároveň historie i energie mládí.
V budoucích letech čeká výbor
jednoty mnoho náročných úkolů při
hledání dalších moderních forem
cvičení pro nastupující generaci i při
získávání nových členů a cvičitelů.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří
se dobrovolně a nezištně podílejí na
činnosti naší jednoty – vedoucím
oddílů, cvičencům, členům výboru i dalším příznivcům. Děkuji
za podporu Zastupitelstvu obce
Lužice i předsednictvu Sokolské
župy slovácké.
Přeji všem hodně zdaru a radosti
z pohybu.
Miloš Kadala, starosta

SLAVNOSTNÍ AKADEMIE K 110. VÝROČÍ SOKOLA LUŽICE
Na květnovou oslavu110. výročí se Tělocvičná jednota Sokol Lužice pečlivě připravovala od loňského roku.
V úvodu slavnostní akademie
představili členové Sokola v živém
obraze staré sokolské kroje a vzácný
prapor, vyšitý podlužáckými ornamenty. Současný starosta Sokola
bratr Miloš Kadala připomněl historii Sokola, poděkoval zasloužilým
členům a představil současnou
organizaci:
„Lužická jednota má sedmadevadesát členů, kteří se sdružují v oddílech stolního tenisu, kondičního
cvičení žen, volejbalu, sálového
fotbalu a nejnověji i v klubu Spartan Race Podluží. Mladá generace
členů přináší do naší organizace
nové atraktivní sporty, informoval
přítomné starosta.
Dějiny i přítomnost představila
příchozím expozice u vstupu do
Sokolovny. Moderátorka Denisa
Šimíková postupně představila
účinkující a uvedla je slovy: „Slavnost je kyticí blahopřání k tomuto
vzácnému jubileu.“ Blahopřát
postupně přišly současné sokolky z pěveckého sboru Zpěvulky,

Pěvecký sbor Zpěvulky
hosté, a to Věrná garda TJ Sokol
Břeclav, která předvedla sletovou
skladbu Princezna Republika. Po
nich nastoupili druháčci z lužické
základní školy se stejnou radostí
z pohybu jako jejich předchůdci
při skladbě Noty, kterou nacvičili

foto: Pavlína Martinů
pod vedením paní učitelky Hany
Vlasákové.
Obě tyto skladby se budou cvičit
na letošním XVI. všesokolském sletu v Praze. Moderní byla ukázka All
stars fitness týmu z Lužic, naopak
závěr patřil tradičnímu folkloru - zahrála Neoveská cimbálová muzika
a zazpívali Lužičtí mužáci. Všem
účinkujícím i organizátorům patří
velké poděkování.
Za výbor T. J. Sokol Lužice
sestra Jana Ambrožová

Děti z druhé třídy ZŠ Lužice

foto: Pavlína Martinů
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WINE RACE 2018
3. ročník překážkového běhu Lužicemi a okolím je
letos již za námi, protože z konce prázdnin jsme jej
přesunuli na sobotu 9. června. Závodní trať jsme zase
o kousek natáhli na 9 km s 28 překážkami. Ve 13 hodin
jsme začali startem tří kategorií dětí. Hlavní závod ve
14 hodin měl 5 startovních vln po 15 minutách. Jde vidět,
že závody tohoto typu mají velkou oblibu jak u dětí, tak
i u dospělých, protože každým rokem máme více účastníků. Dětí se na start postavilo celkem 131 a dospělých
230, což je pro nás velký úspěch, a všem, kteří nám
pomáhali, moc a moc děkujeme – obci Lužice, členům
Sokola Lužice, sponzorům, koláčkové četě a dobrovolníkům, bez kterých bychom tuto akci nemohli udělat.
Za SRTG Podluží Blanka Lukovská

ŽIJÍ MEZI NÁMI
SPORTOVCI SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

WINE RACE 2018

foto: Petra Lorencová

Všichni jsme zvyklí na to, že ve zpravodaji jsou
sportovní zprávy o zdravých sportovcích. Nikdy
jsem nečetla, že by zde bylo napsáno o sportovcích nevidomých nebo slabozrakých. Tak jsem se
rozhodla o jednom takovém napsat. Určitě nebude
vadit, že se jedná o mého manžela Pavla Guta, který
je velmi dobrým střelcem. Jak je to možné? Je to tzv.
zvuková střelba, ve které střelci mají klapky na očích
a jsou naváděni pouze zvukem ze sluchátek. Pistole má
zabudovanou kameru, která snímá terč, obraz z kamery
posílá do počítače. Zde je virtuální terč se zaměřeným
bodem. Hlasové navádění řekne zásah (podle hodin).
Optimální vzdálenost od terče je 3 m, kde se dá simulovat vzdálenost až 20 metrů. Čím je vyšší tón, tím se
blíží více ke středu terče. Střílí se na dvou terčích po
10 střelách. U každé střelnice je jiná pistole, tzv. těžká
nebo lehká. Pro nás vidomé to není jednoduché, protože
nemáme vyvinutý sluch tak dobře jako nevidomí nebo
slabozrací střelci. Mohu to posoudit, protože se této
střelby také zúčastňuji. Největší výhodu mají střelci
hudebně nadaní.
Již popáté za sebou vyhrál manžel spolu s kolegy z TJ
Jiskra Kyjov Karlovarský pohár, kde se zúčastňuje elita
z celé republiky. Jeden pohár je už v Kyjově, další se
podaří, doufáme, příští rok. V pátém poháru jsem střílela
za družstvo i já (jako náhrada), to jsem měla strach,
abych jim to nepokazila. A podařilo se získat pohár.
Přeji jim, aby získali i druhý pohár. Určitě si to zaslouží. Nesoutěží se pouze v Karlových Varech, ale po
celé České republice na jednotlivých turnajích. Zde se
Pavel Gut i se svými kolegy z Jiskry umísťují vždy mezi
prvními. Jenom aby jim to co nejdéle vydrželo. Nyní
zkouší i pušku. Také zajímavé.

Toto není jediný sport, který manžel provozuje.
Jsou zde kuželky, bowling, šachy. Někteří provozují
i showdown (obdoba stolního tenisu). Každý sport má
svá specifika a je přizpůsobený zrakově postiženým
sportovcům.
Marie Gutová
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Zleva Pavel Gut, Marie Gutová, Josef Hudeček
foto: Martina Nová

Pavel Gut

foto: Marie Gutová

Vnučka Maruška

foto: Marie Gutová
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NOVÁ KOLÉBKA NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Společenská kronika

Už 60 let pokládají rodiče v Lužicích při vítání do života své děti do kolébky. Při vítání občánků 27. dubna to
byla poprvé kolébka úplně nová, vyrobená uměleckým
řezbářem Martinem Lekavým, rodákem z Josefova.
Je vyrobena ze tří druhů dřeva – bočnice a čela z třešňového, nohy z ořechu, který rostl v aleji u josefovské
silnice, a dno ze dřeva lipového. Na čelech je vyřezána
vlaštovka a mořské vlny. Představují podzimní cestu
vlaštovky přes moře do dálek po směru vln a její návrat
na jaře zase zpět domů proti vlnám (vlny ve spodní
části čel). Přejeme si, aby se kolébka stala symbolem
šťastného domova a bezpečných návratů všech dětí.
J. Ambrožová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
LUŽIC 27. 5. 2018
Emily Špačková
Jakub Zetocha
Barbora Macková
Tomáš Jetela
Johana Divácká
Eliáš Hegnar
Celestina Hubačková
Alžběta Komínková
Zuzana Němečková
Julianna Palkó
Matyáš Janulík
Valentina Řehánková
Ema Kličková

Vítání občánků

foto: Pavlína Martinů

80 let

Vítání občánků

foto: Petra Lorencová

kúpil hospodu na Lužáku, aby mohl v důchodě čepovat
pivo. Asi na tom neco bude. Onehdá sem viděl, jak sa
tam chlapi motali kolem klúzačky, demontovali kolotoč
a byl u teho aj starosta. Nejspíš už kúpil celú Tihelňu aj
s vodníkem Tihelňákem a už to lifruje dom.
Tož uvidíme...
Váš Joža Trefa

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, tel. 511 117 821
Redakce si vyhrazuje právo na běžnou úpravu rukopisů.
Čtvrtletník slouží k informování občanů Lužic, není periodikem žádného politického subjektu.
Redakce zveřejňuje pouze články, u kterých je znám autor. Fotografie jsou z archivu OÚ a od autorů článků.

BLAHOPŘEJEME
OCENĚNÍ KE DNI UČITELŮ
Při slavnostním setkání vybraných pracovníků škol a školských
zařízení s představiteli obcí ke Dni
učitelů byla na návrh Rady obce
Lužice a ředitele Základní školy
a Mateřské školy Jaroslava Dobrovolského, Lužice oceněna vedoucí
učitelka mateřské školy - paní Iva
Rezková.
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Pozn.: První vítání občánků se konalo v Lužicích na podzim roku 1960, tedy před 58 lety. Malovanou kolébku,
vyrobenou stolařem Martinem Komosným a vymalovanou Lidmilou Kotáskovou, poznamenal zub času a své
místo najde v depozitáři muzejních sbírek obce Lužice.

Tak se mně zdá, že ten náš starosta už skupuje kde co.
Nebo se to tak aspoň vykládá po dědině. Začalo to tým,
že si prý kúpil celú škarpu z Moravskej do Prušánek,
eště dyž byl předsedů regionu, ale séct trávu sem ho tam
eště neviděl. Potom si prý kúpil stavební parcely v tej
novej ulici Dobrovolského, ale na katastru to zapsané
nemá. Nedávno sem slyšel, že prý si pro sebja a pro céru

Blahopřejeme

Blahopřejeme!

foto: Petra Lorencová

Okénko Joži Trefy

NAŠI JUBILANTI
duben – květen
Michal Molnár

Nová kolébka

Grafická úprava a tisk: Tiskárna Lelka Dolní Bojanovice

Den učitelů

foto: Josef Horníček

Povoleno OkÚ Hodonín, registrační číslo vydané Ministerstvem kultury ČR – MKČR E 12422,
náklad 1200 ks.
obec@luziceuhodonina.cz • www.luziceuhodonina.cz
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Soutěž dětských souborů regionu Podluží
Veřejná cyklotour NA KOLE DĚTEM

Soutěž dětských verbířů regionu Podluží
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Foto: Petra Lorencová, Pavlína Martinů

WINE RACE 2018

Oslavy 110. výročí lužické školy

Foto: Petra Lorencová

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

Na vydání tohoto čísla přispěli:

