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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku, a proto předkládám informaci o průběhu investičních záměrů v roce 2018. Jejich realizace byla technicky i organizačně
náročná, protože na stavbách pracovalo současně více investorů. Stavby
na poddolovaném území musí být založeny v souladu s podmínkami
báňského posudku tak, aby eliminovaly následky hornické činnosti.
Koordinace souběžných prací byla limitována časovými možnostmi
dodavatelů, termíny konání hodů, Prkačcupu, Dne kopce a zajištěním
přístupu obyvatel k jejich nemovitostem.
Do investic byly zařazeny zejména akce, na které jsme získali dotaci
(shromažďovací plocha – tržnice, dešťové vody ul. Dvorní).
Dále akce, které byly v minulosti odkládány z důvodu nezískání dotací,
respektive nedostatku financí (chodník ulice Dlážděná, hřiště u mateřské
školy, parket v budově Sokolovny, rekonstrukce rozvodů vody a odpadů
v MŠ).
Poslední skupinou investičních prací byly akce, které byly zahájeny
v předchozích letech a nebyly dokončeny. Sem patří výstavba komunikace
ul. Kratiny – Česká (PD 2010), II. etapa akustického valu, obnova a rozšíření herních prvků dětských hřišť (ul. Havířská, hřiště u Cihelny, hřiště
školní družiny), chodníky v parku Velkomoravská (PD 2009) a v parku
U Vrchnice (PD 2005), rekonstrukce chodníku v ul. Na Pískách, úprava
prostranství kolem pomníku před ZŠ, instalace kolumbárií na hřbitově,
propojení optického kabelu v ul. Na Pískách, Dobrovolského, Bojanovická, Česká a Velkomoravská. V závěru roku proběhne výsadba zeleně
v biokoridoru ul. Velkomoravská a ozelenění valu ul. Bojanovická. Připra-
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Aktuálně z radnice

veny jsou projekty pro rekonstrukci
suterénu Sokolovny a rekonstrukci
zdravotního střediska.
Protože v roce 2018 končí také
volební období, přeji vám všem,
aby jsme vždy táhli za jeden provaz, řídili se racionálním myšlením
a nepodlehli trendu „kdo s kým,
proti komu“. Děkuji touto cestou
všem za důvěru a podporu vyjádřenou konstruktivní spoluprací
na všestranném rozvoji naší obce.
Výsledkem společného úsilí spolků, sportovních oddílů, komisí,
rady obce, zastupitelů, pracovníků
obecního úřadu a společnosti Lutes jsou Lužice takové, jaké jsou.
Zmínit zde jména jednotlivých občanů je nad rámec možností tohoto
článku s jednou výjimkou. Děkuji
místostarostce Mgr. Janě Ambrožové za šestnáctiletou spolupráci
s vědomím, že na Janu se mohu
spolehnout vždy a ve všem.

INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE
Starosta obce Lužice v souladu s § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1) Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční
v pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hod.
a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hod.
Výstavba hřiště u mateřské školy (stavební povolení 2016)
foto: Petra Lorencová

3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Ing. Jaroslav Kreml
starosta obce Lužice
Retenční nádrže pro dešťové vody z ulice Dvorní (studie z roku 2012)
foto: Jaroslav Kreml

Celkem

SMLOUVY O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
VÁŽENÍ ODBĚRATELÉ, KTEŘÍ JSTE DOSUD NEUZAVŘELI NOVOU SMLOUVU O ODVÁDĚNÍ
ODPADNÍCH VOD,
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vod s odběrateli - vlastníky přípojky
a připojené stavby nebo pozemku
s určením místa, a to:
22. 10. 2018 - pondělí
od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.
23. 10. 2018 - úterý
od 8 do 12 hod. a od 13 do 14 hod.
24. 10. 2018 - středa
od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.

V Lužicích se zaregistrovaly k volbám:
1. Sdružení Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové a nezávislých kandidátů
2. Sdružení nezávislých kandidátů
3. Komunistická strana Čech a Moravy
4. Sdružení pro spolky
5. Občané pro Lužice
6. Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)

KANDIDÁTI CELKEM, DLE VĚKU A POHLAVÍ

Aktuálně z radnice
od 22. do 24. října 2018 bude LUTES s.r.o. v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016, obecným nařízením o ochraně
osobních údajů (Nařízení GDPR),
které mimo jiné také upravuje nová
pravidla pro ochranu osobních údajů
fyzických osob v České republice pro
správce údajů, uzavírat nové písemné smlouvy o odvádění odpadních

2) Místem konání voleb je pro
Volební okrsek č. 1
Základní škola Jaroslava Dobrovolského v Lužicích, Velkomoravská 220/264 – učebna ZUŠ
pro voliče s adresou bydliště v ulicích začínajících písmenem A-U a čísla evidenční
Volební okrsek č. 2
Základní škola Jaroslava Dobrovolského v Lužicích, Velkomoravská 220/264 – učebna ZUŠ
pro voliče s adresou bydliště v ulicích začínajících písmenem V-Ž včetně ul. U Vrchnice a čísla evidenční

K sepsání smlouvy se dostaví odběratel - vlastník přípojky a připojené
stavby nebo pozemku s určením místa, s kterým bude vyplněna smlouva
o odvádění odpadních vod, kterou
podepíše spolu se souhlasem s předáváním údajů o množství dodané vody.

Celkový počet
do 19 let
20–24 let
25–29 let
30–34 let
35–39 let
40–44 let
45–49 let
50–54 let
55–59 let
60 a více let
Průměrný věk

abs.
90
1
2
5
8
9
14
7
10
11
23

v%
100,00
1,11
2,22
5,56
8,89
10,00
15,56
7,78
11,11
12,22
25,56
49,88

Muži
abs.
55
1
2
2
5
8
9
5
4
6
13

Ženy
v%
61,11
1,11
2,22
2,22
5,56
8,89
10,00
5,56
4,44
6,67
14,44

47,80

abs.
35
0
0
3
3
1
5
2
6
5
10

v%
38,89
0,00
0,00
3,33
3,33
1,11
5,56
2,22
6,67
5,56
11,11
53,14
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SAMOSPRÁVA OBCE VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018
ZASTUPITELSTVO
Zastupitelstvo obce pracovalo
ve složení: Ing. Jaroslav Kreml,
Mgr. Jana Ambrožová, Ing. Jakub
Buchta, DiS., Mgr. Jana Líčeníková,
Marie Gutová, Ing. Martin Půček,
Josef Staněk, Josef Krchnivý, Ing.
Jiří Domanský, Jan Pecka, Petr Slatinský, Ing. Michal Poláček, Mgr.
Jiří Hubačka, Mgr. Jakub Král, Mgr.
Tomáš Klásek.
Ve volebním období 2014 –
2018 se konalo celkem 26 veřejných
zasedání zastupitelstva.
VÝBORY ZASTUPITELSTVA
Kontrolní výbor
Předseda - Ing. Michal Poláček,
členové - Ing. Milan Foldyna, Bc.
Vlastimil Magdolen, Mgr. Roman
Smetka, Josef Staněk. Ve volebním
období 2014 – 2018 se uskutečnilo
celkem 17 zasedání KV.
Finanční výbor
Předseda - Ing. Martin Půček,
členové - Ing. Jana Viktorínová,
Marie Černá, Miroslava Nováková, Libuše Kafková. Ve volebním
období 2014 – 2018 se uskutečnilo
celkem 18 zasedání FV.
RADA
Ve volebním období 2014 –
2018 pracovala rada obce Lužice
ve složení Ing. Jaroslav Kreml
– starosta, Mgr. Jana Ambrožová místostarostka, Ing. Jakub Buchta
- člen, Marie Gutová – člen, Mgr
Jana Líčeníková – člen. Rada obce
zasedala každé druhé v pondělí od
15 hodin. Do komunálních voleb 5.
a 6. 10. 2018 se uskutečnilo 105 zasedání rady obce.
KOMISE RADY
Komise rady obce - kulturní –
předsedkyně Mgr. Tatiana Hromková, muzejní a letopisecká – před4

sedkyně Zdislava Pokorná, sociální
– předsedkyně Marie Černá, sportovní – předseda Miloš Kadala,
stavební – předseda Ing. Milan
Puzskailer a zemědělsko-ekologická – předseda Ing. Bc. Štěpán
Prýgl. Tyto poradní orgány rady
se scházely podle potřeby, většina
z nich jedenkrát měsíčně. Významně přispěly k řešení problematiky
samosprávy obce v jednotlivých
oblastech. Do práce v komisích se
zapojilo celkem… občanů.
OBECNÍ ÚŘAD
V letech 2014 – 2018 pracovali
na obecním úřadě Ing. Jaroslav
Kreml – starosta; Mgr. Jana Ambrožová – místostarostka; Mgr. Ing.
František Červinek - tajemník OÚ;
Marta Svobodová, Jana Králová matriční úřad, evidence obyvatel,
ověřování podpisů a listin; Dana
Valoušková - mzdová a provozní
účtárna; Lucie Skutecká, Denisa
Šimíková - sekretariát, podatelna, přestupková komise, silničně
správní úřad; Zdeňka Hubačková
- pokladna, správa poplatků, Czech
Point; Bc. Petra Lorencová, Denisa
Šimíková - informační služby, infokanál, rozhlas, správa hřbitova,
webové stránky, zpravodaj, akce pro
veřejnost v knihovně. OBECNÍ POLICIE: strážníci Miroslav Bartyzal,
Kazimír Nedoba a Hynek Bartyzal.
REDAKCE LUŽICKÉHO
ZPRAVODAJE
Ve volebním období 2014 –
2018 vyšlo 16 čísel Lužického zpravodaje v nákladu 1150 – 1200 ks
v každém vydání.
Redakce zpravodaje ve složení Mgr. Jana Ambrožová, Marie
Gutová, Mgr. Jiří Hubačka, Věra
Kotásková, Bc. Petra Lorencová,
Mgr. Lenka Doskočilová, Mgr. Jana

Líčeníková, Denisa Šimíková se
scházela pravidelně před vydáním
každého čísla tohoto čtvrtletníku obce. Členové redakční rady
připravovali společně každé číslo
Lužického zpravodaje po obsahové
stránce, psali nebo zajišťovali příspěvky, prováděli korektury. Hlavní
korektorkou byla středoškolská
učitelka českého jazyka Mgr. Lenka
Doskočilová, roz. Kučí. Fotografie
a přípravu podkladů pro tisk zajišťovala pracovnice obecního úřadu
Denisa Šimíková a od listopadu
2016 Petra Lorencová. Grafickou
úpravu a tisk zajišťovala Tiskárna
Lelka Dolní Bojanovice.
SBOR PRO OBČANSKÉ
ZÁLEŽITOSTI
Sbor pro občanské záležitosti
(SPOZ) ve složení Ludmila Pindová, Ludmila Kotlaříková a Marie
Bayová navštěvoval jubilanty z řad
občanů ve věku 80 a více let, kteří
projevili o setkání a zápis do pamětní knihy zájem. Jednotlivé listy
pamětní knihy malovala Zdenka
Šimková, která podle potřeby zastupovala při návštěvách členky
sboru. Ve volebním období 2014
– 2018 navštívily členky SPOZ
66 jubilantů.
2014 - 6 jubilantů, 2015 – 16 jubilantů, 2016 – 20 jubilantů, 2017
- 13 jubilantů a 2018 – 12 jubilantů.
OBECNÍ KRONIKA
Zápisy do obecní kroniky psala
i v tomto volebním období Věra
Kotásková.

Děkujeme všem zastupitelům, pracovníkům obecního úřadu a občanům, kteří se podíleli na
správě obce, věnovali této oblasti svůj zájem, odborné znalosti, volný čas i nezištnou pomoc
a pozitivně ovlivnili rozvoj naší obce.
Děkujeme také všem občanům, spolkům, zájmovým sdružením i firmám za pomoc a spolupráci ve volebním období 2014 – 2018.
Redakce

INFORMACE Z RADY OBCE
• RO schválila Smlouvu o dílo
mezi objednavatelem Obcí Lužice a zhotovitelem WORKOUT
CLUB PARKS s. r. o. na akci
„Cvičební prvky a služby v Lužicích“ za cenu 133 251, 25 Kč
včetně DPH.
• RO schválila zpracování projektu
„Rozšíření veřejné zeleně v části
obce Lužice“ Ing. Arch. Regínou
Kubrickou za cenu 31 500 Kč +
21 % DPH.
• RO vzala na vědomí zprávu
o zajištění a průběhu výstavby
valu u silnice R55, pódia v areálu
Cihelna, shromažďovací plochy
ul. Velkomoravská a chodníků
v ul. Záhumenní.
• RO schválila finanční příspěvek ve
výši 10 000 Kč Oblastnímu spolku
ČČK Hodonín na oblastní soutěž
hlídek mladých zdravotníků.
• RO schválila zakoupení hudebního nástroje dudy za 24 500 Kč od
výrobce Pavla Čípa ze Zubří pro
potřeby pobočky ZUŠ Lužice.
• RO schválila návrh smlouvy
o dílo s firmou NAVI-SPORT CZ
na zhotovení pryžových povrchů
novofloor PZ III v areálu Cihelna,
ve výši 93 696 Kč, a u Sokolovny,
ve výši 175 680 Kč, ceny jsou
uvedeny bez DPH.

• RO schválila zakoupení 20 ks
knižních poukázek do Knihkupectví Dvořáková v hodnotě
300 Kč za kus pro žáky základní
školy - pro vítěze literární soutěže
v projektu Lužice ve 21. století
a jejich ocenění v rámci oslav
110. výročí školní budovy.
• RO schválila opravu chodníku
55 m2 v ul. Na Pískách ve výši
85 289 Kč.
• RO vzala na vědomí iniciativu
SVB o. p. s., Havířská 584-7,
Lužice, týkající se vybudování
čtyř přístřešků pro popelnice (2 x
4 x 1, 2 m) u činžovních domů na
části obecního pozemku parc. č.
231/1, k. ú. Lužice u Hodonína,
a k místu jejich umístění nemá
výhrad.
• RO vzala na vědomí dopis od
O2 Czech Republic o zrušení
veřejných telefonních automatů
na adresách Lužice, ul. Česká č.
1/7 a Lužice, ul. Velkomoravská
č. 233/281.

• RO schválila Smlouvu o dílo
mezi objednavatelem Obcí Lužice a zhotovitelem Petrem Blažkem na akci „Lužice – oprava
chodníku na ul. Velkomoravská“
za cenu 524 300 Kč s DPH.
• RO schválila Smlouvu o dílo
mezi objednavatelem Obcí Lužice a zhotovitelem Petrem Ševčíkem na akci „MŠ Lužice – rekonstrukce ZTI etapa I“ za cenu
233 511 Kč s DPH.
• RO schválila nahlášení stránky
www.janaluzice.estranky.cz k
„Stránkám pro porušení zákonů
platných v ČR a stránkám v rozporu s dobrými mravy“ pro jejich
snadnou záměnu s oficiálními
stránkami obce Lužice.
• RO schválila náklady na ofsetový
tisk brožury „Lužičtí muži ve
Velké válce“ ve výši 42 090 Kč
+ příslušné DPH.

• RO schválila Smlouvu o dílo
mezi objednavatelem Obcí Lužice a zhotovitelem Petrem Čejkou
na akci „Lužice – úprava venkovních ploch – park U Vrchnice“ za
cenu 784 518 Kč s DPH.
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JAKÉ BYLO LÉTO V KNIHOVNĚ?

Rozloučení s prázdninami
Léto je za námi a letní akce
v knihovně také 
Každé úterý probíhaly prázdninové dílny, na kterých se nám podařilo vyrobit spoustu hezkých věcí
z různých materiálů. Vyzkoušeli
jsme drátkování, šití soviček, tašek
z filcu, papírových krabiček, dále
krasohledy, kofoláčky, zvonkohry
a další. Účast na jednotlivých dílnách byla vysoká, průměrně kolem
30 návštěvníků, většinou děti s dospělým doprovodem.

Letní prázdninové dílny v knihovně

Prázdninové nocování v knihovně
6

foto: Petra Lorencová

foto: Petra Lorencová

V půlce prázdnin jsme poprvé
v knihovně i přenocovali.
Pro malé čtenáře byla připravena
šifra, kterou doprovázel skřítek
a pohádkové postavičky, dále bubínkování s paní učitelkou Havránkovou ze ZUŠ, které se všem
opravdu moc líbilo, a nakonec
opékání špekáčků u kytary.
Ranní ptáčata si zahrála hru Pojď
si hrát a před rozloučením jsme si
vyrobili náramky na ruku se svými
jmény 

foto: Petra Lorencová
malá stezka, na které měly nakreslit podle návodu na jednotlivých stanovištích obrázek, za nějž
si pak vybraly malou drobnost
z „puntíkové krabice“.
Večer jsme zakončili opékáním špekáčků a vytvořením mini
zahrádky ze zbylých přírodních
materiálů.
Moc děkuji všem, kteří mi na jednotlivých akcích pomáhali 
Od září rozšiřujeme kroužky
pro děti i dospělé. Pravidelně bude
probíhat čtenářsko-výtvarný kroužek pro děti z prvního stupně ZŠ,
dále opět dopolední dílničky pro

nejmenší děti, nově dopolední
pletení z papíru pro seniory a další
zájemce, pro dospělé kurz šití quiet
book. Navštěvovat knihovnu budou
také předškoláčci z mateřské školy.
V průběhu podzimu bude knihovna vybavena novým dataprojektorem s plátnem a dalšími PC na
internet pro veřejnost.
Přibylo i hodně knih v našem fondu, také knih darovaných a pravidelně je obměňován výměnný fond.
Petra Lorencová

Na konci prázdnin jsme uspořádali rozloučení s prázdninami.
Bylo připraveno pět stanovišť, na
kterých jsme vyráběli to, co jsme
nestihli na prázdninových dílnách
- kytičky z pedigu, přírodní minizahrádky, skřítky, papírové mandaly
a malované kamínky.
Pro děti byla také připravena
7

Osobnost

Sociální služby

Sociální služby

Osobnost

SLUŽBY KONTAKTNÍHO CENTRA VÁŽKA

VĚRA KOTÁSKOVÁ

Kontaktní adiktologické centrum Vážka působí od roku 2000 v Hodoníně a okolních obcích. V rámci
terénního programu poskytujeme služby i v Lužicích.
Jsme tu pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách (tedy pro uživatele drog) a pro patologické hráče.
Posláním kontaktního centra je:
- Minimalizace zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním návykových látek, aktivizace a motivace uživatelů drog ke
změně životního stylu tak, aby
při užívání drog škodili co možná
nejméně sobě i svému okolí.
- V případě úsilí o abstinenci od
drog rádi pomůžeme s vyřízením
léčby.
- Rodičům uživatelů drog a osobám blízkým nabízíme poradenství.
- Naším cílem je navázat kontakt
s uživateli návykových látek, nabídnout jim své služby, pomoci
jim řešit problémy, do kterých
se dostávají v souvislosti s užíváním drog, a předcházet šíření
infekčních nemocí přenosných
krví.
- Tím zároveň usilujeme o ochranu společnosti před šířením
negativních společenských jevů.
- Zajišťujeme také bezpečnou
likvidaci použitého injekčního
materiálu.
- V rámci terénního programu
nabízíme výměnu injekčního
materiálu (za použité injekční stříkačky vydáváme čisté),
distribuci zdravotního materiálu, díky kterému je aplikace
drogy bezpečnější, poradenství
a informační servis, testování
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Kontaktní centrum

na infekční nemoci (žloutenky,
HIV) z kapilární krve, krizovou
intervenci, asistenční službu
a základní zdravotní ošetření.
- V budově kontaktního centra
v Hodoníně nabízíme navíc
hygienický a potravinový servis
a provedení orientačních drogových testů z moči.
V případě potřeby se na nás
můžete kdykoliv obrátit - s dotazem či se žádostí o službu. Rádi
za vámi přijedeme, zachováváme

mlčenlivost, naše služby lze využívat anonymně a jsou zdarma.
PhDr. Táňa Faltisová
vedoucí Kontaktního
adiktologického centra Vážka
kontakt: k-centrum@hodonin.
charita.cz, 731 428 359

Věra Kotásková – píše již osm let kroniku naší obce, v tomto roce navíc vychází její publikace Lužičtí muži
ve Velké válce, ve které vypráví životní osudy občanů Lužic, kteří v první světové válce padli, a životní
příběhy občanů, kteří vstoupili do Československého zahraničního vojska – legií, bojovali na různých
místech Evropy proti Rakousku – Uhersku a významně přispěli ke vzniku Československé republiky.
Paní Věra Kotásková, roz. Rakvicová se narodila na podzim roku
1945 a od té doby v Lužicích žije.
Se svými rodiči, kamarády a kamarádkami tu prožívala dětství, školní
léta i mládí a dospělost. Tatínek byl
v Lužicích uznávaným zahradníkem
a její maminka výborná kuchařka.
Narodila jsem se v nemocnici
v Uherském Hradišti (ještě k tomu
předčasně). Doma mě dopěstovávali v elektrické troubě v krabici od
botů. Ve škole mně říkali spolužáci
přezdívkou mého příjmení – rakvička“, vzpomíná s úsměvem na své
dětství a školní léta.“ A protože je
výborná vypravěčka, její příběhy
se dobře poslouchají i čtou. Jsou
zajímavé, humorné a také z nich
vyzařuje láska k rodné obci i lidem, kteří zde žijí. Svou literární
i básnickou tvorbu paní Kotásková
představila několikrát na autorském
čtení, které naše obec pořádá.
V produktivním věku pracovala
paní Kotásková v České spořitelně
a v Moravských naftových dolech
v Lužicích. Po odchodu do důchodu se začala naplno věnovat svým
koníčkům - historii, genealogii
i ručním pracím. Stala se členkou Muzejního spolku a společně
s ostatními se podílí na zvelebování
Starého kvartýru, na přípravě výstav
a besed na nejrůznější témata.
V roce 2010 ji přesvědčila Miluška Kopřivová, aby po ní převzala
funkci kronikářky obce. A byla to
skvělá volba. Paní Kotásková zná
výborně historii obce a osobně

mnoho občanů i jejich životních
osudů. K práci přistupuje velmi
zodpovědně. Osvojila si mnoho dovedností, které při své kronikářské
práci potřebuje, např. čtení kurentu,
vyhledávání údajů v databázích
historických archivů. Koncept
každoročního kronikářského zápisu píše na počítači, ale samotný
zápis do kroniky dělá zatím stále
ručně (permanentním inkoustem).
Kromě toho vyhledává v archivech
nejrůznější informace pro potřeby
obce, je členkou redakce Lužického
zpravodaje a muzejní a letopisecké
komise.
Při příležitosti 100. výročí ukončení první světové války a vzniku

Kronikářka Věra Kotásková
foto: Pavlína Martinů

Čtyři kronikářky – zleva Miluška Kopřivová, Anežka Zimková, Miroslava
Rošková, Věra Kotásková, 2011
foto: OÚ Lužice
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Osobnost

Paní Kotásková s vnučkou Věrou
Kotáskovou, foto: Petra Lorencová
Československé republiky se rozhodla kronikářka Věra Kotásková
vyhledat informace o životních
osudech občanů Lužic, kteří ve
Velké válce padli, a životní příběhy občanů, kteří vstoupili do legií.
Její mravenčí práce trvala přes
rok. Nashromážděné informace
a příběhy představila postupně
na dvou výstavách v prostorách
Starého kvartýru a ve spolupráci
s obcí Lužice vydává v těchto dnech
knížku s názvem Lužičtí muži ve
Velké válce. Významně tím obohatila kapitoly z dějin naší obce
– vždyť na začátku jejího bádání
byl jen seznam 53 jmen mužů na
pamětní desce pomníku před školou a zažloutlé fotografie v archivu
obce. Díky paní Kotáskové se stali
z neznámých jmen na pomníku konkrétní lidé s nelehkými osudy, které
jim přinesla válka.
V úvodu knihy paní Věra Kotásková píše:
„Podle lužické kroniky a nápisu na pomníku padlých u školy
10

zemřelo na bojištích v 1. světové
válce 53 lužických občanů. Většina
z nich byli otcové rodin, jiní se sotva
dožili osmnácti let. Nebyli slaveni
jako hrdinové, protože bojovali za
císaře pána a Rakousko-Uhersko.
Ale nebyla to jejich volba, do války
jít prostě museli. Možná právě tato
okolnost mě přiměla k tomu, abych
se pustila do hledání a umožnila
alespoň částečně objasnit jejich
osudy. Někteří z těch, kteří narukovali, vstoupili do legií a domů se
vrátili jako hrdinové.
Neměla jsem ani tušení, jak to
bude náročná práce. Údaje o některých padlých se nepodařilo najít,
jiná jména naopak přibyla. Hledala
jsem především v Lužicích – vyptávala se, procházela hřbitov, hledala
v matrice zemřelých na obecním
úřadě. Spoustu údajů mi poskytly
zveřejněné matriky Vojenského
historického ústavu Praha a velmi
užitečná byla i spolupráce se Státním okresním archivem Hodonín.
Čím déle člověk hledá, tím více

nalézá dokumentů, které s původním
záměrem úzce souvisejí. Pamětníci
se po sto letech už nevyskytují,
pouze v některých rodinách se ještě
dochovaly střípky vzpomínek, vzácně i písemné materiály.
Nechci, aby tato brožura byla
brána jako odborná publikace,
v tomto směru jsem naprostým
amatérem, je to však vzpomínka
k uctění památky těch, kteří v té
době bojovali a umírali, ať už to
byli legionáři či vojáci rakousko-uherské armády. Byli to naši
spoluobčané, dědečci a pradědečci.
Možná někdo svého předka pozná
a vzpomene si na něj.“
Děkujeme paní Kotáskové za
její usilovné bádání a zaznamenání
příběhů lužických občanů v první
světové válce, kterým významně
obohatila naše povědomí o životě
našich předků před 100 lety.
Jana Ambrožová
místostarostka

Věra Kotásková

LUŽIČTÍ MUŽI VE VELKÉ VÁLCE
Knihu si můžete zakoupit na Starém kvartýru a OÚ Lužice, cena 60 Kč

My všichni školou povinní
SLOVO ŘEDITELE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení občané, milí rodiče,
začátkem srpna jsem nastoupil do
ZŠ a MŠ Jaroslava Dobrovolského
v Lužicích jako nový ředitel. Předtím bylo mé pedagogické působení
spjato s Gymnáziem Johana Gregora Mendela a Střední pedagogickou
školou v Brně. Lužická škola mi ale
samozřejmě není úplně neznámá,
stejně jako mnozí z vás jsem ji i já
v dětství navštěvoval. Teď je ale potřeba hledět hlavně do budoucnosti,
proto bych vás rád ve stručnosti
seznámil s některými cíli, které jsem
v rámci konkurzu představil komisi
a nyní se je v dalších letech pokusím
realizovat.
Obecně vzato zůstává zásadním
cílem vytvořit silnou a pozitivní
image školy a školky. Musí být
otevřené a efektivní, dál se ve
všech směrech modernizovat, být
atraktivní pro žáky i veřejnost. Asi
všichni občané požadují po škole totéž – aby děti chodily do školy rády
a odnášely si spoustu klíčových
dovedností a vědomostí důležitých
pro další studium na středních školách a v životě vůbec. A to je i mým
cílem jakožto nového ředitele.
Jak toho tedy dosáhnout?
Konkrétních kroků je nutné udělat spoustu, nabídnu alespoň některé
– po materiální stránce je třeba
dokončit rekonstrukci zastaralých
sociálních zařízení a některých dalších prostor ve školce, zatímco ve
škole to bude v dalších letech hlavně
vybudování nových školních dílen,
rekonstrukce šaten, zmodernizování
vybavení počítačové učebny či řešení nevyhovujících teplot pro výuku
v teplých měsících v učebnách ze
strany od Sokolovny. Další úpravy

lze očekávat i v prostorách školní
družiny. Vše se samozřejmě odvíjí
od finančních možností zřizovatele.
Po personální stránce je nutné
budovat co nejkvalitnější pedagogický sbor s co nejširším pokrytím
odborně vyučovaných předmětů.
Ale vizitkou školy jsou samozřejmě
i dobří nepedagogičtí pracovníci.
Učitelé by měli umět využívat IT
techniku, kterou nyní disponují
v podstatě všechny učebny, a používat zábavnější a konkrétnější
formy výuky.
Rád bych taktéž zavedl kontinuální výuku angličtiny od školky až
po devátou třídu bez přerušení,
v dnešní době je znalost tohoto jazyka již téměř nutností. Pro dnešní
svět je důležitá ale i finanční, matematická a čtenářská gramotnost,
kterou je třeba podporovat již od
školky. Vítané jsou i iniciativy
samotných žáků či rodičů – bude-li mezi rodiči zájem, sami se budou
moci zapojit do chodu školy či
školky (kroužky, besedy o povolání

atd.). I pro vás – pro rodiče a občany – bych rád spoluorganizoval
kurzy, besedy, přednášky apod.
Chystají se i nové webové stránky,
jimiž bych chtěl zajistit co největší
informovanost pro veřejnost.
A v hlavě mám spoustu dalších
nápadů, které by měly postupně
zvyšovat prestiž naší mateřské
a základní školy.
Je potřeba si ale uvědomit, že
většinu změn nelze uskutečnit
lusknutím prstu a do měsíce mít vše
hotové. Mnohé vize se podaří realizovat až postupem času, konkrétní
změny či posuny tak budeme moci
vidět až třeba po několika letech.
Proto prosím o trochu trpělivosti,
vždyť vy i já a všichni pedagogové máme cíl v oblasti školství
v Lužicích společný – vzdělané
a spokojené děti. Já pro to udělám
vše, co bude v mých silách.
Mgr. Vít Hubačka
ředitel ZŠ a MŠ
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
Zahájení školního roku
Podzimní prázdniny

3. 9. 2018
29. - 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny

22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Pololetní prázdniny

1. 2. 2019

CO NOVÉHO V MŠ

Jarní prázdniny

11. – 17. 2. 2019

Velikonoční prázdniny

18. 4. 2019

Ukončení školního roku

28. 6. 2019

Hlavní prázdniny

29. 6. - 1. 9. 2019

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
ředitel školy:
zástupkyně ředitele:

Mgr. Vít Hubačka
Mgr. Jana Líčeníková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
výchovná poradkyně:
Mgr. Marcela Komendová
školní metodik prevence: Mgr. Magdalena Modlová
třídní učitelé:
1. tř.
2. tř.
3. tř.
4. tř.
5. tř.
6. tř.
7. tř.
8. tř.
9. tř.

uklízečky:

Marcela Blažková
Marcela Pazderová
vedoucí školní jídelny:
Soňa Zimková
kuchařky:
Jana Ištvánková Nováková
Martina Bučková
MATEŘSKÁ ŠKOLA
vedoucí učitelka :

Mgr. Danuše Vojkovská
Mgr. Jaromíra Malá
Mgr. Hana Vlasáková
Mgr. Magdalena Modlová
Mgr. Jaroslav Grossmann
Mgr. Lenka Ryšánková
Mgr. Tatiana Hromková
Mgr. Marcela Komendová
Mgr. Věra Kučí

učitelé bez třídnictví:
Mgr. Miroslav Hunča
vedoucí školní družiny:
Gabriela Podivínská
vychovatelka školní družiny: Zdeňka Bravencová
hospodářka:
Radmila Churá
školník:
Lubomír Líčeník

I.třída, Berušky :
II.třída, Včeličky :
III.třída, Motýlci :
školní asistentka:
školnice :
uklízečka :
vedoucí stravování :
kuchařky:

Iva Rezková
Iva Rezková
Petra Březinová
Kateřina Knápková
Mgr. Petra Sedláková
Mgr. Ivana Šťastná
Bohumila Šišková
Pavla Ivičičová
Iva Lorencová
Kamila Kučerová
Dagmar Filipovičová
Ludmila Benešová
Kamila Kučerová
Dagmar Filipovičová

CVICENÍ MAMINEK S DETMI
od 1 do 3 let
od 3. října 2018 pravidelně každou středu od 16 hodin v MŠ Lužice
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Prázdniny zase utekly jako voda
a 3. září jsme se mohli přivítat jak
s dětmi, které už školku navštěvovaly, tak s těmi, které přišly poprvé.
Některé zatím s ostychem, jiné
s překypující energií a touhou jít
vstříc novým dobrodružstvím.
Ani o prázdninách se pracovní
ruch v mateřské škole ale nezastavil. V červenci fungoval
provoz MŠ pro děti po celé tři
týdny. V polovině srpna započala
rekonstrukce koupelny ve 3. třídě.
I přes časovou tíseň se vše zvládlo
do konce prázdnin a 3. září už se
děti mohly radovat z krásné nové
koupelny. Děkujeme všem zaměstnancům MŠ, kteří se podíleli na
úklidu a přípravě tříd.
Co nás čeká:
Hned v září se mohou děti těšit
na dvě divadelní představení, která
proběhnou přímo v MŠ.
I v tomto školním roce nás budou
jednou týdně navštěvovat trenéři
z FK Hodonín. S předškolními
dětmi budou formou her a soutěží
zlepšovat jejich tělesnou kondici
a podporovat u nich kladný vztah
ke sportu. Také nás čeká táborák
s dětmi a jejich rodiči na školní
zahradě, abychom se lépe poznali
a užili si hezké odpoledne. V plánu
máme také logopedickou depistáž,
kterou provede jako vloni paní
logopedka Kovářová.

Děti mateřské školy ve skanzenu ve Strážnici

foto: MŠ Lužice

Děti v lanovém parku v Břeclavi

foto: MŠ Lužice

Helloween v MŠ

foto: MŠ Lužice

Přejeme dětem hezký začátek
školního roku a rodičům hodně
trpělivosti a úsměvů na tváři.
Za kolektiv MŠ
K. Knápková, učitelka
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Kultura

Kultrua

Kultura
PŘEDHODOVÝ VEČER
Příprava letošního předhodového
večera, které se tradičně ujímají
mužáci, začala již na sklonku
zimy.
Důvodů bylo více, ale ten hlavní
spočíval v termínu našich hodů.
Mnoho lidí totiž využívá první
červencový týden, včetně dvou
svátečních dnů 5. a 6. července,

Předhodový večer
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k dovoleným a k odpočinku. To
letos mělo při přípravě předhodového večera za následek to,
že řada cimbálek a pěveckých
sborů nemohla přislíbit svou účast
v programu. Nicméně vše se včas
podařilo zajistit, v čemž sehrál
důležitou roli náš předseda V. Magdolen. Předhodovým večerem nás
pak doprovázela cimbálová muzika

foto: Petra Lorencová

Notečka pod vedením Vladimíra
Beneše z Charvátské Nové Vsi
a v rámci programu vystoupily dva
ženské sbory se svým pásmem písní, konkrétně sbor Denica z Ostrožské Nové Vsi a sbor z Javorníku.
Celý večer měl slavnostní úvod
spojený se křtem nového cimbálu,
který byl zakoupen pro potřeby
Dětské cimbálové muziky z Lužic
mimo jiné za přispění obce a společnosti Lutes s.r.o. V rámci tohoto
křtu byla oceněna práce vedoucí
této muziky paní Šimčíkové a představili se nám dva malí a začínající
cimbalisté – Martin Maršálek a Jiří
Ambrož. Po tomto křtu byl starostou obce oceněn věcným darem
i Tomáš Neugebauer, v té době čerstvý stárek Podluží z tvrdonických
slavností.
A pak již začal hlavní program
večera, letos výrazně pod taktovkou
mužáků za přispění dalších místních zpěvaček a zpěváků. V rámci
večera se tak na pódiu vystřídali
J. Černý, J. Ambrož, L. Hanzlíčková, L. Králová, J. Janošková,
Š. Hubačka, M. Havlík, T. Neugebauer a V. Hubačka.
Posledně jmenovaný sehrál hlavní roli při komponování celého
večera, jeho scénáře a výběru písní
a zdárně pak celým večerem provázel v roli moderátora. Program byl
obohacen i o divadelní prvky z řad
našich členů v roli verbířů.
Hlavním záměrem programu bylo
nahlédnout na letošní sté výročí
vzniku republiky z jiného úhlu pohledu, totiž tak, že každý začátek je
spojen i s nějakým koncem. V tomto
případě s koncem Rakouska – Uherska, mocnářství, císaře pána…
Můžeme vést rozsáhlé diskuse

a polemiky o správnosti tohoto
rozpadu, o konci moci Habsburků
ve střední Evropě a o důsledcích,
které to pro tento prostor v průběhu 20. století přineslo, z hlediska
lidové tvorby nám však toto období
zanechalo nepřeberné množství písní o verbování, vojně, jednotlivých
bojích, o lásce - smutné, bolestné,

tragické i veselé, písní o loučení,
žalu, vojně s Turky… Během večera řada takových písní zazněla.
Celý program nesl příznačný název
„Rakúský císař pán“ a byl stejnojmennou písní v podání Lužických
mužáků uveden.
V ohlasech návštěvníků večera
převládaly pozitivní dojmy a po-

střehy, byť drobné připomínky se
vždy tu a tam najdou.
Před závěrečnou písní „Při trenčanskej bráně“, kterou společně
zpívalo celé jeviště i hlediště,
jsme udělili titul „gulášový dědek“
pánům L. Bílíkovi a J. Molnárovi,
kteří s námi léta spolupracují právě
na zajištění a přípravě pohoštění na
našich akcích. Byla to milá tečka
za oficiální částí programu, po níž
následovala dlouho do noci beseda
u cimbálu.
Děkujeme všem za pomoc při
zajištění tohoto večera – obci Lužice, společnosti Lutes s.r.o., chase,
koláčkové četě a všem dalším,
kteří přispěli svou troškou k pohodovému a příjemnému sobotnímu
večeru.
Děkujeme vám za vaši přízeň
a podporu a zároveň se budeme těšit
na příští setkání při lidové písni,
dobrém víně, klobáse a koláčcích.
Za Lužické mužáky
Tomáš Klásek

DEN S VODNÍKEM TIHELŇÁKEM
Poslední červencovou sobotu se
v Lužicích na Cihelně konala akce
pro celou rodinu Den s vodníkem
Tihelňákem. Poprvé se této akce
zúčastnili i vodní skauti, kteří
zajistili několik loděk, na nichž se
návštěvníci spolu s kormidelníkem
mohli projet. Dále tento den doprovázely paní vodnice, které měly pro
děti nachystané úkoly, v aleji byla
připravena malá stezka a na travnaté
ploše tvořivé dílničky a diskotéka
pro děti.
Večer se uskutečnil rockový koncert se skupinami AbiGail, Babylon,
Easy Line.

Den s vodníkem Tihelňákem

foto: Radek Klvač
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PRKAČCUP

AUTORSKÉ LITERÁRNÍ ČTENÍ

Závod malotraktorů a fréz pořádají od roku 2009 na ulici a v parku U Vrchnice Lužičtí mužáci.
Akce se i letos těšila velkému
zájmu závodníků i diváků. A není
divu. Stroje tovární i domácí výroby upravené pro tuto příležitost do
podoby např. svatebního vozu nebo
sovětského tanku, které kličkovaly
v ukázkové jízdě slalomovou dráhou, byly i letos zajímavou atrakcí,
a slibovaly zajímavou podívanou.
Jenomže nad Lužicemi od rána
visely těžké mraky a hrozily, že každou chvíli začne pršet. A začalo…
Hned po předváděcí jízdě spustil
prudký liják a závod byl předčasně
ukončen. Proto letos známe pouze
vítěze dětské soutěže Prkáček.
Perfektně připravenou a upravenou
dráhu mužáci sklidili a doufám,
že ani připravené občerstvení se
nezkazilo…
Jana Ambrožová

Každoročně v rámci Lužického kulturního léta se
koná v Lužicích autorské čtení.
Od roku 2010, kdy začal na tomto projektu spolupracovat s obcí Lužice, jej pořádá člen Kruhu literárních
autorů Hodonínska Michal Oliva z Lužic. Na Starém
kvartýře četli letos své texty autoři Filip Martinek,
Daniela Andršová a Lukáš Ivánek. Se zajímavým hudebním doprovodem se představila hudební skupina
„Je tu někdo?“ ve složení Michal Oliva, Petr Vaculovič,
Daniela Andršová a mladý nadějný bubeník Prokop
Oliva, žák 4. třídy základní školy v Lužicích.

Prkáček 2018
foto: Petra Lorencová

SLAVNOST VINOBRANÍ 2018
V ČÍSLECH
200 platících návštěvníků, 2 pokladní.
5 krojovaných děvčat, 7 šohajů, 5 kvartýrnic, 1 kvartýrník.
8 muzikantů Cimbálové muziky Podluží a s nimi 2 zpěvačky, 1 zpěvák, 1 zvukař.
1 policajt, 11 hotařů na hlídání zaražené hory.
1 hora - ukradená dětmi.
1 velký hrozen od vinařů vydražený za 3100 Kč.
160 litrů vypitého burčáku z Moravské Nové Vsi.

Vystoupení skupiny Je tu někdo?
foto: Petra Lorencová

Součástí Prkačcupu byla i tento
rok ochutnávka doma upečených
chlebů místních hospodyněk Pekáček.
Výsledky 4. ročníku Pekáčku:
1. místo chléb č. 10 Česnekový
(163 b.) Michal Hřebíček
2. místo chléb č. 4 Pohankový
(122 b.) Lucka Králová
3. místo chléb č. 3 Tátův cibulák
(103 b.) Libor Hegnar
Gratulujeme a děkujeme všem,
kteří se zúčastnili!
Pekáček 2018
foto: Petra Lorencová
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Michal Oliva a Filip Martinek
foto: Petra Lorencová

Vinobraní 2018

foto: Petra Lorencová
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Místní organizace Moravského
rybářského svazu p. s.
v Hodoníně
pořádá pro členy MRS
tradiční

RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY

V neděli 7. října 2018
na revíru „Lužický hliník“
(Cihelna) v Lužicích
Revír bude velmi dobře
zarybněn a do závodu hájen.
Srdečně zve výbor MO Hodonín

Spolky
KDYŽ PADÁ HVĚZDA
„Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.” Antoine de Saint-Exupéry.
Nikdy nesmíme zapomenout na vzpomínky, které nás provází celým naším životem. Co když nám je chce
ale někdo ukrást? Není mezi námi někdo z jiné planety? Nebo snad přišel z hvězdy? Starý blázen, který
tvrdí, že je Malým princem. Kouzelná postavička, která zažila mnohé, ale její vzpomínky začínají mizet.
Letos jsme se s dětmi opět vydali
na louku za Horními Lhoticemi,
abychom pomohli Malému princi
nalézt jeho ztracené vzpomínky,
a pomohli tak dát svět zase do rovnováhy. Během celého tábora nás
čekalo hned několik překážek. První
den jsme našli Malého prince, jenže
si nic nepamatoval. Zjistili jsme,
že budeme potřebovat najít jeho
deník. Malý princ věděl, že musí
jít na tržiště… Potom už to šlo ráz
na ráz. Procházeli jsme bludištěm,
byli jsme v katakombách, kde jsme
museli hrát o svůj život. Zkušení
průvodci s námi šli přes nebezpečné

Posezení
s písničkou
17. 11. 2018
Sokolovna Lužice
od 15.00 hodin
V programu zazpívá
od 16.00 hodin
Vladimír Walda Nerušil
s doprovodem kapely
Malevil Band
Občerstvení zajištěno
Vstupné dobrovolné
Jste všichni srdečně zváni.
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Dračí hory a nepřátelským územím.
V polovině tábora jsme se dozvěděli, že musíme postavit raketu a vydat
se na vzdálené planety, kde nás
čekala další dobrodružství.
U krále jsme se museli zúčastnit
jeho závodu motokár. Na jedné planetě jsme museli opět postavit zničenou vesnici, na druhé zase pomoct
místním odhalit dávné tajemství.
Během celého tábora jsme se navíc
učili různým dovednostem, například základy zdravovědy od lékaře,
dělat korálky s místní umělkyní,
herečka nás učila herectví, švadlena
šít, alchymista poznávat vůně, zálesák rozdělávat oheň, šifrantka luštit
šifry, řezbář vyřezávat… Naučili
jsme se toho během těch osmnácti
dní, kdy jsme na táborovém placu
byli, spoustu. Nakonec jsme Malému princi pomohli vzpomenout si,
kde je jeho planeta, a dokonce jsme
ji s ním navštívili. Záchranu Malého
prince jsme poslední večer oslavili
velkým závěrečným táborákem.

zvyků jsou takzvané fády, kdy se
vyhlásí, co se nesmí, popř. co se
musí následující den dělat (např.
každý dnes musí mít na každé noze
jinou botu).
Když už to vypadalo, že nás
nemůže na Madagaskaru nic překvapit, objevila se najednou uprostřed tábora tři zvířata z newyorské
ZOO - hrošice Glorie, zebra Marty
a žirafa Melman. Ta nás poprosila

Martin Kadala

o pomoc s hledáním jejich čtvrtého
kamaráda lva Alexe. Ten byl díky
stopařským schopnostem našich
dětí nalezen. Později Melman ale
zjistil, že poztrácel všechny své fleky, a tak nás opět požádal o pomoc
s jejich nalezením. Čekala nás řada
nelehkých úkolů, ale nakonec byly
všechny fleky nalezeny a vráceny
na Melmanovu srst.
Odměna naše děti neminula.

Dostaly totiž mapu ke starému pirátskému pokladu. Ta je přes nejednu
překážku zavedla až k pirátům, se
kterými musely svést nemilosrdnou bitvu. Zloduši dostali na frak
a poklad si děti rozdělily, aby si
každý mohl odvézt památku na tento parádní tábor. Ten byl zakončen
slavnostním táborákem, při jehož
přípravě někteří doslova cedili krev.
Tak zase za rok v Polničce!

foto: Pavel Marek

EXPEDICE MADAGASKAR
Tak se nám opět rok s rokem sešel a najednou tu byly dva nejkrásnější měsíce v roce, na které připadají
letní prázdniny. A když nastupují na scénu prázdniny, znamená to, že konečně přichází i čas tábora. Je to
místo, kde zažijete spoustu zábavy, ale také spoustu životních výzev. Všichni se na něj těšíme, děti i vedoucí,
a odpočítáváme netrpělivě dny do odjezdu.
Letos připadl odjezd na čtvrtek
12. července. Stejně jako každý
rok jsme se sešli na lužickém
vlakovém nádraží a odtud jsme
vyrazili směr Polnička. Po příjezdu nejspíš čekal dosud táborem
neprověřené skauty šok, jelikož
zde žádné stany nestály a oni sami
si museli příbytky postavit. Starší
a zkušenější ovšem již věděli jak
na to, a tak zanedlouho vyrostl na
20

naší louce opravdový tábor plný
stanů.
Brzy však vyšlo najevo, že se
nejedná o jen tak ledajaký tábor,
jelikož děti odletěly na expedici
na tropický ostrov na jihovýchodě
Afriky - na Madagaskar. Zde se setkaly se světově známým badatelem
a expertem na staré africké kultury,
se kterým naši skauti postupně
poznávali kulturu čtyř největších

madagaskarských kmenů. Aby
se vůbec k domorodcům dostali,
museli nejednou zdolávat náročný
terén uprostřed pralesa nebo ze
svých těl utvořit most, aby překlenuli divokou řeku. Samozřejmě,
že domorodci nemají k cizákům
přílišnou důvěru, a tak bylo zcela
nezbytné si ji získat tím, že budeme
dodržovat jejich zvyklosti. Jeden
z nejdůležitějších madagaskarských

Foto: Karolína Matlovičová
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LUŽICKÁ SCHOLA A JEDNO SOBOTNÍ ODPOLEDNE
Stará lidová moudrost říká „Sportem ku zdraví“, utužování vztahů v kolektivu má zase moderní název
teambuilding. Lužická schola se rozhodla tyto dva aspekty skloubit a udělala něco pro své zdraví.
Jednoho krásného letního odpoledne všichni zanechali vodních
radovánek a vyzbrojeni přilbou
a slunečními brýlemi nabrali směr
Tvrdonice. Někdo by možná namítl, že se nejedná o žádnou velkou
štreku, ale všichni víme, že nemusí
pršet, jen když kape. Když už mluvíme o tom dešti, tak asi nejsem
sám, kdo ho již několik dní prosebně vyvolával. Po velkou část cesty
nám byl velkým pomocníkem les.
Stín jeho stromů pro nás představoval povolený doping a úměrně
s jeho intenzitou klesalo „remcání“
a různé projevy anarchie. Až přišel
cíl, k jehož zdolání vedlo jedno
mírné stoupání. Někomu se možná
příčilo, ale přírodě neporučíme.
Někteří možná netušili, že stoupat
budeme ještě výš.
Pan farář nás přivítal s otevřenou
náručí a vypadal, že ho návštěva
z jedné z vedlejších obcí potěšila.
Umožnil nám výstup na kostelní věž
a jasné počasí nám zase dopřálo pohled na krásy blízkého i vzdálenějšího okolí. Ten pohled musí turista
i cyklista brát jako největší odměnu
za předvedený výkon. Když jsme ze
schodů sestoupali zpět dolů, čekal
na nás ještě jeden mezinárodní ex-

Výlet lužické scholy
kurz. Věnovaná zmrzlina navodila
iluzi Itálie a turnaj ve hře pétanque
nás na chvíli zavedl do Francie.
Stejně jako u každého sportu nechyběly ani tady emoce.
A hurá domů? Den ještě nekončí.
V Lužicích jsme se za předvedený
výkon odměnili. Dnes již útulná farní zahrada se stala ideálním místem

foto: Honza Klásek
pro jednu letní grilovačku. Prostě
jsme neodolali možnosti odměnit se
sami sobě. Po sportovním výkonu
vždy lépe chutná. Všichni vypadali
spokojeně a snad ani vrchní správce
grilu nezklamal a za rok si ho třeba
zase zavolají.
Nechme se tedy překvapit...
Honza Klásek

Vodní skauti prázdniny zahájili
a nakonec i symbolicky uzavřeli
spoluprací na akcích Slovanského
hradiště v Mikulčicích. V červenci v rámci akce „Těšíme se na
prázdniny“ (6. 7. 2018) a na konci
léta na akci „Veselé a hravé loučení s prázdninami“ (26. 8. 2018).
Zajišťovali jsme totiž se svými
dvěma skautskými pramicemi
plavby kolem jižního valu akropole po tzv. Teplém járku, který
měl stále dost vody i pro naše dvě
lodě a pro spousty spokojených
námořníků, kteří začali objevovat
krásu lužního lesa i z vodní hladiny
s nečekanými výhledy a zákoutími.
Naše účast na velkých akcích pro
děti na „Valech“ u Mikulčic se
stala již tradicí a potěší nás, když
budeme spolupráci s Masarykovým
muzeem dále prohlubovat.
Ale nejen jednodenními vodáckými aktivitami jsme vyplnili
prázdninový čas. Pravidelně v polovině července jezdíme totiž sjet si
část některé z našich krásných řek.
Pro nás může být táborem i několikadenní putovní vodácká výprava
(16. - 18. 7. 2018). Tentokrát jsme
zamířili na sever do míst, kde se
z naší řeky Moravy stává teprve
pořádná řeka. V CHKO Litovelské
Pomoraví Morava přirozeně meandruje ještě nedotčenou přírodou.

Vodní skauti na Bouzově

foto: průvodkyně hradu

VODNÍ SKAUTI
Suché počasí letos vodákům vůbec nepřálo. V českých řekách se začaly objevovat hladové kameny, na
kterých jsou vytesány nejnižší stavy vodní hladiny, v moravských lužních lesích začaly vysychat i tůně
a slepá ramena, v rybnících a přehradách hynuly ryby pro nedostatek vody. V meandrech se obnažily
kmeny a větve skryté jindy pod vodou a vystoupily mělčiny, jesepy a ostrůvky, o kterých jsme mohli jen
tušit díky vodním vírům. Jen málokterá řeka, potok nebo rybník byly uchráněny před velkým úbytkem
vody a lodě začaly drhnout o kamenité, písčité i bahnité dno. Okolní krajina vyschla na troud a v přírodě
byl vyhlášen zákaz rozdělávání ohňů. Mnoho skautských táborů tak nemohlo trávit ani večery u slavnostních táboráků pro zákaz rozdělávání ohně v přírodě. Letní bouřky, které by ochladily a pročistily vzduch,
téměř vymizely. Takové prázdninové dny jsou za námi, ale i my jsme si nakonec vody užili.
22

S vodníkem Tihelňákem na skautské pramici P550

foto: Radek Klvač
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Vydali jsme se tedy k obci Mladeč,
kde jsme měli základnu ve skautské
chatě Hejtmanka. V těch několika
dnech jsme z Mohelnice vyrazili po
průzračných Moravičanských jezerech dál po řece Moravě až do Litovle,
hanáckých Benátek. Počasí nám sice
trochu nepřálo, ale díky tomu jsme
navštívili i Mladečské jeskyně s cromagnonskými lovci pravěké zvěře či
pohádkový hrad Bouzov. Na cestě
domů jsme se ještě stihli zastavit na
památkově chráněném hanáckém statku v Příkazích. Statistika akce: 3 lodě
P550, 21 říčních námořníků.
I na akci Den s vodníkem Tihelňákem (28. 7. 2018) jsme se objevili.
Nabídli jsme dětským i dospělým
účastníkům projížďku po Lužáku na
našich skautských pramicích P550.
Uprostřed Lužáku však kotvila i naše
korzárská plachetnice s typovým
označením „Pirát“, ale i malá dětská
plachetnička. A mnoho dětí i jejich
rodičů zjistilo, že být vodním skautem
je vlastně velká zábava.
V novém školním roce chystáme
samozřejmě spoustu dalších krásných
akcí, ale především se budeme už pravidelně scházet každé úterý ve farním
centru v Lužicích od 17:00 do 18:30.
Můžete se přidat k nám a spoustu se
toho naučit, ještě víc toho zažít a hlavně si to všechno užít. Vítáme ve svých
řadách nejen děti od 4 let, ale i jejich
starší sourozence a taky maminky
i tatínky.
Mira

DOBRÁ PŮDA
Vážení spoluobčané,
po prázdninové přestávce se rozjíždí další velmi inspirativní akce na
Dobré půdě. Věřím, že vás témata, která jsme připravili pro podzim 2018,
zaujmou a že budou pro nás všechny praktická a přínosná.
Snažíme se přinášet programy, které předávají cenné informace pro
rozvoj vaší osobnosti, partnerského vztahu, pomáhají při výchově dětí,
přinášejí růst v pracovní oblasti a také v rovině spirituální.
Program pro konec roku 2018:
Sobota 15. 9. 2018 v 18 hodin –
ZOB Atmosféra
Téma: ZÍTRA ZNOVU A JINAK – jak se naučit důsledně ukončovat staré a s rozvahou začínat to
nové
Přednáší: Mojmír Voráč – trenér
a kouč manažerů, vztahový poradce
Sobota 29. 9. 2018 v 18 hodin –
Atmosféra - cestopis
Téma: MORAVSKÁ STOPA
V LADAKU
Host: Vítězslav Vurst – cestovatel
Sobota 13. 10. 2018 v 17 hodin –
ZOB Atmosféra
Téma: ZASE VEDLE aneb Proč
i chytří lidé dělají hloupá rozhodnutí
Přednáší: Mojmír Voráč – trenér
a kouč manažerů, vztahový poradce

Vodní skauti na své korzárské plachetnici Piráti

tel.: 775 662 298;
https://fenix.skauting.cz/
Rodinný vodní skauting z Lužic; Vodní skauti Hodonín

foto: Radek Klvač

PODĚKOVÁNÍ
Klub česko – francouzského partnerství děkuje vedení restaurace Lužák za poskytnutí sponzorského daru
na turnaj v pétanque. Odměny pro 6 vítězných dvojic a zajištění pitného režimu pro všechny účastníky byly
velkým přínosem pro zajištění zdárného průběhu turnaje. Děkujeme také za přípravu a pomoc při zabezpečení
technického zázemí firmě Lutes a restauraci Lužák.
Díky také Miroslavu Bílkovi a Břetislavu Balajovi za poskytnutí zázemí pro konání turnaje.
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Sobota 27. 10. 2018 v 17 hodin
– Atmosféra
Téma: VÍTĚZSTVÍ NAD ZÁVISLOSTÍ
Host: Lukáš Stehlík
Sobota 10. 11. 2018 v 17 hodin –
ZOB Atmosféra
Téma: SPRÁVNÁ TREFA – jak
se rozhodovat racionálně a eliminovat rizika nesprávné volby
Přednáší: Mojmír Voráč – trenér
a kouč manažerů, vztahový poradce

Dobrá půda
Sobota 1. 12. 2018 v 17 hodin –
Atmosféra
Téma: SRDCE NA DLANI
Host: Renáta Chlebková
Sobota 15. 12. 2018 v 17 hodin
– Atmosféra
Téma: VÁNOČNÍ KONCERT
Host: Pěvecký sbor Heleny Vladárové z Břeclavi
Jelikož je na Dobré půdě omezená
kapacita, je nezbytné, abyste si svou
registrací zajistili místo na každou
akci, které se chcete zúčastnit. Po
zaplnění kapacity už nebude možno

foto: Daniel Dorica
se přihlásit a programu se zúčastnit.
Registrovat se můžete na www.dobrapuda.cz v sekci Akce. Na těchto
stránkách se můžete rovněž přihlásit
k odběru novinek, a být tak informováni o každé z připravovaných
akcí e-mailem.
Na našich webových stránkách
najdete kromě aktuálních akcí
také přehled o tom, co proběhlo,
a to v archivu akcí, v galerii fotek
a v článcích.
Těšíme se na setkávání s Vámi.
Daniel a Dáša Doricovi
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Rozhovor

Rozhovor

Rozhovor
KDYŽ JE KONÍČKEM SPORT
Plavec poprvé pokořil Baťův kanál, urazil 43 kilometrů...
Bahno, vodní ptactvo a 14 hodin ve vlnách Baťova kanálu...
Čtrnáct hodin v kalné vodě. Plavec jako první překonal Baťův kanál…
Marek to dokázal. Přeplaval Baťův kanál…
To jsou některé z mnoha nadpisů článků, které se v červnu objevily v médiích. Někteří vědí, jiní netuší,
že plavec, který pokořil Baťův kanál, je rodák z Lužic Marek Jedlička. Markovi moc blahopřejeme k tomuto sportovnímu výkonu a pro čtenáře Lužického zpravodaje se ptáme:
Marku, můžeš se nám trošku
představit?
Pocházím z Lužic, kde jsem vychodil základní školu. Po střední
škole v Brně a v Hradci Králové
jsem začal pracovat v rodinné firmě
jako prodejce a opravář hudebních
nástrojů.
Před 12 lety jsem se odstěhoval
do Hodonína, kde jsem založil rodinu, jsem ženatý a mám dvě děti.
Sportuješ od dětství, nebo až od
pozdějšího věku?

Když mi bylo devět let, tak jsem si
komplikovaně zlomil levé předloktí.
Hrozilo, že nebudu mít pohyblivé
zápěstí, doktor říkal rodičům, že
nejlepší rehabilitací je plavání. Po
školním plaveckém kurzu ve třetí třídě
mě přihlásili do plaveckého oddílu.
Na střední škole jsem se pak dostal
k triatlonu, který provozuji dodnes.
Který sport máš nejraději?
Plavání mám moc rád, již šest let
působím jako trenér v hodonínském
plaveckém klubu.

Foto: Miroslav Mífek
V posledních letech se ale mým
nejoblíbenějším sportem stala silniční cyklistika.

Foto: Milan Zámečník
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Jak tě napadla myšlenka přeplavat Baťův kanál?
V mládi jsem si pohrával s myšlenkou přeplavat kanál La Manche.
Když jsem si o tom ale přečetl
několik knížek, pochopil jsem, že
je to pro mě nedostupné hlavně
díky studené vodě a také finanční
náročnosti. Hledal jsem tedy něco

schůdnějšího. Často chodím běhat
a jezdit na kole kolem řeky Moravy,
tam proto vznikla první myšlenka proč to nezkusit, když nám řeka teče
téměř za domem.
Asi před třemi lety mě napadlo
přeplavat celý Baťův kanál. Ten
letos slaví 80 let od svého dobudování. Já jsem zase letos oslavil 40.
narozeniny, tak jsem si říkal, že to
oslavíme společně.
Kolik jsi celkem uplaval a plaval
jsi už někdy takovou trasu?
Na plaveckých závodech na
volné vodě plavu nejčastěji 5 km.
Letos v březnu jsem na plavecké
šestihodinovce uplaval 20 kilometrů, což jsem bral jako zkoušku
na Baťák.
Start byl 27. 6. v pět hodin ráno
na první plavební komoře ve Spytihněvi a končil jsem v přístavišti
Skalica. Celková délka plavby byla
43 km. Díky doprovodnému týmu,
kde byl můj švagr Zdeněk Průdek
a kolegové z plaveckého klubu, jsem
tuto vzdálenost zvládl za 14 hodin
a 3 minuty.
Bylo něco, co tě během překonávání kanálu překvapilo?
Je to úžasná vodní cesta, všem
doporučuji, aby si půjčili loďku
a někdy se tam projeli.
Část kanálu, asi 17 km, vede
korytem Moravy, tam jsem počítal
s tím, že si odpočinu v proudu, ale
díky velkému podstavu byla voda
téměř stojatá. Jediné, s čím jsem se
během plavby potýkal, byla bolest
pod levou paží, od 35. kilometru
hrozilo, že budu muset z kraulu
přejít na prsa, ale podařilo se to
překonat.
Příjemné bylo, že mě po břehu
doprovázeli kamarádi, děti z plaveckého klubu a rodina. Dokonce
přijela skupina cyklistů z projektu
„Kolo sbližuje“ z Lužic, ty jsem
zaregistroval už ve Strážnici.

Foto: Milan Zámečník
Účastníš se i soutěží nebo závodů?
Přes léto se snažím absolvovat
několik triatlonů. Na dálkové plavání rád jezdím do rakouského
Tullnu. Díky svému věku se plaveckých závodů zúčastňuji v kategorii
masters a jsem rád, že jezdí i ostatní
kolegové z oddílu, kteří se mnou
plavali už v mládí.

surfing. Dalším dárkem byl flyboarding, tedy lítání nad vodou. Ve
sportu je stále co objevovat, tak se
na to těším.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně sil při plnění tvých
plánů.
Petra Lorencová

Jaké jsou tvé další plány, které
bys chtěl uskutečnit?
Jsem sportovní amatér, který má
běžné zaměstnání, takže někdy složitě hledám čas na trénink.
Rád bych si jednou odjel dlouhý
triatlon, což obnáší 3,8 km plavání,
180 km jízdy na kole a 42 km běhu.
Dosud jezdím na závodech jen polovinu těchto vzdáleností. Ke sportu
vedu v rozumné míře i své děti, tam
mám spoustu plánů, hlavně je chci
podporovat.
Máš v plánu vyzkoušet ještě
nějaký sport, který jsi doposud
nezkusil?
K narozeninám jsem dostal kurz
surfování na umělé vlně - indoor
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LUŽICKÉ KRONIKY

Historie
ČÍM SE ZABÝVALO PŘEDSTAVENSTVO OBCE LUŽICE V DOBĚ
PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY 1914 -1918 (vybráno ze zápisů představenstva obce)
12. září 1914
Členové představenstva:
František Bohun, starosta
František Bortlík, radní
Jakub Lacka, radní
Jan Netík, radní
Josef Bílík, člen výboru
Martin Koneček, člen výboru
Jiří Maňák, člen výboru
František Příkazský, člen výboru
Martin Příkazský, člen výboru
Antonín Václav, člen výboru
Josef Čermák, náhradník
Martin Herka, náhradník
Jaroslav Hudeček, náhradník
Methoděj Komosný, náhradník
Martin Kurka, náhradník
František Novák, náhradník
• Členové uctili památku člena výboru Antonína Krále, který padl
na jižním bojišti.
• Navrženo a schváleno umístění
obecního pastýře, alkoholika, lenocha a výtržníka, do robotárny
v Brně.
• Dále pronájmy pozemků, sečení
otavy na obecních lukách, rozpočet obce na další rok, doplnění
členů za ty, kteří odešli do války.
Rok 1915
• Návrh na udělení pokuty 50 –
100 Kč místnímu pekaři za to, že
předražuje chleba. Průměrná cena
mouky je v Hodoníně 72 haléřů
za kilogram, v Lužicích 67 haléřů. Stanovena maximální cena:
chlebová mouka 50 haléřů/1 kg,
jemná pšeničná 76 haléřů/ 1kg,
válečná pšeničná 58 haléřů/ 1kg.
• Spor s obcí Těšice o příspěvek na
výživu sirotků po Janu Bílíkovi,
příslušnému do zdejší obce, ale
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poslední bydliště Těšice, který
padl na severním bojišti a zůstalo
po něm pět dětí. Matka zemřela.
• Projednávaly se běžné věci, jako
byl prodej a koupě obecních býků,
přijetí nového pastýře, vymáhání
placení obecních pronájmů.
• Jednalo se také například o koupi
psacího stroje pro obecní účely,
protože písemností přibývalo.
Rok 1916
• Rozmáhá se polní pych, dopouštějí se ho většinou lidé nebo
spíše ženy z Kolonie, jejichž muži
odešli do války.
Helena Medlenová byla přistižena při krádeži brambor, obecní
představenstvo ji navrhuje vyhostit, poněvadž jmenovaná při
výslechu cynicky si počíná a vážnost úřadu obecního zlehčuje.
• 30. listopadu 1916 se konal ve Vídni
pohřeb zesnulého císaře Františka
Josefa I. Ráno v 8 hodin bylo v lužickém kostele smuteční rekviem,
kterého se povinně zúčastnili
členové obecního výboru. V obci
po dobu pohřbu byly uzavřeny
obchody a hostince a nesměly se
vykonávat žádné všední práce.
• 15. prosince za příčinou nástupu
na trůn Jeho Výsosti císaře Karla I.
byly konány slavnostní služby
boží.
Rok 1917
• Velkým problémem jsou opět
krádeže na polích a v zahradách.
• Jsou stížnosti na školní mládež,
která se po setmění toulá po vsi
a v mnoha případech se dopouští
krádeží.
• Projednávaly se válečné půjčky,

obecní pronájmy – pronájem vod,
vyvážení obecních kalů za obnos
75 Kč za rok, pronájem odvozu
branců za 127 Kč ročně.
• Pronájem obecních chudých –
2 osoby za 180 a 150 Kč. (Obecní
chudí – byly to osoby postižené
buď tělesně, nebo duševně, které
nebyly schopné se o sebe postarat
a neměly žádné příbuzné. Obec
jim proto přidělila opatrovníky,
kteří se o ně měli starat, a těm
vyplácela smluvenou částku).
• Byla stanovena minimální mzda
pro pracující ženy. Pracovní doba
jim začíná v 6 hodin ráno a končí
v 6 hodin večer s hodinovou polední přestávkou. Za to jim náleží
mzda 16 – 18 haléřů za hodinu.
• Pro rodiny, které nevlastní žádnou
půdu, se rozměřovaly obecní pozemky po půl míře za nájemní cenu 5 Kč.
Rok 1918
• Vznikají potíže při vybírání povinných dodávek obilí pro válečné účely. Obec platí za ubytování
a stravování vojáků, kteří tyto
dávky rekvírují. Je nedostatek
povozů pro sklizeň otavy, která
hnije na lukách.
Na poli v Těšicích byl zastřelen
35letý lužický občan z Kolonie
při krádeži brambor.
• Uvažuje se o zřízení obecní kuchyně, která by vařila pro chudé,
a o podpoře učitelům na stravování a ubytování.
• Připravuje se regulace Kyjovky.
• Splácení válečné půjčky.
• Změna státního útvaru a s ním
související změny v obecním
výboru a ve vedení obce.
Věra Kotásková, kronikářka

V Lužicích se začala psát kronika
v roce 1918. Napsáno je sedm knih,
osmá je rozepsána. Všechny knihy
jsou psány ručně, nepřetržitá řada
se přerušila v roce 1992, kdy tehdejší kronikářka Anežka Zimková
ukončila svoji práci. Dva roky obec
nenašla dalšího kronikáře, až v roce
1994 to byla Miroslava Rošková,
která dopsala i chybějící roky. V té
době její dcera Irina začala s ilustrací kroniky.
V době okupace musely být kroniky odevzdány. Byly uschovány
a v roce 1946 byla kniha vrácena
obci. Učitel a kronikář Pavel Kučera dopsal do kroniky zpětně roky
okupace.
Kronikáři obce Lužice
Vladimír Materna
1918 – 1923
V letech 1924 – 1925 se vystřídali

kronikáři Metoděj Barvík, Jan Kučera, Michal Jaroš
Martin Komosný
1925 – 1939
Pavel Kučera
1946 – 1956
Bedřich Sečkař
1957 – 1960
Jan Novotný
1961 – 1962
Anežka Zimková
1963 – 1991
V letech 1992 – 1994 neměla obec
kronikáře
Miroslava Rošková 1995 – 2001
Miluška Kopřivová 2002 – 2009
Věra Kotásková
2010 – dosud
Ilustrátoři od roku 1995
Irina Rošková
Jan Buchta
Zuzana Zimková
Originály jsou uloženy v Okresním archivu v Hodoníně, na obecním úřadě jsou kopie.
Věra Kotásková

První kronika obce Lužice

Příroda – Ekologie
O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
PLASTY
-

-

Víte, že…
z 50 PET lahví může být vyrobena nová flísová bunda
jeden kontejner odpadních plastů
ušetří až 30 litrů ropy
s vyhozenými plasty se setkáváme např. ve výplních spacáků
a zimních bund, v kobercích,
v automobilovém čalounění nebo
na dětských hřištích
PET lahve se dále třídí podle
barev na čiré, modré, zelené
a zbývající barvy

Do žluté nádoby na plasty
PATŘÍ: plastové nádoby a láhve
(sešlápnout tak, aby se efektivně
využil objem nádoby), výrobky
z plastů, sáčky a fólie, nápojové
kartony, plastové hračky
NEPATŘÍ: novodurové trubky
a linoleum, obaly znečištěné od chemikálií, zbytky potravin a podobně

PAPÍR
Víte, že…
- použitím jedné tuny sběrového
papíru se ušetří 17 stromů v lese
a 109 000 litrů čisté vody
- 50 kg sběrového papíru může

nahradit jeden strom dlouhý 8 m
o průměru 14 cm
- papír lze recyklovat pouze sedmkrát a proložky od vajec jsou
poslední stádium recyklace
Do modré nádoby na papír
PATŘÍ: noviny, časopisy, knihy,
krabice (rozložit tak, aby se efektivně využil objem nádoby), lepenka,
karton, kancelářský papír a sešity,
obálky
NEPATŘÍ: mokrý, mastný nebo
jinak znečištěný papír, nápojové
kartony, použité kapesníky
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BAREVNÉ SKLO
Víte, že …
- recyklace skla není nijak omezena, sklo se dá znovu použít téměř
do nekonečna
- už ze tří kilogramů skla se dá
vyrobit sada šesti skleniček
- až 80 % lahví je z recyklovaného
skla
Do zelené nádoby na barevné
sklo PATŘÍ: barevné sklo, láhve
od nápojů, skleněné nádoby od
potravin, tabulové sklo, skleničky
NEPATŘÍ: bílé sklo, autosklo,
porcelán, zrcadla, drátěné sklo,
keramika, zlacená a pokovená skla

BÍLÉ SKLO
Víte, že …
- recyklace skla snižuje související
znečištění vzduchu o 20 % a související znečištění vody o 50 %
- roztavení skla (střepů) spotřebuje
o 40 % méně energie než výroba
skla ze surových materiálů
- 1 tuna recyklovaného skla ušetří
více než 300 kg CO2
Do bílé nádoby na bílé sklo
PATŘÍ: láhve od nápojů, skle-

něné obaly od kávy, zavařenin,
kečupů bez kovových a plastových víček
NEPATŘÍ: barevné sklo, autosklo, porcelán, zrcadla, drátěné sklo,
keramika, varné sklo, tabulkové
sklo

KOVY
Víte, že …
- výroba jedné tuny železa z železného šrotu ušetří 630 kilogramů
černého uhlí, 1,1 tuny železné
rudy a 55 kilogramů vápence
- nádobky od sprejů (i prázdné)
stejně jako obaly od nebezpečných látek jsou nebezpečnými
odpady a můžete je odevzdat na
sběrném dvoře
Do šedé nádoby na kovy
PATŘÍ: nápojové plechovky, plechovky od potravin, nádobky od
kosmetiky, ostatní kovové předměty
jako např. kovová víčka, nádobí atd.
NEPATŘÍ: obaly znečištěné
syntetickými barvami, ředidly,
lepidly, laky, mořidly, benzinem,
motorovým olejem nebo naftou,
elektrospotřebiče, baterie aj.

BIOODPAD
Víte, že …
- kompostování je způsob využívání biologicky rozložitelného
odpadu známý už ze starověké
Číny
- kompost je kvalitní organo-minerální hnojivo, kterým jsou do
půdy navráceny všechny cenné
živiny
- na rozdíl od minerálních hnojiv
se do půdy dostává také humus,
který velmi dobře působí na vlastnosti půdy, v níž snižuje erozi
půdy a zadržuje více vody
Do nádoby na bioodpad
PATŘÍ: tráva, plevel, rostliny, seno,
sláma, listí, dřevní hmota, hobliny,
piliny, jemné nebo nadrcené větve,
jadřince, pecky z ovoce, slupky
z citrusových a jiných plodů, kávová sedlina, zbytky pečiva a obilnin,
čajové sáčky
NEPATŘÍ: živočišné zbytky,
maso, kosti, kůže, exkrementy
masožravých zvířat, tekuté zbytky
jídel, jedlé oleje a tuky, uhynulá
zvířata nebo komunální odpad
Za LUTES s.r.o.
Bc. Michal Dombek

Foto: Michal Dombek
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TŘÍDÍTE ODPAD?
DĚKUJEME 
V roce 2017 bylo v obci
Lužice vytříděno občany
a firmou LUTES
a předáno k využití
společnosti EKO-KOM
158,494 tun odpadu.
Za toto množství obec
obdržela částku 277 402 Kč.

Základní škola a Mateřská škola
Jaroslava Dobrovolského Lužice
pořádá

v úterý 2. října 2018 od 14:00 do 16:30 hodin
na parkovišti před hřbitovem

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

DŘEVINY A SOUSEDÉ
S některými z vás jsme při řeči narazili na problém ve vztahu k dřevinám rostoucím na pozemcích
vlastníků. Po konzultaci s několika odborníky se tedy snažím splnit slib a shrnout přehled novinek v této
problematice dle novely občanského zákoníku (NOZ) platné od 1. ledna 2014, která přináší poměrně
značnou úpravu sousedských práv týkajících se právě stromů a plodů z nich.
Základní pravidlo dle § 1067 zní:
„Strom náleží tomu, z jehož pozemku vyrůstá kmen. Vyrůstá-li
kmen na hranici pozemků různých
vlastníků, je strom společný.“
NOZ nově upravuje v
§ 1017 vzdálenost pro výsadbu
dřevin od společné hranice pozemků takto: „Má-li pro to vlastník
pozemku rozumný důvod, může
požadovat, aby se soused zdržel
sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li
je nebo nechal-li je vzrůst, aby je
odstranil. Nestanoví-li jiný právní
předpis nebo neplyne-li z místních
zvyklostí něco jiného, platí pro
stromy dorůstající obvykle výšky
přesahující 3 metry jako přípustná
vzdálenost od společné hranice
pozemků 3 metry a pro ostatní
stromy 1,5 metru.“ Toto ustanovení
ale nejde použít, je-li na sousedním
pozemku les nebo sad, tvoří-li
stromy tzv. rozhradu nebo jedná-li

se o strom zvlášť chráněný podle
jiného právního předpisu.
Není to tedy žádná nepřekročitelná vzdálenost, pokud se sousedé
dohodnou, mohou mít strom či keř
klidně i na hranici pozemku, popř.
těsně vedle ní. Pokud ale k dohodě
nedojde, musí se obrátit na soud,
který uzná (či neuzná) předložené
rozumné důvody a rozhodne ve
věci na základě konkrétní situace.
Ale ani v tomto ustanovení, které
umožňuje požadovat odstranění
stromů, nejsou negovány povinnosti
ve vztahu k ochraně dřevin podle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je podle
§ 8 odst. 1 tohoto zákona potřeba
povolení orgánu ochrany přírody.
Tento orgán není vázán soukromoprávním požadavkem na odstranění
stromů, tuto skutečnost ale jistě
posoudí v rámci úvahy o závažnosti
důvodů, nicméně shledá-li, že od-

stranění stromů by bylo v rozporu se
zákonnými požadavky na ochranu
dřevin, povolení nevydá a dřeviny
nebudou moci být pokáceny.
Novinky jsou i ve věcech plodů,
kde nově platí, že plody spadlé ze
stromů na sousední pozemek náleží
vlastníkovi tohoto pozemku. Toto
ustanovení NOZ se ale nevztahuje
pouze na užitečné plody, jako je třeba ovoce, ale rovněž na listí, větve
nebo jehličí. Pokud tedy z daného
pozemku bude padat listí na sousedův, soused nemůže požadovat od
vlastníka stromu, aby je uklidil. Jiná
situace ale nastane, pokud je ovoce
ještě na stromě a větev s plody jen
přesahuje na sousedův pozemek.
V tomto případě soused ovoce
sklidit nesmí, a dokonce musí vlastníkovi stromu umožnit vstup na svůj
pozemek za účelem sklizení plodů.
Přísnější ochranu podle NOZ požívají i části stromů – jejich kořeny
a větve lze odstranit jen šetrně a ve
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vhodné době, a to pouze v případě,
kdy sousednímu vlastníkovi působí
škodu nebo jiné obtíže převyšující
zájem na nedotčeném zachování
stromu. Soused je povinen předem
vlastníka stromu o odstranění přesahujících kořenů a větví požádat,
sám pak může konat až v případě,
že tak jejich vlastník v přiměřené době neučiní sám. Jemu také
náleží, co z odstraněných kořenů
a větví získá. Nutno ale podotknout,

že i v případě, kdy sousednímu
vlastníku vznikne oprávnění přerůstající větve či kořeny odstranit,
musí tak učinit šetrným způsobem,
který dřevinu samotnou nepoškodí.
V opačném případě se vystavuje
hrozbě sankce ze strany orgánu
ochrany přírody.
Jak sami vidíte, NOZ nám sice
říká, jak máme postupovat v určité
situaci, ale nejlepším řešením je
dohoda se sousedem. Platí sice

staré rčení, že příbuzné a sousedy
si člověk nevybírá, ale o dohodu
bychom se měli pokusit v každém
případě dříve, než začneme úřady
zatěžovat různými podáními nebo
vyvolávat soudní spory.
S pozdravem Petr Slatinský
Použité zdroje: NOZ č. 89/2012 Sb.;
nakladatelství Verlag Dashöfer; pan
M. Králík

SERIÁL: PŘÍRODA NAŠICH LUHŮ
OHROŽENÍ LUHŮ
Člověk se odpradávna snažil o využití úrodné krajiny údolní nivy, ale bohužel většinou bez ohledu
na tamní přírodu. Do dnešních dnů se luhů v České republice zachovalo poskrovnu – nalezneme je již
jen v úzkých pruzích kolem řek, např. v Polabí, v Litovelském Pomoraví, na dolním Podyjí a u nás na
dolním toku řeky Moravy. Je to přibližně 30 000 ha lužních lesů.
Většina lužních lesů do dnešní
doby ustoupila intenzivní těžbě dřeva, odlesňování a využití krajiny
pro zemědělství, průmysl nebo
zástavbu. Nejmasivnější likvidaci
jihomoravských luhů způsobila
v nedávné době stavba vodohospodářského díla Nové Mlýny pod
Pálavou. A před těmito trendy
nejsou dostatečně ochráněny zbylé
porosty ani dnes.
Těžkou ránu luhům způsobily
čistě technické vodohospodářské
úpravy, především regulace toků
řek. Rychlé odvedení vody z krajiny
takto vzniklými „kanály“ mělo za
následek celkové vysušení krajiny.
Toky byly těmito úpravami mnohde zkráceny až o třetinu.
Řeka, která je uvězněna v úzkém
korytě mezi pevnými hrázemi,
nejen že nezajišťuje každoroční
blahodárné a živiny i vodu přinášející záplavy, ale celkově s krajinou
nekomunikuje. V nivě tak např.
ubývají a vysychají stálé i periodické tůně. Koryto řeky, které dříve
meandrovalo v krajině, je uvězněné
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a zahloubené. Stěny a dno takového
kanálu se zanáší sedimenty, tím
je omezen průsak vody z řeky do
okolí.
K vysušení krajiny mnohde
přispělo i odvodnění luk často
provázené jejich rozoráním.
Nedostatek vody a pokles hladiny spodní vody může mít za následek schnutí lesa, změnu životních

podmínek rostlin i živočichů a narušení původní druhové skladby
a pestrosti luhů.
Mezi další prvky ohrožující současnou podobu přírody luhu patří
šíření nepůvodních a invazních
druhů rostlin (i živočichů). Dochází k němu z různých příčin, patří
mezi ně však i dřívější výsadba
nepůvodních dřevin.

Významným prvkem, který
ovlivňuje kvalitu lužního lesa, je
způsob lesního hospodaření. Na
pestrost přírody a její udržitelnost
má neblahý vliv zejména plošná
těžba na velkých rozlohách a její
následky. Mezi ně patří např. nedostatek starších porostů a stromů (to
je mimo jiného příčinou nedostatku
hnízdních dutin pro ptactvo). Čistě
hospodářská správa lesa často
přináší vznik stejnověkých hustě
zapojených porostů jednoho druhu
dřeviny, které omezují pestrost
ostatního života a jsou náchylnější
k různým ohrožením.
Svůj díl na poškozování zdejší
přírody může mít i nadměrný turismus a neukáznění návštěvníci.
Šíření odpadků, černé skládky,
nepovolené vjíždění motocyklů
a aut, hluk, nekontrolovatelné
venčení psů apod. jsou však věci,
které můžeme snadno sami pozitivně ovlivnit.
Budoucnost však může pro
zbylé lužní lesy přinést významnější ohrožení: mohla by to být
zamýšlená těžba štěrkopísků,
výstavba megalomanského průplavu Dunaj - Odra - Labe či záměr
přístaviště pro kontejnerové lodě
u Hodonína. Tyto projekty by nejen
nepomohly přirozenému fungování
krajiny a přinesly by velkou zátěž
okolí, ale přes všechny proklamace
je nadmíru pochybný i jejich přínos
v boji proti suchu (dá se dokonce
předpokládat, že pro širší krajinu
by byl v tomto směru jejich vliv
spíše negativní).
Neblahých vlivů na krajinu jihomoravských luhů je mnoho,
ale existuje zde množství opatření
a záměrů na její ochranu. O tom,
zda jsou luhy chráněny dostatečně,
si povíme příště.
Dalimil Toman
Hnutí Brontosaurus Podluží

Foto: Svatopluk Rutar
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LUŽICKÁ MÍLE
V sobotu 23. 6. 2018 se na Cihelně v Lužicích za podpory obce
konal již čtvrtý ročník veřejných
plaveckých závodů Lužická míle.
Pořádající Oddíl sportovního
plavání Hodonín připravil i letos
dětské tratě na padesát metrů, další
tratě na 400 m a na 800 m a hlavní
závod na 1 600 m.
Dopoledne plavcům počasí příliš
nepřálo díky výraznému ochlazení,
teplota vody byla vyšší než teplota
vzduchu. Proto se nepodařilo překonat loňský účastnický rekord, ale
i tak si přišlo zazávodit 72 plavců.
Velkým zpestřením celého dne
bylo předání nového mola, které na
jaře vybudovala obec Lužice.
Vodní záchranná služba z Nových
Mlýnů, která na akci zajišťovala
bezpečnost, zpozorovala na protějším břehu nezvyklý pohyb. Po ohledání místa zjistili, že se tam nachází
vodník Tihelňák s družkou. Záchranáři je na motorovém člunu převezli
k novému molu. Tam následně pan
starosta Jaroslav Kreml za asistence
vodníků pokřtil a předal nové molo
všem plavcům. Společně s dětmi si
zazpívali písničku „Máme molo“.
Závodů se účastnili především
plavci z pořádajícího klubu, široká
veřejnost z Lužic a okolí, ale také
plavci ze slovenské Skalice.
Nejmladším plavcem byl Ondřej
Míčka (nar. 2016), který s rodiči
přijel až z Prahy.
Nejrychlejší v hlavním závodu
byla tak jako v předešlých letech
Lucie Zubalíková. Ta vzdálenost
1 600 m zvládla za 20:33:50. Aktuálně je v letošním roce juniorskou
mistryní ČR na 5 km a 10 km, na
mistrovství Evropy na Maltě obsadila na trati 7,5 km krásné 19. místo.
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Nejrychlejším mužem, který
doplaval celkově na druhém místě
za Lucií, byl Michal Podešť z Fakultního plaveckého klubu Brno
s časem 21:21:00.
Snahou pořadatelů je na tyto
závody přilákat co největší počet
plavců z veřejnosti. Nejde o čas, ale
o dobrý pocit z pohybu.
Zázemí a občerstvení závodníkům poskytla restaurace Lužák.
Ozvučení celého dne sponzorsky
zajišťoval Matěj Motyčka.
Pořadatelé děkují za účast všem
plavcům a všem, kteří se na závodech podíleli.
Výsledky a fotografie naleznete na
stránkách www.plavanihodonin.cz.
Za Oddíl sportovního plavání
Hodonín
Marek Jedlička

Lužická míle

foto: Petra Lorencová

ALL STARS FITNESS TÝM LUŽICE
MISTROVSTVÍ ČR
Ke konci školního roku jsme se
zúčastnili jako každý rok mistrovství ČR, tentokrát v Rakovníku.
Za náš oddíl závodilo 11 dětí ve
věkovém rozmezí 6 - 16 let.
Kategorii dorostenek si poprvé vyzkoušely Lucie Dulovcová
a Barbora Slavíková, a to hned
velmi úspěšně. Lucie získala zlatou
medaili a Barbora obsadila druhou
příčku.
I naše mladší závodnice si odnesly skvělé výsledky:
V kategorii do 10 let
1. místo Barbora Ingrová
2. místo Maria Zakaria
3. místo Kristýna Kučová
V kategorii do 13 let
1. místo Kristýna Dubcová
V kategorii nad 13 let
1. místo Natálie Bílíková

MISTROVSTVÍ SVĚTA
Na nominačním závodě v Brně
bylo letos za náš oddíl vybráno
7 děvčat, která nás reprezentovala
na mistrovství světa, tentokrát po-

prvé na Slovensku v Nitře. Přestože
se neumístila do desátého místa,
ze závodu přijela nadšená a se
spoustou nových zážitků i s motivací k dalšímu cvičení. Děkuji
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p. starostovi a radě obce, že nás
opět finančně podpořili, a to jak na
mezinárodních soutěžích, tak při
zakoupení kostýmů.

ZPRÁVY Z HŘIŠTĚ
I v tyto horké letní dny si vás
dovoluji pozdravit z plochy fotbalového hřiště.
Podzimní část sezony
2018/2019 nám začala teprve před
nedávnem, moc výsledků tedy ještě
nemáme, a tak jen krátce pro nastínění situace na hřišti.
Do letošních soutěží jsme přihlásili čtyři mužstva, a to mladší
přípravku, mladší žáky, dorost
a muže. Bohužel jsme museli zrušit
starší žáky, protože i na nás dolehl
úbytek hráčů a prostě a jednoduše
- nebylo by s kým hrát. Proto jsme
přistoupili ke spojení s dorostem.
Ten nám po loňském postupu do
krajských soutěží s umístěním na
4. místě pokračuje v této soutěži
i letos. V kategorii mužů se příchodem několika dorostenců mužstvo
omladilo, a tak snad budou letošní
výsledky přívětivé a my v koutku
duše budeme přát mužům postup
do vyšší třídy.
V kategorii mladších žáků nám
letošní ročník teprve ukáže. Všichni
hráči se letos posunuli ze starší přípravky, což pro ně bude znamenat
jiný způsob hraní, jinou velikost
hřiště a prostě vše nové. Držíme jim

SOUSTŘEDĚNÍ
Ani o prázdninách jsme nezaháleli. V červenci jsme měli sportovní
soustředění v Bojkovicích. Kromě
tréninků jsme si užili spoustu her,
zábavy, koupání, dokonce jsme s sebou vzali i naše nejmenší školčátka
a soustředění se opravdu vydařilo.
PODĚKOVÁNÍ
Velmi ráda bych poděkovala naší
úžasné trenérce Janě Maršálkové,
která cvičila s našimi nejmenšími
dítky, za její dosavadní práci. Poctivě se na tréninky připravovala, vždy
měla pro děti hezké slovo a myslím,
že díky ní budou mít i v budoucnu
blízko ke sportu. Bohužel jí už čas
nedovoluje, aby vedla děti i v tomto
školním roce. Proto budu nadále
vést pouze dvě skupiny dětí - závodní a nezávodní.
Pokud by měl někdo zájem
nám s tréninky pomoci, má hezký vztah k dětem a sportovního
ducha, budu ráda, když se ozve
na tel. 720 267 949.
TRÉNINKY DĚTÍ
NEZÁVODNÍCH
úterý 15.00 - 16.15
pátek 15.30 - 17.00

minulosti mnoho. Pro začátek jsou
tu soutěže okresních výběrů, kde
také působím, a tak vím, že i tam je
problém dostat hráče. Některým se
nechce, však mě rodiče nebo klub
omluví. Další možností pro šikovné
je hrát za krajské výběry. Tady je
to již cestování po celé republice
i okolních státech. Takto se syn
podíval několikrát třeba na Slovensko, do Maďarska, Chorvatska,
Srbska či Rakouska, zahrál si proti
Spartě, Slávii, Plzni, OFK Bělehrad,
Admira Víděň nebo AS Řím. Pokud
se to ale zabalí hned na začátku, aniž
by se muselo trochu zabojovat, je to
mnohdy špatné řešení.
Závěrem bych vám všem chtěl
popřát krásné prožití zbytku léta,
příjemné babí léto a snad brzké
shledání u některého fotbalového
zápasu na našem hřišti.
S pozdravem Petr Slatinský

TJ Baník Lužice, z. s. nabízí od 1. 1. 2019
umístění bannerové reklamy okolo hrací plochy
fotbalového hřiště.
Bližší informace podá Petr Slatinský – 702 086 720

TURNAJ V LUŽICÍCH U ŠTERNBERKA

TRÉNINKY DĚTÍ
ZÁVODNÍCH
úterý 16.30 - 17.45
pátek 17.00 - 18.30
Krásný podzim přeje
trenérka Katka Knápková

All stars fitness tým Lužice
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tedy palce, aby se dokázali rychle
aklimatizovat a předváděli pěkný
a účinný fotbal.
A kategorie mladší přípravky?
Tam nám ještě letos zůstává vše při
starém. Možná se jen někomu přestalo chtít hrát, jinému se ale zase
chtít začalo, to je ten dětský svět.
Každý z nich dnes vidí v televizi
hezký fotbal, hráče jako Ronaldo,
Messi, Lewandowski, koupí si
krásný dres, kopne do míče. Pak
ale přijde na trénink, zjistí, že to
není žádná velká legrace, trenér
třikrát zvedne hlas a už jen slyšíme:
„Mamko, já už nechci, mě to nebaví.“ No a je nás o jednoho méně.
Nechci a ani mi nepřísluší radit
s výchovou, ale z vlastní zkušenosti můžu říct, že to chce někdy ze
strany rodiče zatlačit, dupnout si.
Možností, jak se pak šikovný hráč
může prezentovat výše, je oproti

V sobotu 21. 7. 2018 v 8 hodin
ráno jsme vyjeli na fotbalový
turnaj „O pohár starosty obce Lužice“, tentokrát pořádaný u příležitosti 25. výročí oddílu FC Lužice
u Šternberka u našich jmenovců ze
severní Moravy. Termín to byl sice
šibeniční, protože někteří hráči se
toulali po dovolených, nakonec nás
ale odjel dostatek, i když složení
bylo od dorostu po staré pány. Cesta
probíhala klidně, leč trochu netrpě-

livě. Už jsme se těšili na přátelskou
atmosféru u našich kamarádů a na
příjemné prostředí. Po příjezdu
proběhlo vřelé přivítání a postupně
se začalo s přípravou na turnaj.
V něm nastoupily domácí týmy FC
Lužice, FK Lužice, staří páni Lužice
a Baník Lužice. Před samotným
započetím hry proběhlo slavnostní
zahájení domácím předsedou FC
Lužice, následováno bylo dovednostní střelbou na branku v podání

současných i minulých předsedů
domácích i hostujících fotbalových
klubů. S hrdostí můžu konstatovat,
že jako jediný z předsedů jsem splnil zadaný úkol a trefil se z půlicí
čáry do malé plastové branky o šíři
1 metr umístěné ve velké brance,
a stal se tak hrdým výhercem láhve
šampaňského. Poté již začala hra.
V prvním zápase nastoupili naši
hráči Baníku Lužice proti domácímu celku FC Lužice. I když šlo
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T.J. SOKOL LUŽICE - ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN ZÁŘÍ - PROSINEC 2018
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Fotbalový turnaj „O pohár starosty obce Lužice“
o přátelský zápas, byly vidět jednak
nesouhra našeho mužstva, jednak
výkonnostní rozdíl, což nakonec
vedlo k zasloužené výhře domácích
4:1. V druhém zápase nastoupila
proti sobě dvě domácí mužstva, tvořená bývalými hráči Lužic a starými
pány z Lužic. Zde vyhráli bývalí
hráči, a tak jsme se potkali v boji
o třetí místo s domácími starými
pány. Tady jsme již neponechali
nic náhodě a po několikerém upozornění ze strany předsedy Baníku
Lužice směrem k některým hráčům
a po nastínění případných sankcí
v podobě sebrání a spálení kopaček
či pěší cesty domů jsme dokázali
zápas vyhrát a umístit se na krásném třetím místě. Ve finálovém
zápase dotáhlo do vítězného konce
své působení domácí mužstvo FC
Lužice, jež zaslouženě vyhrálo celý
turnaj a odneslo si putovní pohár
starosty obce, který jsme mu museli
po našem loňském úspěchu s velkou
lítostí předat.
Po ukončení turnaje následovalo přátelské posezení, proložené
místními grilovanými specialitami,
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pohárkem dobrého vína či piva.
V příležitostných pauzách proběhlo
vystoupení mistrů České republiky
v žonglování s míči i jinými předměty všech velikostí. Ve večerních
hodinách se pak konal koncert místních skupin, který končil až brzy
ráno. To už jsme se pomalu rozjížděli směrem k našemu bydlišti, ale
někteří ještě setrvali v pokračující
zábavě s návratem po vlastní ose.
Závěrem bych chtěl poděkovat
hlavně domácím pořadatelům tur-

foto: TJ Baník Lužice
naje za pěkně připravený program,
skvělé speciality z grilu a nekonečnou zábavu. Škoda jen, že při
pořádání tohoto turnaje u nás není
stejná účast ze strany občanů jako
u našich přátel. Vždyť můžeme přece jen tak necíleně vyrazit na pivo,
klobásek či plátek bokoviny a třeba
se podívat na několik šílenců, kteří
místo toho, aby doma pracovali
nebo odpočívali, se snaží sebrat
soupeři míč a dát gól.

malá kopaná br. Bohunský

gymnastický kroužek br. Janošek

všestrannost děti ses. Lukovská
ženy zdravotní cvičení
ses. Bílková

volejbal ses. Rutarová

malá kopaná
br. Bohunský

volejbal ses. Rutarová

volejbal br. Kadala

So

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

Ne

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

Malý sál (peklo) stolní tenis
Út 1 :
:
stolní tenis
. br
řebíček
Čt 1 :
:
stolní tenis
. br
řebíček

So
Ne

:
:

-1 :
-1 :

utkání stolní tenis dle rozpisu mistrovských utkání
utkání stolní tenis dle rozpisu mistrovských utkání

TENISOVÝ TURNAJ BURČÁK OPEN

Petr Slatinský
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Okénko Joži Trefy / Blahopřejeme

Společenská kronika

Okénko Joži Trefy

Společenská kronika

PÍSKOVIŠTĚ
Vážení!
Přemýšlám nad tým pískovištěm,
keré je v parku u kopca. Každý den
sa tam hraje fúra děcek. Vzpomněl
sem si na moje mládí, jak sme si
hrávali na hromadě písku, kerú měli
před naším barákem zedníci.
Co je to za novotu, říkal sem
si, když chlapi měnili s pískem aj
plachtu. Byl sem poučený, že je to
kvůli hygieně a hlavně kvůli temu,
aby tam netentili kočky, psi a další
zvířectvo. Enomže když teď chodím
kolem, skoro pokaždé vidím plachtu
zhrnutú vedle pískoviště. Ve dně aj
v noci. A na zemi plno vajglů.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
LUŽIC 23. 9. 2018
Vereš Šimon
Antošová Eliška
Pitzingerová Nela
Macůrková Laura
Unger Michal
Nováková Anna Marie
Tož vám chcu řéct: ZAKRÝVAJTE PÍSKOVIŠTĚ, DYŽ SA VAŠE DĚCKA DOHRAJÚ, PROTOŽE INÁČ TAM TY KOČKY MOŽÚ CHODIT
TENTIT VESELO DÁL. A VAJGLE NEHAŽTE NA ZEM.
Váš Joža Trefa 

Blahopřejeme
V červenci 2018 se dožil vzácného životního jubilea 95 let, a stal se tak nejstarším občanem naší obce pan
VÁCLAV VLK, předseda lužického národního výboru v letech 1976 – 1983.
Můžete ho potkat, jak vzpřímeně
a svižným krokem kráčí obcí, někdy
si sám také zajede autobusem do
Hodonína k lékaři. „Pohyb mě drží
při životě,“ odpověděl nám na otázku, jak to dělá, že je stále v kondici.
Při setkání s vedením obce a členkami sboru pro občanské záležitosti vzpomínal na práci předsedy
národního výboru (jak se tenkrát
nazývala funkce starosty obce) např. na výstavbu chodníků, které
o sobotách budovali členové rady
obce. S úsměvem nám vyprávěl
příběh o tom, jak mu jedna nazlobená maminka přinesla domů plnou
tašku špinavých dětských plenek,
aby jí je pro dítě vypral, když v obci
neteče voda (v té době probíhala
výstavba vodovodu a voda netek40

NAŠI JUBILANTI
červen – srpen
Vlk Václav

95 let

Tománková Žofie
Ciprys Miroslav

90 let
90 let

Benadová Marie
Černá Lidmila

85 let
85 let

Čajková Božena
Hájek Jaroslav
Šetina Jiří

80 let
80 let
80 let

Blahopřejeme

la velmi často). Svěží a v dobré
náladě se zajímal o současné dění
v obci a věnoval nám svůj podpis
do pamětní knihy jubilantů. Do
dalších let přejeme panu Václavu

Vlkovi hodně zdraví, spokojenosti
a dobré nálady.
Jana Ambrožová
místostarostka
Vítání občánků

foto Petra Lorencová
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Sport

Sport

Výstava králíků,
drůbeže a holubů

fotoreportáž
DEN KOPCE

Foto: Petra Lorencová
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Inzerce

Daruj
krevní plazmu

ada
r
h
á
N

Kdy PıŀHWHSOD]PXGDURYDW"

č
600 Kždý

Zdravý člověk ve věku 18 - 60 let.
Člověk s váhou nad 50 kg a max do 130 kg.
Člověk ochotný podstoupit vstupní lékařskou
prohlídku, která je součástí odběru a zaručuje
Vám neustálou kontrolu Vašeho zdravotního stavu.

DEN S VODNÍKEM TIHELŇÁKEM

za ka r
odbě

Člověk ochotný strávit u nás 45 - 60 min svého času.
Občanský průkaz a zdravotní kartičku s sebou.

...protože pomáhat je lidské.

věrnostní program

Odběr je bezbolestný a podobný odběru krve.

pravidelná kontrola
zdravotního stavu

on-line objednání

nápoje zdarma

Kde nás najdete?

PÉTANQUOVÝ TURNAJ

Břeclav - -3DODFKDɓbreclav.caraplasma.cz
Brno - 8'£OQLFH0RGěLFHQ£NXSQ¯FHQWUXP2O\PSLDɓbrno.caraplasma.cz

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.
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Foto: Petra Lorencová, Klub ČR-FR, Radek Klvač

VINOBRANÍ

Foto: Petra Lorencová

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

Na vydání tohoto čísla přispěli:

