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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
říká se, že je-li na nějakém konci něco zajímavého, pak to, že každý
konec je zároveň novým začátkem. Udělat někde konec znamená udělat i začátek. Platí to beze zbytku i pro naši obec. Letošními volbami
a ustavujícím jednáním zastupitelstva obce skončila úspěšná éra působení pana starosty Kremla a paní místostarostky Ambrožové a začíná
éra nová. Jaká bude, záleží na každém z nás a na mnoha různých
faktorech a okolnostech. Není pochyb o tom, že z podstaty věci bude
jiná, určitě však bude mojí snahou, aby byla rovněž zdárná a úspěšná.
S tímto vědomím jsem vstupoval spolu se svými spolukandidáty do
voleb, s tímto vědomím jsem přijal nominaci na funkci starosty, s tímto
vědomím jsem se funkce ujal.
Moje první kroky byly spojeny s převzetím úřadu, seznámením se
s jeho zaměstnanci, s organizací a celkovým chodem. Ruku v ruce s tím
jde snaha o pokračování v rozpracovaných akcích a o jejich dokončení,
stejně tak organizace a zajištění avizovaných aktivit spojených s koncem
roku. Jsem rád, že v příjemné a veselé atmosféře proběhlo Posezení
s písničkou s našimi lužickými seniory, v podobném duchu se neslo
i divadelní představení spolku Svatopluk z Hodonína, v pracovním
a vstřícném duchu se neslo setkání se zástupci spolků. Těší mě přijetí,
kterého se mi při těchto setkáních a jednáních dostává. Je to dobrý
příslib pro budoucí spolupráci.
Velká pozornost je od počátku věnována přípravě rozpočtu na rok
2019 tak, abychom se jako obec vyhnuli rozpočtovému provizoriu,
což by mělo neblahý a omezující vliv na fungování obce na počátku
příštího roku. Všechny kroky vedou k tomu, aby byl rozpočet pro rok
2019 předložen v polovině prosince zastupitelstvu ke schválení.
Postupně se začínají formovat a ustanovovat výbory zastupitelstva
a komise rady obce. Předpokládám, že v průběhu prosince bude i tato
záležitost uzavřena tak, aby od počátku nového roku mohly tyto orgány
obce řádně a funkčně pracovat.
Nové záměry rozvoje obce a konkrétní investiční akce vám představím
na počátku roku 2019. Vodítkem pro jejich sestavení budou především
programy volebních stran, které vám byly představeny před říjnovými
komunálními volbami. Jsem připraven hledat v těchto programech společný průnik, který určitě existuje v nahlížení na nezbytnou rekonstrukci
Sokolovny, na úpravu a rekonstrukci některých místních komunikací,
na investice do školství atd. Jsou však i otázky, kde existuje rozdílnost
pohledů a kde bude nutno vést seriozní a srozumitelnou diskusi a hledat
společnou většinovou shodu. Jsem na hledání takové shody připraven.
Je nepochybné, že ke kvalitě života v naší obci může přispět každý
z nás. Svým pozitivním přístupem k obci, svými nápady a náměty,
úsměvem, srdečným pozdravením, respektem a úctou ke svému sousedovi, trpělivostí, pochopením pro potřeby druhých atd. Problémy
Lužic vyřeší jen a jen Lužičané. Jakou atmosféru kolem sebe budeme
vytvářet, v takové budeme žít.
Mgr. Tomáš Klásek, starosta
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Aktuálně z radnice

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
PROŽÍVÁME VRCHOLÍCÍ ČAS ADVENTU A CHYSTÁME SE NA VÁNOČNÍ SVÁTKY.

PŘEJI VÁM JEJICH POKOJNÉ A NAPLNĚNÉ PROŽITÍ, RADOST Z NADĚJE, KTEROU NÁM VŠEM
NAROZENÍ KRISTA PŘINESLO, PŘEJI VÁM POHODU, DOBROU MYSL, TRPĚLIVOST,
VZÁJEMNOU ÚCTU A RESPEKT DO CELÉHO NOVÉHO ROKU 2019.
S výrazem úcty
Mgr. Tomáš Klásek, starosta

Zastupitelé pro volební období 2018 - 2022
Starosta
Místostarosta
Člen rady
Člen rady
Člen rady

Mgr. Tomáš Klásek
Petr Slatinský
Ing. Jakub Buchta, DiS
Ing. Jiří Domanský
Ing. Alena Lacková
Ing. Milan Foldyna
Mgr. Tereza Hemzová
Mgr. Zbyněk Hromek

Mgr. Jiří Hubačka
Miloš Kadala
Mgr. Jakub Král
Mgr. Jana Líčeníková
Bc. Jana Maršálková
Jan Pecka
Ing. Bc. Štěpán Prygl

Aktuálně z radnice
INFORMACE Z RADY OBCE
• RO schválila Smlouvu o dílo
mezi objednavatelem Obcí Lužice a zhotovitelem Martinem
Rozsypálkem, Budovatelská
444/26, 696 01 Rohatec, IČ:
72344571, pro akci „MŠ Lužice
– rekonstrukce ZTI etapa I“ za
cenu 343.600 Kč s DPH (vodotopo včetně zednických prací).
• RO vzala na vědomí výkaz zisku
a ztrát, rozvahu a přílohu k ní
Základní školy a Mateřské školy
Jaroslava Dobrovolského, Lužice, okres Hodonín, příspěvkové
organizace, IČ: 75023369, Velkomoravská 220, 696 18 Lužice,
k 30. 6. 2018.
• RO schválila dovybavení
Místní knihovny Lužice projektorem 3LCD Epson EH-TW6700 Full HD 3000 Ansi
70000:1 + plátno Aveli 200 x 125 za
cenu 25 155,90 Kč (+ 1.087,79 Kč
stropní držák projektoru), notebookem DELL VOSTRO 3578 za
cenu 17.605,02 Kč a notebookem
LENOVO v320 za cenu
25.155,42 Kč (ceny jsou uvedeny včetně DPH) od společnosti
NOEL, s. r. o., Na Pískách 3, Hodonín, IČ: 48908991, vše částečně hrazené z dotace Ministerstva
kultury ČR ve výši 41.000 Kč.
• RO schválila Smlouvu o dílo
mezi Obcí Lužice a Prost Hodonín, s. r. o., Brněnská 3497,
695 01 Hodonín, IČ: 60701366,
na vypracování PD „Stavební
úpravy křižovatky ul. Záhumenní, Na Pískách a Dlážděná Lužice“ ve výši 77.520 Kč bez DPH.

Nově zvolené Zastupitelstvo obce Lužice pro volební období 2018 - 2022
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• RO schválila Smlouvu o dílo
mezi Obcí Lužice a Prost Ho-

donín, s. r. o., Brněnská 3497,
695 01 Hodonín, IČ: 60701366,
na vypracování PD „Stavební
úpravy a přístavba šaten Sokolovny Lužice“ ve výši 262.700 Kč
bez DPH.
• RO vzala na vědomí finanční
vyúčtování individuální dotace
z rozpočtu obce Lužice při ukončení projektu Podpora preventivního protipovodňového systému
DSO – Baťův kanál a vratku
odpovídajícího rozdílu mezi
poskytnutou dotací a skutečnými
náklady pro obec Lužice ve výši
70.888 Kč.
• RO schválila odkoupení části
pozemku parc. č. 581, k. ú. Lužice
u Hodonína, z důvodu zajištění
průjezdnosti přes obecní pozemek do lokality mezi valem a RD
na ul. Dobrovolského a pověřila
tajemníka zajištěním potřebného
GP k odkupované části výše uvedeného pozemku.
• RO schválila cenovou nabídku na
opravu komunikace v ul. Dlážděná – úsek od ul. Na Pískách po ul.
U Hájku od Stavební firmy Plus
s. r. o., Měšťanská 3992/109,
Hodonín, IČ:26285363, ve výši
99.644 Kč.
• RO vzala na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky (č. 1/2018)
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území
obce Lužice a doporučila ZO její
schválení s následujícím doplněním:
čl. 3, odst. 3), písm.d) - barevné

barva zelená, bezbarvé barva bílá
čl. 7, odst. 3) - 0,5 m3/den
• RO vzala na vědomí obsah dopisů
ze dne 26. 9. 2018 od KŘ Policie
JMK, Územní odbor Hodonín,
Dopravní inspektorát, Svatopluka
Čecha 7, Hodonín, o upozornění
na závady svislého dopravního
značení v obci Lužice na silnici
III/05531 na ul. Velkomoravská
a věc bude postoupena příslušnému odboru JMK v Brně.
• RO schválila finanční příspěvek
ve výši 5.000 Kč na slavnostní setkání a ocenění bezpříspěvkových
dárců krve, které se koná dne
20. 11. 2018 v Hodoníně, z obce
Lužice se ho zúčastní 5 oceněných dárců, členů Českého
červeného kříže.
• RO schválila instalaci plastiky
a informačních žulových půlválců v prostoru před zdravotním
střediskem v ul. Velkomoravská
p. Radkem Příkazským, Břeclavská 316/9, Lužice, IČ: 05043239,
ve výši 98.856 Kč.
• RO vzala na vědomí oznámení
o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání z MěÚ Hodonín,
Obecného stavebního úřadu,
Horní Valy 2, Hodonín, k záměru odstranění stavby RD č. p.
xxxxxxxxxx a pověřila starostu
obce účastí při ohledání místa
samotného a ústním jednáním
s tím spojeným dne 19. 10. 2018.
• RO schválila pořízení nového
nápisu „Obecní úřad“ na budovu
OÚ Lužice a banneru „Region
Podluží“ za cenu 23.541 Kč.
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ZPRÁVY Z RADNICE

PŘEDSTAVUJEME SE

Nová kniha a pohlednice

Ing. Tomáš Klásek, starosta

Krátce před vydáním tohoto čísla zpravodaje vyšla
nová kniha o obci - „Lužice ve 21. století“, na které
pracoval kolektiv autorů více než rok. Kniha nahlíží do historie obce od roku 2000, obsahuje články
o dění ve školství, o spolkové činnosti, o zajímavých
počinech v obci a vize dětí i dospělých o budoucnosti
obce, vše je doplněno velkým množstvím fotografií.
Zakoupit si ji můžete na obecním úřadě za 200 Kč.

Vážení občané,
připravili jsme pro vás novou rubriku s názvem „Představujeme se“. V ní vám budeme postupně představovat jednotlivé členy nově zvoleného Zastupitelstva obce Lužice.
V dnešním článku se vám blíže představuje Mgr. Tomáš Klásek, starosta.

Také byla vydána nová pohlednice obce Lužice,
kterou si můžete zakoupit na obecním úřadě za 5 Kč.

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Obecní úřad žádá občany Lužic, kteří zjistí nefunkčnost veřejného osvětlení, aby tyto skutečnost sdělili osobně
na obecním úřadě nebo na email: mistostarosta@luziceuhodonina.cz.
Zde budou tyto informace evidovány a dle dohody s opravárenskou firmou jí budou ve čtrnáctidenních intervalech zasílány ke sjednání oprav.
Děkujeme za spolupráci.

Pracovníci Obecního úřadu Lužice
přejí všem občanům klidné a spokojené Vánoce
a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce.
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Posledním říjnovým dnem jsem
byl zvolen starostou obce Lužice.
Této skutečnosti si vážím a přijímám ji s plnou odpovědností. Věřím, že mi v této roli pomohou i mé
dosavadní životní zkušenosti.
Pocházím ze Slezska, kde jsem
se v roce 1965 v Opavě narodil.
Absolvoval jsem matematické
Gymnázium Mikuláše Koperníka
v Bílovci a dále pak Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého
v Olomouci, obor matematika –
zeměpis se zaměřením na učitelství
pro 2. stupeň základních škol a školy střední. K době studia se váže
i můj kontakt s Lužicemi. Ty jsem
poprvé navštívil při studijní praxi
v roce 1987. Z Lužic totiž pochází
moje kamarádka Ivana Horníčková
(dnes Dvořáková), která studovala
stejný obor jen o rok níže. S jejím
manželem Lubomírem Dvořákem,
předsedou lužického tenisového
oddílu, se znám právě z dob studií,
tedy už více jak 35 let, jsme spolužáci a kamarádi a něco jsme již
spolu prožili. A právě za manželi
Dvořákovými jsem do Lužic dojížděl, dnes bydlíme ve stejné ulici
a jsme sousedy.
Po absolvování vysoké školy a jednoroční vojenské služby
v Českém Krumlově jsem nastoupil jako učitel na základní školu
v Kamenici, okres Praha – východ.
Učil jsem však jen rok a půl, po
prvních svobodných komunálních
volbách v roce 1990 jsem záhy
nastoupil na kamenický obecní
úřad do funkce tajemníka, kterou

jsem vykonával čtyři roky. Od voleb
v roce 1994 jsem pak až do roku
2010 zastával funkci starosty obce.
V ní jsem mimo jiné připravoval,
zajišťoval a realizoval spolu s celým obecním zastupitelstvem velké
investiční akce, jako byla výstavba
nové školy, dvou mateřských škol,
plošné pokrytí obce kanalizací,
vodovodem, plynovodem, napojení obce na pražskou integrovanou
dopravu a řadu dalších.
V roce 2006 se mi naskytla možnost zakoupit v Lužicích rodinný
dům. Po určitém zvažování jsme se
rozhodli dům v Důlní ulici zakoupit.
V průběhu let 2008 – 2009 jsme ho
rekonstruovali a v roce 2010 se do
Lužic definitivně přestěhovali. S tím
souviselo i nalezení nové práce,
kterou jsem si zajistil v Hustopečích u Brna ve firmě SCHMOLZ
+ BICKENBACH s.r.o., jež se
zabývá obchodem s hutním materiálem, konkrétně s ocelí, a to jeho
skladováním, dělením na pásových
pilách, zčásti obráběním a tepelným

zpracováním. Do zvolení starostou
jsem zde pracoval na pozici vedoucího pobočky a měl jsem na starosti
cca 30 zaměstnanců.
Funkci starosty jsem přijal s vědomím toho, že vím, co mě čeká,
do čeho jdu, jaké časové nároky
tato funkce přináší. Naše rodina
má angažmá ve věcech veřejných
a obecních jaksi v krvi, protože do
obecního dění se dlouhodobě zapojoval můj dědeček, táta pak byl po
roce 1989 dvanáct let místostarostou
obce. O tom, že to s Lužicemi myslím vážně, snad svědčí i to, že naše
rodina zde zapouští i další kořeny
tím, že se za Petra Maradu v srpnu
letošního roku provdala má neteř
Marie, a stala se tak občankou Lužic.
Nejenom prací živ je člověk.
K mým koníčkům a zálibám patří
turistika a cykloturistika, s čímž
souvisí i sběratelství turistických
známek a pohlednic. V mladším
věku jsem aktivně hrával fotbal,
tenis, v zimě hokej. Jsem velkým
čtenářem, a to především literatury
faktu se zaměřením na historii, politické dějiny, náboženství, umění,
rád čtu knižní rozhovory na tato témata. Vyhledávám i klid výtvarných
galerií, mám rád tvorbu J. Úprky
a B. Reynka. Ještě před definitivním
nastěhováním do Lužic jsem se zapojil do činnosti Lužických mužáků
a jsem rád, že mě jako „náplavu“
mezi sebe přijali.
Těším se na práci pro vás, pro Lužice, těším se na vzájemná setkávání
a poznávání.
V úctě a respektu Tomáš Klásek
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Od září až do prosince jsme měli
také kroužek šití quiet book, což
je látková knížka pro malé děti.
Vzniklo několik krásných knížek,
které udělají určitě velkou radost.

INFORMACE Z KNIHOVNY
Milí čtenáři a návštěvníci naší
knihovny,
blíží se konec roku a i v knihovně
se od léta leccos událo 
Od září opět probíhají v knihovně pravidelně každé sudé úterý
od 9 hodin dílničky pro dospělé
s dětmi Tvoříme pro děti s dětmi,
na které můžete přijít, i když nejste
registrovaní čtenáři. Pro děti i s nimi
vyrábíme různé hračky, dekorace
nebo didaktické pomůcky.

Děti z mateřské školy na besedě
v knihovně
foto: Petra Lorencová
ruliček košíky a vyrábět z tohoto
materiálu různé dekorace a praktické věci. Pletení z papíru je oblíbená
technika mnoha lidí pro snadno
dostupný materiál (noviny, letáky
atd.) a výrobky z něj na první pohled
někdy nerozeznáte od věcí z proutí.

Každé úterý se od 13 do 14 hodin
koná čtenářský a výtvarný kroužek pro děti z prvního stupně ZŠ.
V kroužku jsou stále volná místa,
a můžete se tedy přihlásit. V kroužku čteme, vyrábíme, hrajeme deskové hry 

Všechny kroužky budou pokračovat ve stejných termínech i v novém
roce a noví zájemci můžou kdykoli
přijít.

Od nového roku bychom rádi
zařadili i další nové akce.
Plánujeme pro děti večery s pohádkou na vybrané téma, další krou-

žek šití látkových knížek pro nové
zájemce a také bychom chtěli
oslovit lektora na kroužek trénování paměti, který je v knihovnách
okolních obcí velmi oblíbený, ale
na který bude nutno se přihlásit
(počet míst bude omezen). Přihlásit
se můžete na obecním úřadě, kde se
dozvíte další informace.

Pravidelně také navštěvují
knihovnu děti ze školky, pro které
je vždy připraven krátký program
na nějaké téma.
V říjnu to bylo téma podzim
a v listopadu les.
V říjnu se uskutečnila také před-

Kroužek Tvoříme pro děti s dětmi
foto: Petra Lorencová
Každé liché úterý probíhají naopak dílny Pletení z papíru pro
seniory a další dospělé, ve kterých
se postupně učí plést z papírových

Kroužek Pletení z papíru
foto: Petra Lorencová
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Kroužek šití quiet book
foto: Petra Lorencová

náška Mgr. Andrey Forgácsové na
téma Homeopatie pro každý den.
I když nebyla účast velká, přednáška byla moc zajímavá a paní
Forgácsové děkujeme.

Čtenářský a výtvarný kroužek
foto: Petra Lorencová
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Osobnost

Aktuálně z radnice / Sociální služby
K zapůjčení budou nově předplacené časopisy, pro nejmenší Šikulka, pro větší Junior, pro malé i velké
Amos a Kreativ, dále Rozmarýna
a zůstává Svět motorů.

Průběžně je pro čtenáře obnovován knižní fond knihovny a stejně
tak výměnný fond, který nám poskytuje Městská knihovna Hodonín,
nově jsou k dispozici i audioknihy.

Všem vám přejeme krásné Vánoce a hodně štěstí do nového roku.
Petra Lorencová

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HODONÍNSKO
V roce 2018 využilo služeb pečovatelské služby celkem 188 uživatelů.
Od roku 2019 se péče rozšiřuje
i do města Hodonína.
Cílem pečovatelské služby je pomáhat seniorům překonávat obtížné
životní situace, které vznikají v důsledku pokročilého věku, nemoci
nebo ztrátou blízkého člověka.

Všichni pracovníci pečovatelské
služby vám přejí požehnané svátky
vánoční a pevné zdraví do nového
roku 2019.
Jitka Koperová
vedoucí služby

SDĚLENÍ OKRESNÍHO SOUDU V HODONÍNĚ
K ŘÍZENÍM O PÉČI O NEZLETILÉ DĚTI
Okresní soud v Hodoníně sděluje,
že od 1. 9. 2018 mění dosavadní
praxi v opatrovnickém řízení,
konkrétně v řízeních týkajících se
úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí a styku s nimi. V souvislosti s tím žádá soud všechny rodiče
podávající k soudu návrh na úpravu
těchto záležitostí, aby:
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1/ v návrzích vždy uváděli telefonický kontakt (mobilní telefon)
na oba rodiče,
2/ počítali s tím, že velmi záhy po
podání návrhu bude soud oba rodiče
telefonicky kontaktovat a dohodne
s nimi další postup.
Respektování těchto pravidel by
mělo vést ve většině případů k vý-

V tomto čísle Lužického zpravodaje bychom vám rádi představili dvě významné osobnosti naší obce, jsou
jimi Mgr. Jana Ambrožová a Ing. Jaroslav Kreml, kteří působili na pozici místostarostky a starosty obce
Lužice v letech 2003 – 2018.

MGR. JANA AMBROŽOVÁ
místostarostka obce Lužice v letech 2002 – 2018

Sociální služby
Charitní pečovatelská služba
Hodonínsko poskytuje péči seniorům a zdravotně postiženým
v těchto obcích: Mutěnice, Dolní
Bojanovice, Starý Poddvorov, Nový
Poddvorov, Čejkovice, Ratíškovice, Josefov, Lužice, Prušánky
a Dubňany. Službu zajišťuje tým
12 pracovnic, které jsou rozděleny
v příslušných obcích.

Osobnost

znamnému zkrácení doby trvání
řízení, je proto i v zájmu samotných
rodičů a jejich dětí. Všem rodičům
za jejich respektování soud předem
děkuje.
Mgr. Roman Smetka
předseda Okresního soudu
v Hodoníně

Paní Jana Ambrožová, rozená Kopřivová, se narodila roku
1958 a od narození žije v Lužicích,
stejně jako její sourozenci Miluše
a Pavel. Maminka Miluška (dosud
žijící a velmi čilá) byla učitelkou
a kronikářkou obce Lužice, kronikářem byl i Janin dědeček, řídící učitel
a školní inspektor Pavel Kučera. Byl
to velmi přísný dědeček, ale malá
Jana od něj dostala své první housle.
Ty zůstaly v rodině a postupně se
na ně učili hrát i dárcovi pravnuci
Jirka, Lukáš a Zdeněk a prapravnuk
Kristián. Otec František pracoval
jako zemědělský technik. Zaměření
jejích rodičů a prarodičů nasměrovalo také Janiny zájmy a výběr
povolání.
Po ukončení základní školy v Lužicích pokračovala ve studiu na
Střední pedagogické škole v Seči,
obor vychovatelství, potom na
Vysoké pedagogické škole UJEP
Brno, obor učitelství pro 1. stupeň
ZŠ. Později si rozšířila vzdělání na
VŠ Palackého v Olomouci v oboru
speciální pedagogika a logopedie.
V roce 1979 se provdala za Jiřího
Ambrože, se kterým má dva syny
– Jiřího a Jana. Kromě krátkého
působení v Pouzdřanech, kde získali
s manželem učitelský byt, učila Jana
Ambrožová v letech 1985 - 2002 na
1. stupni základní školy v Lužicích.
Na své bývalé žáky vzpomíná velmi
ráda a potěší ji, když i oni se k ní
hlásí. Také bývalí kolegové zůstali
jejími přáteli a spolupracovníky.

služeb. Z akcí to byly např. Posezení
s písničkou se seniory, Den kopce,
Putování za vodníkem Tihelňákem,
plavecké závody Lužická míle,
literární autorské čtení, přijímání
nejlepších žáků vedením obce,
setkání kronikářů Regionu Podluží
na Starém kvartýru.
Jako členka působila Jana Ambrožová v redakční radě Zvonů
Podluží a Lužického zpravodaje,
který se v soutěži „O nejlepší městský a obecní zpravodaj roku 2012“
pořádané Univerzitou Palackého
v Olomouci umístil na druhém mísV roce 1994 byla poprvé zvolena do Zastupitelstva obce Lužice.
V letech 1998 – 2002 byla členkou
rady obce. V roce 2002 byla zvolena
místostarostkou obce Lužice a tuto
funkci zastávala po čtyři volební
období až do října roku 2018. Věnovala se oblasti kultury, historie,
školství, spolkové činnosti, sociálním záležitostem a tuto práci vykonávala s plným nasazením. Byla
u zrodu Dětské cimbálové muziky
z Lužic, Klubu seniorů nebo muzejní a letopisecké komise. V této
době vzniklo mnoho zajímavých
projektů a oblíbených akcí. Bylo
to Lužické kulturní léto, sochařské
sympozium Dřevo – kámen, partnerství s francouzskou obcí Isdes,
Kulturní advent s rozsvícením
vánočního stromu a jarmarkem,
Týden pro rodinu, Rozkvetlé Lužice, komunitní plánování sociálních
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Osobnost

Osobnost
tě, podílela se na vzniku publikace
Druhá světová válka v kronikách
Regionu Podluží a Lužice v proměnách času. Nejnovější knížka
„Lužice ve 21. století“ se představí
v prosinci tohoto roku.
Pro volební období 2018 –
2022 již nekandidovala. Nastal
čas, kdy se může naplno věnovat
zálibám a své velké rodině. S manželem Karlem Frýdkem mají dohromady pět dospělých dětí a šest
vnoučat. Od tatínka a stařenky
Kopřivové získala vztah k folkloru, zemědělství a vinohradnictví.
Práci na zahradě a ve vinohradě
považuje za aktivní odpočinek od
práce duševní. Nebude se vyhýbat
ani lehkému sportování, což je
cyklistika, cvičení v posilovně,
vycházky se psem, také cestování
a houbaření. Zanedbávat nemíní ani
svá vnoučata a maminku Milušku.

ký a důsledný manažer, který vždy
hájil zájmy obce. Uměl si ale najít
i cestu k lidem a také s nimi komunikovat. Zajímal se o život v obci,
zúčastňoval se všech akcí. Dokonce
si pořídil i mužácký kroj a v pondělí, kdy hody patří ženáčům, s paní
místostarostkou vykračovali v čele
hodového průvodu. Se sportovci si
zajel na kole do Francie a dobře se
umístil v plavecké soutěži Lužická
míle. Seniorkami byl oceněn i jako
lázeňský švihák. Dlouhodobě působil jako předseda Regionu Podluží.
Se starostou francouzské obce Isdes
Zdeňkem Johanem podepsal v roce
2005 smlouvu o partnerství obcí,
které trvá dodnes.
Za šestnáct let jeho působení
v čele obce byla v Lužicích vykonána spousta práce, kterou oceňují
i návštěvníci naší obce.
Přibyly dvě zcela nové moderní
ulice, nová sportovní hala, protihlukový val, dětská hřiště, nové
chodníky. Za rekonstrukci ulice
Velkomoravská získala obec Lužice
1. místo v celostátní soutěži „Cesty
městy“ za zdařilé dopravní řešení,

Věra Kotásková

ING. JAROSLAV KREML
starosta obce Lužice v letech 2002 - 2018
Ing. Jaroslav Kreml se narodil
1. května 1951 v Hodoníně. Zde
prožil dětství a studentská léta se
svými rodiči a sourozenci – bratrem
Janem a sestrou Ludmilou.
Po ukončení základní školy
v roce 1966 pokračoval ve studiu
na Střední všeobecně vzdělávací
škole v Hodoníně, poté v roce
1969 zahájil studium na Vysoké
škole báňské v Ostravě na Strojní
fakultě. V letech 1979 – 1982 následovalo postgraduální rekvalifikační
studium na Hornicko – geologické
fakultě.
Po ukončení Strojní fakulty VŠB
nastoupil do Hovoran na důl Obránců míru, poté na důl 1. máj v Dubňanech, kde pracoval jako vedoucí
provozu. V letech 1983-1992 pak
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pracoval ve funkci hlavního důlního
inženýra na dole Mír v Mikulčicích.
Do roku 2002 zastával na podnikovém ředitelství Jihomoravských
lignitových dolů v Hodoníně funkci
zástupce ředitele.

které přispělo ke zklidnění dopravy
a zvýšení bezpečnosti účastníků
provozu. Urbanistické řešení veřejných prostranství dotvářejí sochy

vytvořené studenty na sochařských
sympoziích „Dřevo – kámen, Lužice“ v letech 2006 – 2014. V roce
2009 získaly Lužice titul Vesnice
Jihomoravského kraje, ocenění
Senátu Parlamentu ČR za podporu mladých umělců a za podporu
folkloru v obci. Byl to společný
úspěch všech 17 spolků, organizací
i občanů, které vedení obce dlouhodobě aktivně podporovalo. Byla
dokončena rekonstrukce hřbitova.
Areál Cihelna s restaurací se stal přitažlivým místem pro rekreaci i sport.
Své zázemí našly spolky na Starém
kvartýře, v klubovně skautů a Hnutí
Brontosaurus i ve včelařském arboretu. Postupně byly modernizovány
základní i mateřská škola.
V roce 2018 Ing. Jaroslav Kreml
na pozici starosty již nekandidoval.
Po ukončení své pracovní činnosti
se hodlá věnovat rodině, má vnučky
Adélu, Alici, Emu a vnuka Erika.
Nebude zanedbávat ani sport, často
si vyjde nebo vyjede do přírody,
bude tedy objíždět na kole celý
region Podluží a můžete jej potkat,
jak ráno kráčí s holemi na Nesyt.
Věra Kotásková

Roku 1971 se oženil se svou
nynější manželkou Miroslavou,
narodily se jim dcery Miriam
a Martina. Rodina se přestěhovala
do Lužic, odkud pocházel otec
Jaroslava Kremla. Svépomocí si
zde v roce 1978 postavili dům, ve
kterém žijí dosud. V následujících
letech se jako člen TJ Baník podílel
na výstavbě tenisových kurtů a průběžných opravách Sokolovny. Ve
funkci předsedy Českého zahrádkářského svazu inicioval rekonstrukci areálu ČZS – tzv. tabačárna.
V roce 2002 byl zvolen starostou
obce Lužice. V této práci pokračoval po čtyři volební období až do října roku 2018. Začátky určitě nebyly
lehké. Pan Kreml byl muž rázný
a s přirozenou autoritou, systematic-

PODĚKOVÁNÍ
panu starostovi a paní místostarostce
Od roku 2002 stáli v čele obce
a tvořili silný tým Ing. Jaroslav
Kreml a Mgr. Jana Ambrožová.
Říjnovým ustavujícím zasedáním
zastupitelstva obce ve svých funkcích starosty a místostarostky obce
Lužice skončili, což koneckonců
avizovali již před volbami.
Jsem rád a byl jsem potěšen, že
veřejnost přítomná na zmiňovaném
zasedání zastupitelstva ocenila potleskem ve stoje jejich šestnáctiletou
práci a nasazení, s nímž se správě
a rozvoji obce věnovali.
Je nepochybné, že uplynulých

šestnáct let bude v Lužicích spojováno s jejich jmény, je nepochybné,
že Lužice pod jejich vedením zaznamenaly řadu úspěchů a dynamický
rozvoj, což je patrné mimo jiné na
vzhledu obce, v činnosti spolků,
správě majetku, chodu úřadu atd.
Práce na veřejnosti a pro veřejnost
není jednoduchá. Co člověk, to
názor, různé preference, zájmy, potřeby. Dokážu proto ocenit to, že pan
starosta spolu s paní místostarostkou
dokázali vytvořit pro naplnění svých
záměrů a vizí v obci i jejích orgánech potřebnou atmosféru a získat

většinu, která je v těchto záměrech
podporovala. Není to jednoduché
a není to samozřejmé.
Dovoluji si panu starostovi
Kremlovi a paní místostarostce
Ambrožové za jejich dlouholeté
úsilí poděkovat a popřát jim v nové
životní etapě dobré zdraví, pohodu,
dobrou mysl, radost z jejich blízkých
a naplnění volného času koníčky
a zálibami.
Děkujeme Vám!
Za zastupitelstvo obce
Mgr. Tomáš Klásek
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My všichni školou povinní

My všichni školou povinní

STŘÍPKY Z PRIMA ŠKOLY

My všichni školou povinní
SLOVO ŘEDITELE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení občané, milí rodiče,
úspěšně jsme vpluli spolu se žáky
lužické školy a s dětmi z lužické
školky do nového školního roku.
A najednou je za námi čtvrtletí
a před námi Vánoce. Jak již jsem
stihl za těch pár měsíců poznat, je
ve škole spousta žáků s talentem
v různých oblastech – někteří vynikají v jazycích, jiní mají pohybové
nadání, některým jde dobře matematika, zatímco další pro změnu
mají dobrou paměť na události
z dějin, zvířata či chemické prvky.
Ale talent a úspěch nepřichází sám,
stačí si uvědomit slova jednoho
z géniů lidstva Alberta Einsteina:
„Génius je jen jedno procento inspirace a 99 procent potu.“ Proto je
důležité, aby schopnosti všech dětí
nebyly rozvíjeny jen ve škole či ve
školce, ale taktéž doma v rodině.
Najít si chvilku a zeptat se dětí, co
se dnes ve škole nového dozvěděly,
chvilku se s nimi učit, zkontrolovat,
zda mají splněny školní povinnosti
apod. – i to by mělo patřit k naší
rodičovské zodpovědnosti. Bez
„domácí“ podpory sama škola
mnoho nezmůže – a to jde poznat
i ve vyučovacích hodinách: někteří
zásadně nedělají úkoly, zapomínají
si věci, nepřipravují se na hodiny
atd. Přitom všichni společně chceme, aby naše děti byly v životě
co nejúspěšnější. Tak se všichni
snažme, aby lužické děti úspěchů
dosahovaly. Mají na to!
Ale abych jenom nepromlouval
do duše, přidám pár informací
z jiného soudku. V ZŠ se podařilo
rozjet celkem 15 kroužků. Většina
z nich pokračuje z minulých let.
Nově ale přibyl placený anglický
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kroužek s rodilým mluvčím, který
navštěvuje 14 žáků z 8. a 9. třídy.
Pokud se osvědčí, rádi bychom
v něm pokračovali i v příštích
letech. V MŠ pro naše nejmenší
fungují tři kroužky a k tomu opět
placený kroužek anglického jazyka.
Touto cestou bych rád poděkoval
všem vedoucím kroužků za jejich
činnost a ochotu věnovat se dětem.
V první třídě ZŠ se podařilo
domluvit pro děti v rámci tělesné
výchovy účast na projektu „Školka
v pohybu“, který tyto děti znají již
z mateřské školy.
Ve školní družině jsme nabídli
rodičům a dětem možnost odebírat
si odpolední svačinky ze školní
jídelny, někteří rodiče této možnosti
využívají.
V MŠ došlo k výměně dřevěného
plotu u dětské zahrady, který již
místy začínal vykazovat známky
nebezpečnosti. V areálu školní
družiny došlo k rekonstrukci zadní
„skladové boudy“, která slouží družinářkám, kuchařkám i školníkovi.
A další úpravy se samozřejmě
chystají. Již proběhlo setkání s novým vedením obce a za mateřskou
i základní školu jsem rád, že nám
byla přislíbena podpora a školství
v Lužicích bude nadále jednou z priorit obce. Snad již můžu avizovat,
že proběhne-li vše, jak všichni doufáme, tak o hlavních prázdninách
v příštím roce bychom realizovali
vybudování nových šaten pro žáky
základní školy. Mělo by dojít i k postupné obnově vybavení počítačové
učebny. V areálu školní družiny
a jídelny zvažujeme v příštím roce
rekonstrukci přístupové cesty a její
oddělení od hřiště, kde pobývají děti

z družiny. Snad se podaří získat i finanční prostředky na rekonstrukci
místní kotelny. V mateřské škole se
pak počítá se zbývající rekonstrukcí
dvou sociálních zařízení a s obnovou zbývajícího obložení. A asi
nejenom vedení obce čeká na to, jak
to dopadne s dotací na školní dílny.
Doufejme tedy, že areál naší
školy i školky se bude nadále zvelebovat a vylepšovat ke spokojenosti
všech. A že se investice do školy
i školky projeví taktéž na kvalitnějším vzdělání žáků, což je – a to si
samozřejmě uvědomuji – záležitost
především nás pedagogů. Takže do
nového roku přeji dětem maximum
spokojenosti s jejich školními
výsledky, deváťákům úspěch při
přijímacím řízení na jejich vysněnou střední školu, předškolákům
co nejlepší připravenost na vstup do
první třídy, pedagogům spokojené
a vzdělané žáky odcházející z jejich
hodin a rodičům přeji, aby měli
doma potomky toužící se vzdělávat.
A všem přeji krásné a pohodové
prožití Vánoc a do nového roku
pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti a co nejméně nervového
vypětí, starostí a stresu.
Mgr. Vít Hubačka
ředitel školy

• Školní rok jsme zahájili tradičně
na školním dvoře, přivítali jsme
prvňáčky, které do jejich třídy
odvedli deváťáci.
• Memoriál Štěpána Kurky je
soutěž dvojic v branné zdatnosti
na počest lužického rodáka. Ve
spolupráci s ČSOL jsme tento
závod uspořádali v pátek 7. září,
tentokrát na hřišti TJ Baník.
• V sobotu 22. 9. pořádala sportovní hala den otevřených dveří
u příležitosti 10. výročí otevření.
V programu vystoupili i žáci
školy, děvčata 8. a 9. tř. předvedla
zumbu a Zdeněk Chládek a Jiří
Boček z 9. tř. zápas.

Memoriál Štěpána Kurky

foto: ZŠ Lužice

Zdravověda jako součást branného závodu

foto: ZŠ Lužice

Angličtina s rodilým mluvčím

foto: ZŠ Lužice

• Evropský den jazyků jsme si
připomněli v hodinách angličtiny,
které probíhaly s rodilým mluvčím na téma „school“.
• 26 žáků reprezentovalo naši
školu na Slovanském hradišti
v Mikulčicích na běhu Akropole
cross. Tři žáci přivezli medaili:
Timothy Adeyinka zlatou, Alena
Fukalíková stříbrnou, Vendula
Caletková bronzovou.
• U příležitosti Dne seniorů jsme
pozvali babičky a dědečky do
školy na program Babi, dědo,
učte se s námi. V jednotlivých
třídách byly pro ně připraveny
různé aktivity, např. psaní diktátu, kreslení, tipovací a hádací
soutěže, zpívání.
• Ve sběru papíru zvítězila
8. třída, v jednotlivcích nejvíce
nasbírali:
Skočíková Julie, 8. tř. - 503 kg,
Průdková Ema, 3. tř. - 343 kg,
Holešinská Lucie, 6. tř. - 342 kg,
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Hubačková Helena, 1. tř. - 306 kg,
Němec Štěpán, 6. tř. - 291 kg,
Mífek Štěpán, 3. tř. - 210 kg,
Mífek Zdeněk, 5. tř. - 210 kg,
Skutecká Lucie, 6. tř. - 191 kg,
Pecková Karolína, 8. tř. - 170 kg,
Dulovec Jakub, 7. tř. - 165 kg.

jišti se zúčastnili žáci druhého
stupně. Žáci si prošli a projeli
unikátní poznávací okruh, který
je zavedl přes bitevní pole až
na slavkovský zámek. Během
odborného výkladu průvodce se
dozvěděli, jak probíhala bitva tří
císařů v roce 1805 a proč se díky
ní Napoleon Bonaparte zapsal
do evropské historie. Podívali
se i na nejdůležitější místa bitvy
u Slavkova.

• Do logické olympiády se zapojilo 17 žáků.
• V dějepisné olympiádě ve
školním kole byli úspěšní žáci
8. třídy: Karolína Maršálková,
Jaroslav Černý a Marek Kotlařík.
• Žáci 4. třídy absolvovali dopravní výchovu, nejdříve ve škole
teoreticky a poté na dopravním
hřišti v Hodoníně.

Akropole cross v Mikulčicích

foto: ZŠ Lužice

• V listopadu a prosinci mají možnost žáci prvního stupně naučit
se bruslit na zimním stadionu
v Hodoníně.
• I v letošním roce jsme zapojeni
do projektu Ovoce a mléko do
škol. Každých čtrnáct dnů dostávají žáci ovoce, zeleninu a mléčné
výrobky.
• Ve školním senátu v tomto

• V rámci informačního dne
k volbě povolání navštívili žáci
9. třídy Informační a poradenské středisko na Úřadu práce
Hodonín.

Štafetový běh Boba Zháňala v Hruškách - závodníci
školním roce pracují: Adam Jurkovič, Jaroslav Káčerek, Štěpán
Mífek, Daniel Claessen, Kateřina
Rybáčková, Prokop Oliva, Viktor
Chovančík, Zdeněk Mífek, Martin Maršálek, Lucie Holešinská,

foto: ZŠ Lužice

Pavla Gožďálová, Michaela Poláčková, Julie Skočíková, Karolína Pecková, Michaela Zástavová,
Markéta Salčáková.
Mgr. Jana Líčeníková

• Žáci 8. a 9. třídy se zapojili do
soutěže Přírodovědný klokan.
Mezi nejúspěšnější řešitele patří:
Julie Skočíková, David Urc, Silvie Bohunská, Karolína Pecková,
Jakub Skočík.
• Také letos žáci 2. - 5. třídy reprezentovali školu na Štafetovém
běhu Boba Zháňala v Hruškách.
I když se neumístili na medailových pozicích, mohli se setkat
s atletkou Kateřinou Hálovou.

Timothy Adeyinka - 1. místo v běhu Akropole cross,

foto: ZŠ Lužice

Žáci, kteří nasbírali nejvíce starého papíru

foto: ZŠ Lužice

• 100 let republiky jsme si připomněli návštěvou Masarykova
muzea v Hodoníně. Program byl
doplněn o filmové představení
v kině v Hodoníně.
• Žáci 9. tř. si mohli vyzkoušet
svoje znalosti v rámci testování
z matematiky, českého jazyka
a obecně studijních předpokladů.
• Exkurze po slavkovském bo14

Exkurze po slavkovském bojišti

foto: ZŠ Lužice
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ZE SLOHOVÝCH SEŠITŮ – HEJTOVÁNÍ
Probírali jsme ve slohu nové slovo, které se stalo fenoménem naší
doby… Slovo hejtování pochází z anglického hate – nenávidět.
Hejtování znamená slovní agresivitu a urážky vyjádřené především
prostřednictvím internetu. Toto slovní napadání je umožněno především anonymním prostředím, které právě internet nabízí. Jedná se
o zesměšňování buď jedince, nebo celé skupiny lidí.
Hejtování naráží na pohlaví, etnikum, rasu, sociální status, zájmy,
rodinu a další, umožňuje vytvoření a šíření zkreslených stereotypů
negativního charakteru a manipulaci s realitou. A objevuje se i v reálném životě, nejen na internetu.
HEJTOVÁNÍ
Hejtování je z mého pohledu věc,
která by neměla vůbec existovat.
Proč je v dnešní době tolik nenávisti a pomluv? Někdy mi přijde,
že lidé nemají nic jiného na práci
než psaní zlých komentářů nebo
urážení. Je smutné, že se nad svými
činy nezamyslí a neuvědomí si, že
člověku můžou ublížit psychicky
nebo fyzicky. Většinou však ani
neví, kde je pravda. Ale přesto zlý
komentář pošlou do světa a ublíží
několika lidem. Chtěla bych tomu
nějak zabránit, ale je těžké přesvědčit celý svět, aby v něm lidé hejtování nepoužívali, brali se takoví,
jací jsou, a užívali si života. Řekla
bych, že ale prozatím postačí, aby se
nad sebou lidé zamysleli, a když už
někdo špatný komentář napíše, aby
ho hned sociální sítě odebraly z příspěvku a nikdo si ho nemohl přečíst.
Nikol Petrásková, 8. třída
„Hejtování“
Všichni asi víme, co to je, a hodně
lidí se s tím i setkalo. Ale co mě
zajímá, je jednoduchá otázka. Proč?
Proč hejtujeme ostatní? Jaký k tomu
máme důvod? Musíme nutně sdělovat svůj názor? Nepište ho, dokud
neznáte celou pravdu.
Představte si následující situaci… Máte tatínka, který rád jezdí
na motorce do práce. Jednou se
16

mu stane nehoda a on například
zemře… Teď se o tom začne psát
v novinách, v televizi. Někteří, aniž
by znali pravdu, napíší komentář
typu: „Může si za to sám, určitě jel
rychle.“ a podobně, přitom se to
bude ještě vyšetřovat.
Co to s vámi udělá? Naštve vás to.
Jak na to budete reagovat? Bude
vás to mrzet. A to je přesně to, co
chci, abyste si uvědomili.
Nehejtujte.
Nikdy nevíte NIC. Nikdy nevíte,
co se stane za minutu. A tak prosím
nehejtujte, i když nás k tomu sociální sítě nutí.
Když se stanete slavnými, vždy
se najde někdo, komu se nebude
líbit, co děláte, jak hrajete, jak
zpíváte apod.
Pak ale nechápu jednu věc…
Proč se k tomu ten člověk vůbec
vyjadřuje? Když se mu to nelíbí,
tak ať se na to nedívá. Ale on si ten
komentář stejně neodpustí. Nevím,
jestli se pak cítí víc odvážně, ale
mně to přijde zbytečné.
A tak vás znovu prosím - nehejtujte. Věřte svým snům, i když se
to někomu nemusí líbit, je to váš
život a žijte ho tak, jak uznáte vy
za vhodné. Ne nadarmo se říká: „Žij
život, který budeš chtít vyprávět…“

OKÉNKO Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
TĚŠÍME SE NA VÁNOCE

Základní a mateřská
škola Lužice
pořádá
23. února 2019
od 19.00 hodin

Ples ZŠ
s předtančením
žáků školy

Podzim za sebou zavřel vrátka
a my pozvolna začínáme nasávat atmosféru nejkrásnějšího času v roce.
Školkou se rozezní koledy, povídání
o tradicích v období adventu, vůně
perníčků nebo povídání o přáních,
která nosíme ve svých srdcích.
A co nás ještě čeká?
S předškolními dětmi se tradičně
zúčastníme rozsvěcení vánočního
stromu. V každé třídě si pro Mikuláše a jeho pomocníky nachystáme
krátké pásmo, aby viděli, jak hodné
a šikovné děti u nás jsou. Hned poté
se budeme připravovat na jarmark,
na kterém si od nás budete moct

Děti z MŠ ve skanzenu ve Strážnici

foto: MŠ Lužice
zakoupit různé dobroty a dekorační
výrobky.
Přivítáme u nás babičky a dědečky, abychom jim, stejně jako ke
Dni seniorů, zatančili a zazpívali.
Ve třídách si ozdobíme stromečky,
rozbalíme společně dárky a při
ochutnávce cukroví a zpívání koled
se budeme těšit a přát si, abychom
se v tom příštím roce společně
potkávali ve zdraví a s úsměvem
na tváři.

hraje KOMBET
Sokolovna Lužice
Jste všichni
srdečně zváni

PŘEJEME VÁM VŠEM RADOSTNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK!
B. Šišková

Julie Skočíková, 8. třída
Vánoční jarmark v MŠ

foto: MŠ Lužice
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ZO ČZS Lužice pořádá na Sv. Štěpána, tedy 26. 12. 2018, od 13.30 hodin

tradiční
Svatoštěpánský košt mladých vín
Chcete ochutnat mladá vína ročníku 2018 od vinařů z Lužic? Máte víno, které chcete dát do pléna
a pochlubit se? Potom budeme rádi za Vaši účast.
Přijďte mezi nás, do kulturního zařízení ZO ČZS –
Tabačárny v Lužicích.
Akce je organizována formou degustace a diskuse
u vín u kulatého stolu.
Vstupné: minimálně 1 lahev 0,75 l vzorku vína.
Občerstvení zajištěno.


)3"+&%)z-UŽ*C

1Ʋ&%5"/Ǝ&/¶Ǝ&4,²#&4&%:

Součástí krojového plesu bude

modní přehlídka
žáků 8. a 9. třídy kolekce oblečení značky FolklorStyl
Jste všichni srdečně zváni
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MAS Dolní Morava

MAS Dolní Morava

Spolky

PŘIDĚLOVALA DOTACE

LETOŠNÍ ROK LUŽICKÝCH SENIORŮ

Pro Místní akční skupinu Dolní Morava, z.s. byl rok 2018 úspěšným rokem. Podařilo se vyhlásit první dotační
výzvy MAS pro podporu rozvoje území našich obcí. Díky těmto výzvám MAS rozhodla o přidělení dotací úspěšným žadatelům za celkem 24 mil. Kč. Velkou část přidělených prostředků představovaly dotace pro zemědělce
a menší podnikatele v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Podpořenými aktivitami byly také příměstské
tábory, sociální podnikání či komunitní centra.
V současné době jsou vyhlášeny výzvy, které mají podpořit technické vybavení složek IZS, a dále rozvíjet
infrastrukturu základních škol a sociálních služeb. V roce 2019 bude MAS vyhlašovat výzvy ve všech dosud
nevyčerpaných programech. Přehled všech dotačních titulů najdete na webových stránkách MAS.
DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ZEMĚDĚLCE!
Zemědělští podnikatelé mohou v roce 2019 žádat o dotaci do těchto programů:
Program

Aktivita

Míra dotace

PRV
Nezemědělské podnikání

Investice na založení a rozvoj nezemědělských činností. Podpora zaměřená rovněž na agroturistiku - spojení místní výroby
a zemědělských produktů s ubytováním, podporu vybraných
nezemědělských činností, podporu drobných regionálních
výrobců, farem a podniků, zvýšení odbytu místních výrobků
jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky a další.

25 % - pro velké
podniky
35 % - pro střední
podniky
45 % - pro malé
podniky

PRV
Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které sou- 90 %
Zemědělská infrastruk- visejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury
tura
vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest.
Kromě rekonstrukce a výstavby polních cest bude podporována i obnova či výstavba souvisejících objektů a technického
vybavení.
PRV Konkurenceschopné zemědělství

Podpora zahrnuje investice v živočišné a rostlinné výrobě, je 50 %
určena na zemědělské stavby a technologie. Uspět mohou též
investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.

PRV
Zpracování a uvádění
na trh zemědělských
produktů

Peníze lze získat na aktivity (vybavení, technologie), které se 45 % - pro mikro
týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských a malé podniky
produktů.
35 % - pro střední
podniky

PRV
Sdílení zařízení
a zdrojů

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společ- 45 % nebo 50 %
ném sdílení zařízení a zdrojů. Záměrem je pomoci malým v závislosti na
hospodářským subjektům ve venkovských oblastech s cílem typu spolupráce
společně nalézt úspory v rozsahu, kterých nedosahují, pokud
působí samostatně. Podporovány budou společné investice na
realizaci projektu.

OPŽP – Protierozní
opatření

Průlehy, zatravněné pásy, meze, remízky, větrolamy apod.

80 %

Pro více informací kontaktujte kancelář MAS Dolní Morava (od 1.1.2019 jako MAS Jižní Slovácko), sledujte
naše webové stránky www.mas-dolnimorava.cz či facebookový profil naší MAS.
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Lužičtí senioři letos opět neseděli jen doma. Zajímá je všechno dění v naší obci. Rádi přispějí svou „troškou do mlýna“ při různých akcích pořádaných obecním úřadem či spolky. Senioři pomáhali především
při přípravě občerstvení, ale pokud bylo třeba, pak i při vlastní organizaci akcí. A v letošním roce různých
akcí nebylo právě málo!
Především však pořádáme vlastní akce pro naše
členy. Velmi oblíbené jsou výlety. Opakovaně jsme
pořádali zájezd na jarní výstavu Floria Kroměříž,
a když už jsme byli v Kroměříži, navštívili jsme
i Květnou zahradu. Domů jsme se vraceli s nakoupenými stromečky a květinami do našich zahrádek.
Dalším celodenním výletem byl tzv. „trojboj“,
a to do baziliky na Velehradě, v Modré jsme si
prohlédli vodní svět našich řek a potoků a na závěr
výletu jsme navštívili zámek a zámeckou zahradu
v Buchlovicích.
Pro milovníky umění jsme uspořádali dva zájezdy. První byl do Valtic a do Lednice na výstavu
replik českých korunovačních klenotů. Druhý se
konal do Brna na výstavu Slovanské epopeje od
Alfonse Muchy.
Milovníci pohybu ve vodě si přišli na své v aqua-

parku Moravia v Pasohlávkách. Byl to mimořádně krásný,
relaxační a oddychový den ve vodním světě.
Nezapomínáme ani na milovníky kultury. Letos jsme
dvakrát navštívili divadlo v Brně a byli jsme i na známém
muzikálu „Noc na Karlštejně“ ve Strážnici v letním kině.
Rádi se pobavíme i mezi sebou na tradiční Josefské
zábavě pořádané pro naše členy. V květnu jsme pozvali
všechny lužické důchodce na Květinový bál.
Doufáme, že náš program byl v letošním roce pestrý
a naši senioři měli z čeho vybírat. Snažíme se tak plnit heslo,
které dalo vzniknout Klubu seniorů Lužice: Ať senioři
nesedí jen doma, ale žijí bohatý život i na zaslouženém
odpočinku!!!
Na závěr bych chtěla s blížícími se svátky všem seniorům
a všem lužickým občanům popřát krásné vánoční svátky
a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.
Za Klub seniorů Lužice Soňa Repíková

PEČENÍ V ČÍSLECH
Letos je tomu už deset let, kdy začala skupina
seniorek pod vedením zkušené cukrářky Marie
Dvořáčkové péct koláče pro příležitostné akce
obce. „Koláčková četa“ Klubu seniorů pracuje
v současné době ve složení:
Dvořáčková Marie, Škodová Eliška, Šimánková
Stanislava, Krpálková Alena, Kučerová Marie,
Pelikánová Jana, Žemberyová Anna, Pindová Věra,
Repíková Soňa, Kalužíková Zdena, Pindová Ludmila. V minulosti pomáhaly s pečením také paní
Víchová Aloisie, Bajová Marie, Zimková Soňa,
Nováková Mirka, Benešová Ludmila a Filipovičová Dagmar.
Podle přesné evidence paní Šimánkové jsme
zjistili, jaké množství koláčů a dalších sladkostí
za těch deset let Koláčková četa upekla:
Koláčková četa 2009

foto: Petra Lorencová
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Spolky
ROK
2008

POČET AKCÍ
7

2009
2010
2011
2012

9
8
16
16

2013

14

2014
2015

9
15

POČET
12 280 koláčů
13 velkých koláčů pro
sochaře
7 velikonočních beránků
na Starý kvartýr
2 krabice meltaší a štruplí
do Francie
13 945 koláčů
10 610 koláčů
23 049 koláčů
13 364 koláčů
800 kusů ván. cukroví
k rozsvícení stromu
12 646 koláčů
480 božích milostí
180 korpusů ke Dni dětí
384 patentů
12 223 koláčů
2458 ks vánočního cukroví
168 korpusů ke Dni dětí
15 175 koláčů
2504 ks vánočního cukroví
k rozsvícení stromu

ROK

POČET AKCÍ

2016

12

2017

13

2018 (do září) 10

POČET

BRONTOSAUŘI – PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA CHATĚ KRISTÝNA

13 rolád ke Dni seniorů
240 korpusů ke Dni dětí
15 259 koláčů
420 božích milostí pro ZŠ
265 lineckých koleček ke
Dni dětí
1902 vánočního cukroví
k rozsvícení stromu
13 161 koláčů
360 perníčků ke Dni dětí
1580 ořech. a mak. rohlíčků
k rozsvícení stromu
246 chlebíčků a 300 ks
rolád na Josefskou zábavu
14 841 koláčů
950 zákusků na Květinový
bál

Za deset let to bylo celkem 156 555 kusů koláčů
a kolem 11 000 kusů dalších sladkých cukrářských
dobrot, po kterých se jen zaprášilo .
To je úctyhodný počin, za který patří Koláčkové
četě VELKÉ PODĚKOVÁNÍ.
Jana Ambrožová

V pátek 26. 10. se naši malí
i velcí detektivové vydali na pomoc babičce, které vykradli chatu
a ukradli jí velmi starý a vzácný
prstýnek. Snažili jsme se proto
všichni spojit a vypátrat zloděje.
Postupně jsme získávali různé
indicie pomocí splněných her.
Například jsme hráli hru, kde byla
zpráva rozstříhaná na malé kousky,
které ale hlídali zlodějovi společníci. My jako detektivové jsme
museli všechny kousky najít, ale
také správně složit. Lehké to opravdu nebylo. Nakonec jsme všechny
jednotlivé díly společně získali,
poskládali a vydali se za zlodějem.
Když jsme se s ním sešli poprvé,
nepodařilo se nám ho přesvědčit.
Hodně jsme přemýšleli, jakou
fintu na něj použít. Museli jsme
splnit ještě další úkoly a díky nim
jsme přišli na jednu pro nás velmi
důležitou indicii s nápovědou, jak
na něho vyzrát. Nakonec jsme ho

Foto: Monika Nováková
tedy zdárně polapili a usvědčili,
a šťastné babičce tak vrátili ukradený prsten. Myslím si, že jsme si
společně tento zábavný víkend moc

užili a získali spoustu nezapomenutelných a skvělých zážitků.
Nela Jančálková

BRONTOSAUŘI – BIGGLESŮV MEMORIAL NEBOLI DUŠIČKOVÝ ZÁVOD
Naše výprava do Ratíškovic
začala na autobusové zastávce
v Lužicích, kde jsme se všichni
s dobrou náladou sešli. Odtud nás
autobus zavezl do Hodonína, kde
jsme chvilku počkali na další spoj
do Ratíškovic. Jakmile v autobuse
zaznělo: „Ratíškovice – hájenka,“
celá naše družinka vystoupila
a vyrazila do místní klubovny, kde
nás čekali milí vedoucí. Hned po
krátké motivaci jednotlivé hlídky
startovaly. Jakmile všechny hlídky
vyběhly na nelehkou trasu lesem,
při které musely plnit zapeklité
úkoly, i my s dalšími vedoucími
jsme si šli projít kratší trasu lesem. Během naší obhlídky jsme
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narazili na různá stanoviště, kde
se plnily již zmiňované úkoly.
Když jsme dorazili zpět do klubovny, dobíhala právě hlídka našich
mladších děvčat. Zanedlouho po
nich doběhly i ostatní hlídky. Po
vyhlášení závodu jsme odjížděli
s krásnými umístěními - 1. místo
v kategorii skauti, 2. místo v kategorii světlušky, 3. místo v kategorii

skauti a 5. místo v kategorii vlčata
- a plni dojmů z celého dne. Cesta
domů byla pohodová a všichni byli
z výpravy nadšení.

VODNÍ SKAUTI
Vodní skauti Lužice,
veselí jsou velice,
na Lužáku v Lužicích
plují na svých pramicích.
A-HOJ!

Natálie Solničková
a Kateřina Maláníková

... oddílový pokřik dětí – benjamínků z rodinného vodního skautingu
v Lužicích

SKAUTI – LISTOPADOVÁ VÝPRAVA
Tak nám pomalu začala zima. Dokonce i na naší krásné jižní Moravě
se navečer v neděli 18.11. objevil
sníh. My jsme naštěstí zvládli, jak
se říká, za 5 minut dvanáct naši
poslední výpravu v ještě hezkém
počasí. V sobotu 17. 11. jsme se
s dětmi vydali na výlet do Břeclavi.
Vzhledem k významnému datu asi
všichni tušíte, v jakém duchu se
celý den nesl. Už ve vlaku se děti
seznámily s tím, kdo byl Jan Opletal
a co se dělo v roce 1939. Po příjezdu
do Břeclavi nás čekala šifra, museli
jsme vyluštit tři písmena, která se
také vážou k 17. listopadu. KSČ.
Dále jsme se společně podívali
k místnímu gymnáziu, řekli si něco
o tom, co mají s tímto datem společ-

Listopadová výprava

foto: Skauti, oddíl Sojky
ného studenti, a pak už jsme se vydali k cíli naší cesty - na Pohansko.
Po cestě děti plnily různé úkoly a za
každý splněný úkol dostaly další
symboly sametové revoluce - OF,
obrázek Václava Havla, Modlitbu
pro Martu atd. Musím s potěšením
říct, že všichni byli moc šikovní,
snažili se a zvládali úkoly na jedničku. Proto je taky neminula odměna
ve formě horké čokolády v místní
cukrárně a pak už hurá domů. Jsem
ráda, že poslední teplý víkend jsme
mohli jako správní skauti strávit
spolu a v přírodě.
Za oddíl Sojky Lucie Nováková
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Začátek školního roku jsme zahájili účastí na krásné společné lužické
akci. Sobota 15. září 2018 byla
slunečným dnem, který byl vyhlášen DNEM KOPCE. Odpoledne
vyplnila velká přehlídka, prezentace i praktická propagace všech
aktivních a volnočasových sdružení
v Lužicích. Mezi nimi se vodní
skauti rozhodně ve svých modrých
skautských košilích s modrými
šátky neztratili. Děti i jejich rodiče
si na našem stanovišti mohli vzít do
ruky pádlo a projít si s ním a s kelímkem vody po vyznačené trase.
Míčkem se trefovali do záchranného kruhu a mohli si i udělat památeční fotografii na naší nejmenší
oplachtěné loďce. Krásný den, krásné počasí, hojná účast návštěvníků
i pořadatelů, děkujeme za pozvání.
Tou nejdůležitější novinkou
tohoto pololetí je však skutečnost,
že se svými členy, dětmi a jejich
rodiči, nejen plánujeme a prožíváme nejrůznější víkendové akce, ale
především jsme se začali pravidelně
scházet na oddílových schůzkách
každé úterý od 17 hod. ve farním
centru v Lužicích na návsi. Úterní
odpoledne tedy bylo již několikrát
plné her, pohybu, zpěvu i drobných
rukodělných aktivit. A i když jsou
naši benjamínci (nejmladší věková skautská výchovná kategorie
dětí přibližně od 3 do 7 let) ještě
takový skautský vodácký potěr,

Oddílová schůzka - rodinný vodní skauting,
začínáme je pomalu připravovat na
příští vodáckou a skautskou sezonu
a výpravy do přírody. Seznamujeme
je s nezbytnými dovednostmi, které
se jim budou do budoucna určitě
hodit. Je to zatím jen hra. Hra,
která nás baví, která nám přináší
radost společně prožívat volný čas
s našimi dětmi.
Letní prázdniny jsou dávno za
námi. Před námi je čas adventní
a kvapem se blíží Vánoce. Dlouho to vypadalo, jako by se babí
léto s námi ani nemohlo rozloučit
a zastavilo se u nás na dlouhé tři
měsíce do poloviny listopadu.
Brzy nás však přivítá i skutečná
jihomoravská zima plná plískanic
a holomrazů. A třeba bude možná
nakrátko i sníh o adventním čase.
Možná nasněží i na Vánoce – kdo
ví? V dnešním počasí se už ani skaut
s odborkou meteorolog nevyzná :-).

foto: Miroslav Havlík

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ?
Musíme uspat skřítky vinohradníčky (25. 11.), naše děti přijde
zkontrolovat svatý Mikuláš se svým
doprovodem (5. 12.), přineseme
všem dobrým lidem v Lužicích do
kostela betlémské světlo (16. 12.)
a na konci roku půjdeme do lesa
přilepšit v zimě zvířátkům. Tak
kdyby vás to zaujalo a chtěli byste
jít s námi, přijďte, nebojte se...
Mira
tel.: 775 662 298
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CO NOVÉHO U VČELAŘŮ?

ÚSPĚCH NA FAZULAFESTU

Včelám nesvědčí dlouhý podzim,
nekvete takřka nic a včeličky létají
za potravou marně. Spotřebovávají
pracně získaný med, ze kterého mají
přežít zimu. V tomto období musí
včely dobře strážit úl proti vosám
i dotěrným včelám z jiných úlů.
Právě včely z jiných včelstev
mohou zavléct do úlu roztoče, kteří úl oslabují a mohou být hlavní
příčinou toho, že se včelstvo jara
nedočká. S roztočem bojujeme již
mnoho let a hned tak se ho nezbavíme. Předcházet rozvoji roztoče
varroa destructor musí včelaři po
celý rok. Pokud některý z nás něco
zanedbá, pocítí to všichni. Navíc
jsou tu volně žijící včely, které
nikdo nekontroluje a mohou se stát
ohniskem výskytu roztočů i jiných
problémů, které včely mají.
Letos na podzim náš spolek
pořádal školení pro všechny včelaře, abychom se mohli roztoči
bránit. Existuje několik možností,
jak zvětšit účinnost ochrany proti
roztoči. Naučili jsme se metodu
izolace matky po dobu 21 dnů, čímž
je zabezpečeno, že v úlu nebude
zavíčkovaný plod, kde se roztoči
mohou před léčením schovat. Pokud
se po této době použije léčivo, tzv.
fumigace, je výsledek takřka stoprocentní a včelstvo je čisté.
A zdravé včely pak na jaro mohou opylit ovocné stromy i přinést
nektar, z nějž vyrobí vynikající med,
který tak dobře chutná a léčí.

28. října se konal v Hlohovci již třetí ročník Fazulafestu - soutěžní degustace pokrmů z fazolí a letos
i z ostatních luštěnin. Do soutěže se zapojily také dvě
členky Klubu česko – francouzského partnerství: Marie
Pryglová a Denisa Přibylová.
Maruška, která loni získala cenu diváků, si letos
odnesla ceny dvě, cenu diváků a také první místo u odborné poroty. Svým fazolovým gulášem po francouzsku
zaujala a zaslouženě zvítězila.
Denisa do soutěže připravila fazolové brownies
a tímto moučníkem získala třetí místo odborné poroty
a druhé místo u diváků.
Oběma dámám blahopřeji a děkuji za skvělou reprezentaci klubu a obce.

Oldřich Ištvánek
předseda spolku

Foto: Včelaři
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Mgr. Jana Líčeníková,
předsedkyně Klubu česko – francouzského partnerství

Úspěch na Fazulafestu,

foto: Klub ČR-FR
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POHLEDY DO HISTORIE
1324
1359
1604
1639
1674
1839
1849
1869
1869
1874
1899
1924
1929
1934
1949
1949
1959
1964
1969

zpustlá ves byla doživotním majetkem Protivy z Buchlovic,
později jeho synů Ruperta, Jarohněva a Stacha
koupil ves Lužice Vilém z Potštejna
obec má pečetidlo s rádlem a štěpařským nožem
vpád švédských vojsk
podle lánové vizitace měla obec 16 osídlených domů, 1 nově obydlený,
21 gruntů opuštěných
obec měla 141 domů, 759 obyvatel
v obci vypukla cholera, zemřelo na choleru přes 80 lidí
obec součástí správního okresu Hodonín
zřízena jednotřídka
dostavěn a vysvěcen kostel
zřízena četnická stanice
zakoupen dům na sídlo fary
založen pěvecký sbor Volná myšlenka
odjezd sklářů do Egypta
založena Pionýrská organizace
vznikl závod na výrobu pletacích jehel Igla
založen Sbor pro občanské záležitosti (vítání, svatby, obřady)
rozšířen hřbitov, stavba pietní síně
dláždění chodníků, částečná kanalizace (ulice V Chalupách)

před 695 lety
před 660 lety
před 415 lety
před 380 lety
před 345 lety
před 180 lety
před 170 lety
před 150 lety
před 150 lety
před 145 lety
před 120 lety
před 95 lety
před 90 lety
před 85 lety
před 70 lety
před 70 lety
před 60 lety
před 55 lety
před 50 lety
27

Historie

Historie
1969
1969
1974
1974
1974
1974
1979
1979
1994
1994
1994
1994
1999
1999
1999
1999
2004
2004
2004
2004
2009
2009
2009
2009
2009
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

začátek plynofikace (sídliště MND, MNV, kino, zdravotní středisko)
vznikla zahrádkářská osada Strání
dokončena a slavnostně otevřena dvoutřídní MŠ na Velkomoravské ulici
v Sokolovně vyměněny parkety
dokončen kanalizační sběrač v ulici U Lidového domu
pokračování v plynofikaci obce
v Domě služeb jsou provozovny: kadeřnictví, holičství, sběrna čistírny šatstva a prádla
přes náves se buduje živičný koberec
vydáno povolení na 1. etapu odkanalizování obce
začíná vycházet Lužický zpravodaj
první letecký snímek Lužic (AIR foto - propagační letecké snímkování)
sloučení MŠ, školní družiny a jídelny, obecní knihovny na Velkomoravské ulici
první znak a prapor obce - udělení symbolu
archeologický nález - popelnice, pravděpodobně pohřebiště (při výkopech kanalizace)
dokončení vozovky ulice Sklářská a Lomená
zahájena výstavba v lokalitě Vinohrádky
vyzvednutí starých dokumentů z báně kostela a zpětné uložení
výstava Lužice na přelomu 19. a 20. století, vznik Muzejního spolku
podpisová akce - Zachování budovy Starého kvartýru
na střeše ZŠ umístěno telekomunikační zařízení
škola získává název „Základní škola Jaroslava Dobrovolského“
dokončena generální rekonstrukce Starého kvartýru
Lužice získávají titul „Vesnice Jihomoravského kraje“ (zlatá stuha)
dostavba solární fotovoltaické elektrárny
otevřely se První jesle v Lužicích
zřízena obecní policie
zřízena komise pro přestupky
oprava obřadní síně na hřbitově
na hřbitově se konají pohřební obřady
požehnání přestěhované kapličky na Ploštinách
poslední sochařské sympozium - 9. ročník
otevřen sběrný dvůr
obec zakoupila meteorologickou stanici

před 50 lety
před 50 lety
před 45 lety
před 45 lety
před 45 lety
před 45 lety
před 40 lety
před 40 lety
před 25 lety
před 25 lety
před 25 lety
před 25 lety
před 20 lety
před 20 lety
před 20 lety
před 20 lety
před 15 lety
před 15 lety
před 15 lety
před 15 lety
před 10 lety
před 10 lety
před 10 lety
před 10 lety
před 10 lety
před 5 lety
před 5 lety
před 5 lety
před 5 lety
před 5 lety
před 5 lety
před 5 lety
před 5 lety

Věra Kotásková

Muži Slovácké brigády neplnili jen úkoly vojenského rázu. K jejich práci patřila v podstatě služba
policejní a celní. Někteří působili jako ošetřovatelé
ve válečných nemocnicích (válečná nemocnice byla
i v Hodoníně v areálu bývalých tzv. velkých kasáren).
Na počátku existence Slovácké brigády užívali její
vojáci výhradně rakouské stejnokroje. Symboly zaniklého mocnářství na nich vystřídaly československé
barvy a odznaky. Na konci listopadu 1918 se změnilo
označení hodností na límcových výložkách a čepicích.
Mezi charakteristické prvky označující příslušnost vojáků k brigádě patřila jednak písmena „SB“ na čepici
(někdy i na límcových výložkách), ale také vonička
rozmarýnu na pokrývce hlavy.
V průběhu roku 1919 byly zavedeny stejnokroje
nového střihu. Jejich typickým prvkem se staly barety.
Postupně se měnily i čepicové odznaky a zaváděly se
nové pokrývky hlavy – brigadýrky.
Výzbroj Slovácké brigády tvořily zpočátku jen
zastaralé pušky systému Werndl. Opakovací pušky
systému Mannlicher získávala brigáda postupným zabavováním od vojáků navracejících se z fronty. Brigáda
využívala i kořistní zbraně (např. kulomety Maxim).

Ostatní výstroj a výzbroj pocházela ze zbytků uložených ve skladech bývalé rakouské armády.
Ve Slovácké brigádě působilo v různých funkcích
a na různých místech 81 mužů z Lužic, bývalých
příslušníků rakouské armády. Byl to například Jaroslav
Dobrovolský, v rakouské armádě poručík střeleckého
pluku č. 25, od 16. listopadu 1918 pobočník I. polního
praporu SB v Břeclavi; Jan Kreml, desátník pěšího
pluku č. 3, od 3. listopadu 1918 ošetřovatel ve válečné
nemocnici v Hodoníně (roku 1921 zemřel na nákazu tyfem); jako zapisovatel SB v Břeclavi Martin Komosný,
desátník pěšího pluku č. 25, učitel a kronikář v Lužicích
v letech 1925 – 1939. Josef Kočiš, bývalý svobodník
pěšího pluku č. 3, příslušník VI. praporu SB, padl na
Slovensku v bitvě o Zvolen 11. června 1919.
V Lužicích stejně jako ve většině okolních obcí
byla založena místní skupina Slovácké brigády, kterou
tvořili muži do třiceti let. Jejich velitelem byl Tomáš
Mikulica, povoláním zámečník, hodnost v rakouské
armádě štábní šikovatel.
Věra Kotásková
Zdroje:
Lukáš Lexa, kronika obce Lužice, SOkA Hodonín

CO NOVÉHO V MUZEJNÍCH SBÍRKÁCH
V nedávné době jsme získali do muzejních sbírek
plnou obálku malých vzorníčků na háčkování. Upravili
jsme je tak, aby je bylo možné zhlédnout na výstavě
a aby se lépe uchovaly pro budoucí generace. Posuďte
sami, jaké byly vzory začátkem minulého století. Nám
připadá, že se za těch 100 let v háčkování moc nezměnilo. Vzorky nám věnovala Ing. Helena Tesaříková
z Hodonína, která je naší velkou příznivkyní.

Na letošní vánoční výstavě kromě těchto vzorů
uvidíte hodně háčkovaných předmětů - jak ze sbírek
kvartýru, tak také od soukromých výrobců a majitelů.
Výstava je pro vás připravena od 7. prosince na Starém
kvartýru každou neděli od 14 do 17 hod.
Alena Hájková - letopisecká komise

SLOVÁCKÁ BRIGÁDA
Jedním z prvních problémů po vyhlášení samostatnosti Československa bylo zajištění bezpečnosti
a pořádku, formování nového národního vojska. Proto
se z českých vojáků, kteří se navrátili domů, začaly
tvořit dobrovolnické jednotky. Na jižní Moravě to
byla Slovácká brigáda, která zde působila od listopadu
1918 do března roku 1920.
Slovácká brigáda se v červnu roku 1919 přeorganizovala na Slovácký pěší pluk, který fungoval
samostatně až do března roku 1920, kdy byly jeho dva
28

prapory začleněny do pěšího pluku č. 27. Tyto prapory
se v červnu sloučily v „I. slovácký polní prapor“, který
byl zrušen v srpnu roku 1920.
V době největšího rozmachu zahrnovaly stavy
brigády velitelství, štábní rotu, sedm polních praporů,
náhradní prapor, baterii dělostřelectva, četu dragounů,
telegrafní oddíl a rotu zákopníků. Prapory zprvu získaly
označení podle místa, kde se formovaly (hodonínský,
uherskobrodský, kyjovský apod.), teprve později byly
očíslovány římskými číslicemi.

Háčkovaný vzorník

foto: Petra Lorencová

Vernisáž výstavy Krátký sloupek, dlouhý sloupek, mezi
nimi řetízek
foto: Muzejní spolek
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100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
V neděli 28. října 2018 proběhlo
v Hodoníně u sochy našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka, od
jehož smrti letos uplynulo již 81 let,
slavnostní shromáždění k uctění
památky vzniku Československé
republiky.
Ve spolupráci se sokolskou župou
Slovácká v Hodoníně vyrazili i naši
sokolové uctít toto významné výročí. T. J. Sokol Lužice pod vedením
starosty Miloše Kadaly zajistil účast
sester Ludoslavy Rutarové a Libuše
Bílíkové a dále bratrů Radovana
Rutara a Zbyňka Hromka. Ti se
čestně zhostili reprezentace T. J.
Sokol Lužice, ale také celé naší
obce. Společně s ostatními sokoly
stáli čestnou stráž u pomníku T. G.
Masaryka. Samotného slavnostního
aktu se zúčastnili jak zástupci města
Hodonína, tak i další hosté, např. ze
Slovenska i Francie.
Důstojná a sváteční atmosféra
byla provázena slavnostními projevy a kladením věnců a květin. Závěr
slavnostního shromáždění patřil
české a slovenské hymně, kterou
společně zpívali všichni přítomní.
Poté se za doprovodu dechové hudby zformoval průvod přítomných
občanů a vyrazil směrem k radnici
v Hodoníně, na cestu mu svítily
stovky lampionů. Právě u radnice
byla tato slavnostní chvíle zakončena velkým ohňostrojem podbarveným příjemnými melodiemi.
Závěrem si dovolím popřát naší
krásné zemi, České republice, ještě
nejméně dalších šťastných 100 let
v míru a prosperitě…

Příroda – Ekologie
ROZKVETLÉ LUŽICE 2018
Vyhodnocení letošního ročníku
soutěže proběhlo 23. října na „tabačárně“ za účasti občanů Lužic,
finalistů soutěže a pořadatelů (Klub
česko – francouzského partnerství
a obec Lužice).
Fotografie do soutěže pořídila
Pavlína Martinů. Porota složená
z členů klubu vybrala do finále
14 domů. Finalisté byli pozváni,
všichni přítomní svým hodnocením
rozhodli a na základě stávajících
pravidel je pořadí následující:
1. místo Dostálovi
2. místo Jana Pindová
3. místo Milada Blahová

1

2

Další finalisté:
Opluštilovi, Jelínkovi, Topilínovi, Koneční (Kratiny), Salajkovi,
Plešingerovi, Královi, Rylkovi,
Kurzovi, Buchtovi, Bílíkovi (Dvorní).

Pomník T. G. Masaryka v Hodoníně

foto: Josef Horníček

Všem blahopřejeme!
Děkujeme pořadatelům za organizaci soutěže.
Mgr. Jana Líčeníková

3

1) Rozkvetlé Lužice, 1. místo
foto: Pavlína Martinů
2) Rozkvetlé Lužice, 2. místo
foto: Pavlína Martinů

Mgr. Zbyněk Hromek

3) Rozkvetlé Lužice, 3. místo
foto: Pavlína Martinů
Průvod k výročí 100 let od vzniku Československé republiky
foto: Josef Horníček
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INFORMACE K VYDÁVÁNÍ
PYTLŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
V ROCE 2019
S účinností od 1. 1. 2019 budou na sběrném dvoře
zástupcům jednotlivých domácností zdarma vydávány
pytle na vytříděné složky komunálního odpadu v následujícím množství:
Modrý pytel (papír a lepenka) 12 ks/rok
Žlutý pytel (plastové obaly) 18 ks/rok
Oranžové pytle na nápojové kartony již nebudou
vydávány. Nápojové kartony je možno ukládat do
žlutých pytlů společně s plastovými obaly. Výdej pytlů
bude realizován pouze v provozních hodinách a bude
podléhat evidenci.
V případě, že uvedené množství pytlů nebude pro
domácnosti dostačující, nabízíme prodej pytlů v ceně
4 Kč/kus.

INFORMACE
O ZMĚNĚ TERMÍNU
VÝVOZU POPELNIC
Vývoz popelnic připadající
na středu 26. 12. 2018 se uskuteční
až ve čtvrtek 27. 12. 2018.
Děkujeme za pochopení

VÝVOZY ODPADŮ V 1. POLOVINĚ
ROKU 2019
9. 1. 2019 + pytle
23. 1. 2019

PROVOZ NA SBĚRNÉM DVOŘE
LISTOPAD – BŘEZEN

6. 2. 2019 + pytle
20. 2. 2019

Úterý

14.00 - 17.00 hod.

Středa

8.00 - 11.00 hod.

6. 3. 2019 + pytle

Čtvrtek

14.00 - 17.00 hod.

Pátek

14.00 - 17.00 hod.

20. 3. 2019

Sobota

8.00 - 11.00 hod.

SERIÁL: PŘÍRODA NAŠICH LUHŮ
OCHRANA LUHŮ
V posledním čísle zpravodaje jsme rozebírali, jaké ohrožení a negativní vlivy působí na naši nivní
krajinu. Je zřejmé, že zbylé části zachovalého přírodního prostředí je potřeba před náporem ohrožující
lidské činnosti chránit. Nejde však jen o zajištění ochrany před potenciálními přicházejícími ohroženími,
ale potřebné je také realizovat opatření kompenzující negativní dopady těch zásahů do krajiny, které již
nastaly v minulosti. Ruku v ruce by tak měla jít praktická terénní opatření s legislativní ochranou území.
Jako nejpodstatnější se jasně
ukazuje potřeba obnovy vodních
poměrů v luhu cestou revitalizace. Již dříve byla na některých
územích (např. u soutoku Moravy
a Dyje) řízeným povodňováním
lesníky nahrazena přirozená záplava
a zprůtočněním lesních kanálů a vybudováním stavidel bylo dosaženo
zavodnění mokřadů, lesních porostů
a luk. Opatření se však nejeví všude
jako dostačující. Objevují se tak
nové myšlenky na obnovu přirozené
komunikace řeky s krajinou – prodloužení toku obnovou meandrů řek
či uvolnění toku (aby hráze chránily
před záplavou lidská sídla a ne
lužní les). To by mělo přispět jak
k vytvoření přirozenějšího prostředí
v řece, tak zejména k intenzivnějšímu průsaku vody mimo koryto, ale
i k tomu, aby se voda dostávala do
krajiny a zadržovala se v ní.

Mnoho ochranářského úsilí směřuje k zachování druhové pestrosti
luhu. Na soutoku je např. realizován
program návratu vymizelých
druhů. Nedostatek hnízdních dutin pro ptactvo v homogenních
mladých výsadbách kompenzují
dobrovolnické projekty na vyvěšování hnízdních budek. Probíhají
aktivity na zajištění vhodného
prostředí pro ohrožené živočichy,
např. obnova tůní.
Velmi podstatným prvkem pro
ochranu luhů od Hodonína až po
soutok je způsob lesního hospodaření. Jedná se např. o rozlohu
vytěžených ploch, způsob úpravy
povrchu po těžbě, zanechávání tzv.
výstavků (tedy jednotlivých vitálních stromů) na pasekách, o druhovou skladbu výsadby, záměry
vyčlenit části území pro speciální
formy lesního hospodaření (jako

např. pařeziny, lesy s přirozenou
obnovou – výmladky, semeny...)
apod. Vyvstává tak potřeba, aby
způsob hospodaření nebyl u státních lesů určován jen produkčním
(ekonomickým) hlediskem.
Pro zachování přírodních hodnot
území je podstatné také legislativní
ukotvení ochrany zdejší přírody.
A to v současnosti není zdaleka
ideální. U některých částí území
luhů najdeme různé stupně a formy jejich ochrany, ale komplexní
a systematické zajištění ochrany
celého území dosud chybí, i když
se k němu Česká republika již před
mnoha lety zavázala. Na potřebu
významnější ochrany ukazuje mimo
jiné zařazení zdejších lužních lesů
mezi evropsky významné lokality.
V současnosti jsou některé okolní
luhy chráněny formou přírodního
parku (Mikulčický luh), což je ale

3. 4. 2019 + pytle
17. 4. 2019

Kompostéry
na bioodpad
Zájemci o kompostéry na bioodpad
se můžou přihlásit na OÚ nebo
e-mail podatelna@luziceuhodonina.cz.
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1. 5. 2019 + pytle
15. 5. 2019
29. 5. 2019 + pytle
12. 6. 2019
26. 6. 2019 + pytle

Foto: Svatopluk Rutar
33

Sport

Příroda-Ekologie
nejnižší možný stupeň ochrany.
Některé významné lokality jsou pak
chráněny jako zvláště chráněná
území. Jedná se ale o tzv. maloplošná chráněná území, která zahrnují
jen minimální část rozlohy luhů
(u Mikulčic např. přírodní rezervace
Skařiny) a v současném rozsahu
nepřináší ochranu, která by mohla
zabezpečit stabilitu celého území.
Na území zdejších luhů se nalézá
také tzv. ptačí oblast, byla vyhlášena v rámci soustavy NATURA
2000, chránící na území Evropské
unie nejvíce ohrožené druhy rostlin,
živočichů a přírodní stanoviště. Jde
o ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko.
Luhy jsou také domovem řady
zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů. Najdeme tu druhy, které zákon o ochraně přírody a krajiny
definuje jako ohrožené, silně ohrožené i kriticky ohrožené. Dle zákona
jsou chráněni nejen jedinci těchto
druhů, ale i prostředí, v němž žijí.
Od roku 2003 spadá značná část
zdejších lužních lesů do biosférické
rezervace Dolní Morava. Rezervace tvoří cenný komplex ekosystémů vápencového bradla Pálavy,
unikátního středoevropského nížinného luhu na dolních tocích řek
Kyjovky, Dyje a Moravy a kulturní
komponované krajiny Lednicko valtického areálu o celkové rozloze
přesahující 300 km2. Biosférická
rezervace je však zejména prestižní
značkou UNESCO, ale přináší jen
velmi omezené praktické možnosti ochranu přírody reálně zastat
a vymáhat - chybí jí totiž jakákoliv
opora v zákonech České republiky
týkajících se ochrany přírody.
Už po desítky let se tak řeší, jak
pro luhy od Hodonína po soutok
zajistit celistvou a významu území
odpovídající ochranu přírody. Objevily a objevují se dokonce myšlenky
na vyhlášení národního parku.
Vhodnější by však bylo vyhlášení
chráněné krajinné oblasti. Tato
34
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10 LET HALY LUŽICE
V sobotu 22. 9. 2018 proběhl ve
sportovní hale den otevřených dveří
k 10. výročí otevření haly. Den byl
zahájen velmi oblíbeným dětským
kruhovým tréninkem, který probíhal v zrcadlovém sále v suterénu
haly. Kruhový trénink byl sestaven
formou opičí dráhy. Pro děti byly
nachystány různé překážky, prolézačky a trampolíny. Program dále
pokračoval ve velkém sále, kde svůj
talent předvedli hoši svým řecko-římským zápasem. Vystoupily
dívky z tanečního kroužku místní
základní školy a nakonec předvedly
děti z All Stars fitness týmu Lužice
své sestavy, se kterými úspěšně
reprezentují Lužice na různých soutěžích. Den byl zakončen krájením
dortu ve tvaru haly.
Sportovní hala byla otevřena na
podzim roku 2008 a postupem času
se stala velmi oblíbeným sportovFoto: Archiv Hnutí Brontosaurus
forma ochrany přírody totiž nestojí
na tom, že se minimalizují zásahy
člověka do přírody (jako je tomu
u národních parků), ale už ze své
podstaty umožňuje provázat lidskou
činnost a hospodaření v krajině
s její ochranou. Přispívá k nastavení
udržitelné péče i hospodaření a zároveň může pomáhat čelit zásadním
ohrožením.
Bohužel žádný ze záměrů chráněnou krajinnou oblast vyhlásit nebyl
dosud úspěšný. Aktuálně je na stole
záměr vzniku nových maloplošných
zvláště chráněných území – národních přírodních rezervací a přírodních rezervací.
Věřme, že se podaří ochranu
přírody zajistit včas, tedy dříve než

bude cenné území jihomoravských
lužních lesů nenávratně poškozeno.
Drobným dílem k ochraně luhu
může přispět každý. Ať už podporou
záměrů na její ochranu, dodržováním zásad pobytu v přírodě (netrhat
chráněné druhy, neplašit hnízdící
ptactvo apod.) nebo svým konáním.
Třeba můžete přiložit ruku k dílu
při brontosauřím vyvěšování budek
pro ptactvo.
Dalimil Toman
Hnutí Brontosaurus Podluží

ním střediskem, které nabízí různé
sportovní aktivity.
Horní část haly slouží základní
škole k hodinám tělesné výchovy,
probíhají zde fotbalové a florbalové tréninky. V zimních a jarních
měsících se zde pořádají turnaje ve
fotbale dětí.
V suterénu haly se nachází fitness
centrum, které provozuji od roku
2013. Najdete zde širokou škálu
posilovacích strojů a kardiozónu.
V našem fitness centru se aktuálně
připravují dvě závodnice na jarní
soutěže v kategorii bikiny fitness
a reprezentant České republiky
v řecko-římském zápase. V přilehlém sále probíhají skupinové
lekce kruhového tréninku, TRX,
jumpingu a trénují zde děti All
35
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VÝSLEDKY ALL STARS FITNESS TÝMU LUŽICE
V PODZIMNÍCH SOUTĚŽÍCH
6. 10. – 8. 10. proběhlo v Srbsku mistrovství Evropy
ve fitness dětí. Za náš oddíl byly nominovány Kristýna Dubcová a Natálie Bílíková. Kristýna dosáhla na
krásné finálové páté místo v kategorii do 13 let, Natálii
finále uteklo o pouhou jednu příčku, když se umístila
na sedmém místě v kategorii do 14 let.

Kristýna Dubcová

Stars fitness týmu Lužice. Fitness
centrum také nabízí služby osobního trenéra, výživové poradenství
a s tím související výživové plány
a jídelníčky. V současné době nabízíme nejvíce služeb v oblasti sportu
a zdravé výživy v okolí. Vše pod
jednou střechou.

ME v Srbsku - dívky Dubcová a Bílíková

Rezervace a info na kruhový
trénink a TRX - tel.: 739 656 420,
733 450 934 nebo fb: Fitness centrum - hala Lužice
Rezervace a info na jumping tel.: 777 148 984 nebo fb: Jumping
Lužice.

Barbora Ingrová

Zdeňka Veselá

Valentýna Faganová
36

11. 11. jsme se zúčastnili kondiční soutěže Smartlabs
cup v Tišnově. V kategorii do 9 let se na 2. místě umístila Erika Zavadilová, 3. příčku obsadila Valentýna
Faganová. V kategorii do 12 let si odnesla stříbrnou
medaili Barbora Ingrová a v nejstarší kategorii zvítězila
Kristýna Dubcová. Na této soutěži proběhla zároveň
37
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nominace na pohárovou soutěž do Nitry, za náš oddíl
byly vybrány Kristýna Dubcová, Erika Zavadilová
a Valentýna Faganová.
Do konce roku nás ještě čeká Mikulášský pohár
v Otvovicích, který pořádá Lucie Bílá spolu s SK Moog
Brno z pověření Svazu kulturistiky a fitness ČR.
17. 11. jsme také rády předvedly své sestavy lužickým seniorům a seniorkám a doufám, že jsme jim tím
zpříjemnily sobotní podvečer.
A nyní už se začneme připravovat na novou soutěžní
sezonu, učit se nové sestavy, shánět závodní kostýmy,
hudbu… Že bude práce nad hlavu, značí i to, že v roce
2019 bude zkoušet své štěstí na závodních pódiích
18 dětí. Tak prosím držte pěsti, ať se nám daří.

Erika Zavadilová

Krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce přeje
Katka Knápková

ZPRÁVA K ČINNOSTI ODDÍLU STOLNÍHO TENISU SOKOLA LUŽICE
V červnu byl ukončen soutěžní ročník 2017-2018
v okresních soutěžích stolního tenisu. Družstva „A“
a „B“ se umístila ve středu tabulky v okresní lize
a okresním přeboru. Družstvo „C“ postoupilo do
okresní soutěže. Z důvodu výměny podlahy v hlavním
sále Sokolovny byla naše činnost od 1. 7. do 7. 10.
2018 omezena. Využívána byla jen spodní herna, zde
probíhala regenerace hráčů, přátelské zápasy i turnaje.
Pro začátek soutěžního ročníku 2018 - 2019 bylo
nutné vyřešit registrační průkazy, vypracovat soupisky hráčů - jejich přihlášení, přestupy, finanční úhrady
na OSST Hodonín i technické zabezpečení. Činnost
oddílu je závislá na finanční spolupráci s obcí Lužice
a s vedením TJ Sokol Lužice.
Momentálně se oddíl skládá z 19 hráčů hrajících ve
třech družstvech.
Družstvo „A“: Oláh Eduard (vedoucí družstva),
Vašek Štefan, Konečný Miroslav, Hrubý Petr, Ondruš
Milan, Komosný Miloslav, Poláchová Jana. Družstvo
po odehrání 8 kol umístěno ve spodní polovině tabulky
okresní ligy.
Družstvo „B“: Konečný Miloslav, Komosný Miloslav (vedoucí družstva), Hrubý Petr, Mikula Ján, Ráb
František, Hřebíček Miroslav, Valoušek Jindřich. Družstvo po odehrání 8 kol umístěno ve spodní části tabulky.
Družstvo „C“: Hrubý Petr, Ráb Pavel, Parák František, Hřebíček Miroslav (vedoucí družstva), Valoušek
Jindřich, Parák Lukáš, Kudrna Jaromír a žáci Bařina
38

Zbyněk, Claessen Daniel, Claessen Sebastian. Družstvo
umístěno po odehrání 8 kol ve spodní části tabulky.
Celkem v soutěži družstva musí odehrát 22 kol,
ukončena bude v květnu 2019. Oddíl má dva trenéry
(C) a dva rozhodčí (K).
Na závěr přejeme všem hráčům i vám čtenářům do
nového roku vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti.
Touto cestou děkujeme Ing. Jaroslavu Kremlovi
a Mgr. Janě Ambrožové za dlouholetou výbornou
spolupráci a novou parketovou podlahu v Sokolovně.
Za vedení oddílu
stolního tenisu Sokola Lužice
Miroslav Hřebíček
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Napsali nám

ZPRÁVY Z HŘIŠTĚ
Rok se s rokem sešel a opět tu máme období, kdy
nám skončila část fotbalové sezony, tentokrát podzimní. I v dnešním sychravém počasí si vám o ní dovoluji
přinést několik informací.
Začneme těmi nejmenšími, mladší přípravkou. Tam
nám letos kralují. Po dvouletém oťukávání, kdy hráli
se soupeři o něco staršími, než jsou oni sami, a bohužel
to na výsledcích bylo vidět, se karta obrátila. Jednak
již mezi nimi začala fungovat lepší souhra, ale došlo
i k tomu, že někteří starší hráči soupeřů se posunuli
do vyšších ročníků, a uvolnili tak místo mladším. Výsledkově tedy letošní soupeře drtíme. Z odehraných
13 zápasů (jeden je odložen na jaro 2019) jsme zatím
nepoznali porážku a se skórem 191:75 zcela po právu
vedeme tabulku této hráčské kategorie. Gratulujeme
a jen tak dál.
O kategorii výše je stav malinko odlišný. Kluci, kteří
loni hráli ještě starší přípravku, se posunem dostali do
mladších žáků. A rozdíl je to veliký. Hrají na větším
hřišti, delší čas a hraje více hráčů. Adaptace probíhá
zatím pomaleji. Po loňském vítězství v kategorii jsou
letos zatím ze 14 účastníků na 11. místě. Nutno ale
podotknout, že vlivem chyby při přesunu hráčů nám
byly 3 zápasy kontumovány a body chybí. Byl by to
asi posun o 3 místa, ale co naplat, i to se bohužel stává.
Dorost si opět hraje svoje. Po loňském postupu
do krajských soutěží, kde jsme celkově skončili na
5. místě, si i letos po odehrání 13 soutěžních kol držíme
5. místo ze 14 družstev. I zde je ale škoda proher s daleko slabšími soupeři, což by nám mohlo vynést pozici
3 - 4. Bohužel, i taková je hra a na nějaké „kdyby“ se
nehraje. My hrajeme na góly a vítězství. Alespoň máme
v jarní části co soupeřům vracet.
A muži?
Konečně se začíná trochu rozjasňovat. Tady je odehráno 11 soutěžních kol a naši muži jsou prozatím na
5. místě. Pokud vezmeme v potaz, že tady hrají i hráči
kolem 40. roku věku, je to úspěch. Částečně se nám
podařilo doplnit kádr mladšími hráči, kteří nám přešli
z loňského dorostu, někteří ale ani nečekali na příležitost si zahrát a možná úplně zbytečně přestupovali do
okolních oddílů. Asi si každý myslí, že automaticky
nastoupí k zápasu, a není zvyklý něco dokázat nebo
se o místo alespoň trochu poprat.
A co budeme dělat přes zimu?
Už teď začíná prozatím papírová příprava na jarní
část sezony. Jsou to přestupy, hlášenky jednotlivých
zápasů, dotace. Však si někteří pěkně užíváme. Ne40

zapomeneme ale ani na hraní. Přípravka a žáci jsou
přihlášení do každoroční okresní halové ligy, která se
opět bude hrát ve sportovní hale v Lužicích. Začíná
se již v listopadu a končí někdy v polovině března.
Dorost je nahlášený na mezinárodní turnaj na umělé
trávě v Dubňanech. Tady je začátek v polovině ledna
a konec začátkem března. Muži budou mít naplánovány
venkovní přípravné zápasy s okolními oddíly. Zima,
nezima - my hrajeme stále. Někdo sice raději sedí
doma u radiátoru nebo krbu, ale my, blázni ze zeleného
pažitu, hrajeme i na bílém.
Závěrem bych vám chtěl všem poděkovat za podporu při akcích v letošním roce. Jedná se o pálení
čarodějnic, sběr železa, dětský den, Burčák open
apod. Do roku nového hlavně hodně zdraví, úspěchů
a pevné nervy při osobních i profesních záležitostech.
S pozdravem Petr Slatinský

děkuje všem svým členům, příznivcům kopané
i ostatním fanouškům za odvedenou práci a
podporu v roce 2018.
Současně přeje všem hodně zdraví a štěstí,
hodně osobních, sportovních i profesních
úspěchů a těší se na setkávání s Vámi
v nastávajícím roce 2019.

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

Napsali nám
JOSEF MIKEŠ (*1954) - ČLEN MUZEJNÍHO SPOLKU, „KVARTÝRNÍK“,
RÁD PÍŠE BÁSNIČKY A PŘÍBĚHY
O MÉ RODNÉ VESNICI
Když slyším slovo Lužice, tak
se mně vybaví nejvíce, že je to má
rodná vesnice.
Narodil jsem se devět roků po
druhé světové válce a tak jako
všude tu život pro lidi nebyl jednoduchý. Přesto jsem tu prožil
nádherné bezstarostné dětství. Dětí
tu byly plné ulice a provozovali
jsme různé míčové hry, jako je
volejbal nebo vybíjená. V obci
nebylo tehdy žádné sportovní
vyžití, a tak jsme si sami vybudovali sportovní areál mezi dnešní
čerpací stanicí Monado a bývalým
JZD. V tuto dobu se tu spokojeně
pásly kozy, krávy a husy, protože
tu nebyla silnice, ale pouze prašná
cesta. Takových „hřištíček“ bylo
po celých Lužicích několik. Na
našem hřišti jsme provozovali
všechny možné sporty od atletiky
až po fotbal. I bez trenérů jsme
byli dost dobří sportovci. Dalo se
to posoudit i podle toho, že když
někdo z nás jel na pionýrský tábor,
tak se většinou vrátil ověšený medailemi i ze sportů, které jsme ani
neprovozovali.
O prázdninách jsme trávili celé
hodiny na Cihelně - Lužáku. Byl
tam neustálý přítok a odtok vody.
Voda byla tak čistá, že jsme viděli
i do dvoumetrové hloubky na dno,
jak se tam procházejí raci. Lovili
jsme i škeble říční. Taky jsme chodili na brigády sběru černého rybízu, abychom si vydělali nějakou
korunu na turecký med a na kino
a ještě něco do pokladničky. Na

budování inženýrských sítí chyběly peníze, a tak se nevzrušoval
nikdo nad tím, že nám pod okny
v járku tekly splašky z mýdlové
vody a splachovací záchod byl
považován za luxus. Skoro každý
měl doma zahrádku a chlívky na
domácí zvířata nebo vlastnil pole
či vinohrad a vždy se zužitkovalo
všechno od ovoce až po zeleninu
a vůbec ničím se neplýtvalo. Z hus
se pak dralo peří a vycpávaly se
duchny a polštáře. Dneska to mají
děti jednoduché. V postelích je
všude paměťová pěna. Stačí vylézt
z postele a je ustlané. My jsme si
málokdy pamatovali, jak polštáře
vypadaly, když jsme uléhali do
postelí. Naše matky a babičky
měly naštěstí lepší paměť, protože
jakmile jsme se vrátili ze školy, už
měly všechny polštáře zase čtyři
rožky. Přešívalo se oblečení, a dokonce i vzpomínám, že nám matka
ušila trenýrky z hadrových pytlíků,
ve kterých se prodávalo pět kilo
mouky. Až tak se šetřilo. Tak jsme
si to tady užívali. Nevěděli jsme,
co je vydlážděný chodník, a od jara
do podzimu jsme běhali bosí. Jak
nás šlo po ulici víc a někdo se na
chvíli ztratil, tak jsme při ohlédnutí
zjistili, že si většinou čistí nohu
o trávník, protože mu mezi prsty
projel kuřinec nebo husinec.
Zvelebování obce šlo velmi
pomalu. A to ještě i tehdy, když
už jsem se vyučil důlním zámečníkem a začal chodit do práce. Jak
pořádně zapršelo, tak jsem musel

každý den vzít z domu dvě cihly
a hodit si je v naší ulici pod nohy
do bláta, abych nešel do autobusu
s mokrými botami. Lidé si to začali
uvědomovat a došli k závěru, že
naříkáním a nadáváním nic nevyřeší. V té době by mě však ani
ve snu nenapadlo, že svépomocí
občanů, kteří utopili svou prací tisíce brigádnických hodin ve svém
volném čase, to jednou dotáhneme
až na obec roku. Pochopitelně
tomu musela předcházet i dobrá
organizace bývalých funkcionářů
obce i jejich nástupců až do dnešní
doby. Proto jsou Lužice tam, kde
jsou. Vůbec se nedivím, že pro
bezproblémové bydlení a strategickou polohu má zájem hodně
cizích lidí se sem nastěhovat. Nemám rád slovo naplavený. Každý
člověk má právo si vybrat, kde
by chtěl bydlet. Ti občané, kteří
měli to štěstí a usadili se v naší
obci a aktivně se zapojili do jejího
chodu, jsou přínosem.
Ať už se Lužice budou dál vyvíjet jakýmkoli směrem, faktem
je, že životní styl se mění. Naše
minulé generace nám odkazovaly
zachovat ornou půdu. Pro ně to
byla vždy jakási jistota přežití.
Kde byla dříve pěkně obdělávaná
políčka, stojí dnes pěkné domky
s dobře udržovaným trávníkem.
Každý to vnímá po svém. Kdybych
já neslyšel každé ráno kohoutí
kokrhání, tak bych si myslel, že je
konec světa. Vůbec si netroufám
odhadnout, na co bude ve stáří
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Napsali nám / Okénko Joži Trefy
vzpomínat dnešní virtuální generace. Přesto mám radost, že v naší
obci nevymírají tradice. Každý občan se může zařadit do některého
z mnoha spolků, který je jeho tělu
i duši nejblíž. Proto další generaci
přeji, ať si hodně váží toho, co
se jí dnes nabízí. Ať nezapomíná
na úctu ke stáří. Příroda nám už
pomalu začíná vracet, jak se k ní
chováme. Tak to může dopadnout
i u lidí. Na závěr přikládám k zamyšlení něco ze šuplíku.
Josef Mikeš

Život je jen bludiště
Bludiště vesmíru
náš život světem vláčí,
a přesto mu na míru
osud určit stačí.
Proč někomu slepou uličku
předčasně do cesty vloží,
když tady každou dušičku
ctí originál boží?
Ozve se pak pravda krutá
do širého okolí,
světlo slzy hltá
vzpomínce, jak zabolí.
Než rozmary své ukojí,
hledejme kolem sebe jen krásu,
vždyť v tomto nebeském orloji
jsme jenom zlomek času.

Společenská kronika

Okénko Joži Trefy

Společenská kronika

JOŽA TREFA - DNES TROCHU JINAK

NAŠI JUBILANTI
září – prosinec 2018

Joža Trefa je odpovědný občan. Alespoň takto na mě působí. Dokáže
poukázat na nejeden nešvar, se kterým se můžeme v obci setkat a který
je navíc zcela zbytečný, zatěžující obecní rozpočet a často kazící vzhled
obce. Jožo, jen tak dál, snad se občas někdo chytne za nos, snad ho tvá
upozornění přivedou k rozumu a zamyšlení. Máš zkrátka mou podporu.
Dovol mi, abych dnes zmínil pár obecnějších zásad místo tebe.
Když jdu nebo jedu po obci na kole, často vidím někde v houští či remízku pohozený odpad – trávu, listí, větve, v horším případě pytel, stavební
suť… Ostudné, ošklivé a odsouzeníhodné. Platí přitom jednoduchá zásada.
Každá věc, každá nemovitost, každý pozemek má svého vlastníka. Nemusím vůbec vědět, komu to či ono patří, komu patří ten či onen pozemek,
platí však vždy, že co není moje, je někoho jiného. A je úplně jedno, jestli
to je souseda, obce, družstva, státu, nějaké firmy… Zkrátka není to moje.
A tak odpad, který vyprodukuji ve své domácnosti a na své udržované
a vypiplané zahrádce, nelikviduji tak, že jej vyvezu na sousední či protější
pozemek, zkrátka za svůj plot, ale zlikviduji jej způsobem odpovídajícím
kulturnímu člověku 21. století. Nabídka v obci není malá – popelnice na
komunální odpad, kompostéry na biologický odpad, pytle a kontejnery
na plast, papír, sklo, sběrný dvůr. Široká škála a široké možnosti, navíc
téměř vše zdarma! Jen hlupák a hulvát vyveze odpad na jemu nepatřící
pozemek. Souhlasíš, Jožo?
Jsem, Jožo, celoživotní nekuřák, nepatřím ale ani k těm, kteří kuřáky
odsuzují a brojí proti jejich zlozvyku. Jsou to jejich peníze a jejich zdraví. Vadí mi však pohozené vajgly na autobusových zastávkách, v okolí
místních restaurací a vlastně všude na veřejných plochách. Tam přece
nepatří. Od toho máme odpadkové koše, popelníky a jiné možnosti, jak
vajgl zlikvidovat. Stačí jen chtít.
Mám, Jožo, rád výtvarné umění – obraz pohladí, přiměje k zamyšlení
a vnímání krásna, k tříbení a rozvoji fantazie. V porovnání s tím bolí
a rmoutí různé posprejované kouty, rohy, fasády, konstrukce. Je v tom jen
neumětelství, agrese, zloba, snaha na sebe upozornit tím nejhloupějším
způsobem. Jedna klikatá čára vytvořená sprejerem na fasádě domu ji zničí
a jejímu majiteli způsobí nemalou škodu. Hloupé, nízké, ubohé a zbytečné.
Vždyť přece, Jožo, opět platí, co není moje, je někoho jiného. A sprejer
má určitě mnoho jiných způsobů, jak zanechat svůj otisk na tomto světě,
v obci, ve svém okolí. Dokonce si myslím, že může jít o otisk pozitivní,
pěkný, vlídný a přínosný. A navíc může ušetřit za sprej.
Tím, Jožo, pro dnešek končím. Přeji ti pěkné a pokojné Vánoce a co
nejméně starostí, bolestí a vzteku v novém roce. Nám všem pak přeji,
abys už nemusel psát o tom špatném, ale mohl ses soustředit na to dobré
a připomínat to pěkné a pozitivní.
Tak příště AHOJ.
Starosta Tomáš Klásek
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Šimková Zdeňka
Mikulica Jiří

85 let
80 let

Blahopřejeme

Obecní úřad sděluje, že od
1. 1. 2019 přistoupí ke změně
při oslavách životního jubilea
80, 85, 90 a více let. Občané,
kterých se tato životní jubilea
týkají, budou v průběhu roku
zváni na společné posezení se
zástupci obce Lužice. Na toto
posezení jim bude s dostatečným
předstihem zaslána pozvánka
s dalšími informacemi.
Těšíme se na setkání s Vámi.

ZEMŘELÍ OBČANÉ V ROCE 2018
Květoslava Čajková
Miroslava Komosná
Jozef Peňáz
Stanislav Vavrys
František Unger
Vlasta Kučerová
Renáta Šťastná
Marie Příkazská
Jaroslav Hromek
Marie Kosová
Jaroslav Konečný
Ivona Kalayová
Pavel Zelinka
František Zostal
Josef Řežábek
Gabriela Mikulicová
Alena Kopřivová
Vítězslav Hubáček
Jan Pinda
Eva Boubínová
Jarmila Ševčíková
Bohumila Pavková
Marie Skoumalová
Jindřiška Černá
Josef Dovrtěl
Josef Čajka
Vojtěch Ištvánek
Ivo Pliska
Doubravka Tabasová
Petr Skulínek
Jan Kalužík
Vladimír Salajka
Oldřich Ištvánek
Milan Skripal
Miroslav Polášek

88 let
91 let
83 let
84 let
71 let
67 let
51 let
90 let
81 let
85 let
87 let
39 let
40 let
75 let
96 let
45 let
46 let
88 let
86 let
70 let
58 let
90 let
86 let
71 let
76 let
81 let
74 let
64 let
63 let
71 let
63 let
68 let
86 let
64 let
79 let
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Foto: Petra Lorencová

Inzerce

Kvalitní internet, televize a telefon

NOEL, s.r.o., Hodonín, poskytovatel služeb kabelové televize a
internetu oznamuje, že z dùvodu plánovaného rozšiøování televizní
programové nabídky dojde v 1. ètvrtletí roku 2019 k pøeladìní
televizních služeb ve formátu DVB-C. Více informací naleznete na:
www.noel.cz nebo 518 359 635
Dìkujeme za Vaši pøízeò a souèasnì pøejeme pøíjemné prožití
svátkù vánoèních.
Tým NOEL Hodonín

Vánoční jarmak
Rozsvícení vánočního stromu
Zpravodaj obce Lužice vychází 4x ročně.
Periodický tisk územního samosprávného celku
Redakce Lužického zpravodaje:
Mgr. Zbyněk Hromek, HromekZbynek@seznam.cz
Mgr. Jiří Hubačka, jiri.hubacka@seznam.cz
Mgr. Tomáš Klásek, starosta@luziceuhodonina.cz
Věra Kotásková, verko@seznam.cz
Mgr. Lenka Doskočilová, Lenka.Kuci@seznam.cz
Bc. Petra Lorencová, lorencova@luziceuhodonina.cz
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.
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Lelka Dolní Bojanovice
Povoleno OkÚ Hodonín, registrační číslo vydané Ministerstvem kultury ČR – MKČR E 12422,
náklad 1200 ks.
obec@luziceuhodonina.cz • www.luziceuhodonina.cz
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3. adventní setkání dětských folklorních souborů

Foto: Petra Lorencová

Chcete finančně přispět na Lužický zpravodaj?
Zde je místo na Vaše logo či jméno.
Na vydání tohoto čísla přispěli:

