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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
Jaro je tady je nejen název útlého souboru fejetonů Ludvíka Vaculíka
z osmdesátých let minulého století, v němž se svým neopakovatelným
mistrovstvím komentuje pochmurnou a šedivou náladu tehdejší doby, ale
toto pojmenování odpovídá i období, do kterého právě vstupujeme. Mám
rád knihy Ludvíka Vaculíka, mám rád nastupující jaro.
Probouzející se a rašící příroda nás přivádí na naše zahrádky, pole, vinohrady a svým rytmem nám připomíná svůj neúprosný koloběh, z něhož
pramení naše povinnosti vůči ní a práce s tím související.
Přes zimu nezahálely ani orgány obce, jež pravidelně zasedaly, jednaly
a rozhodovaly. Některá rozhodnutí mají již podobu konečnou, jiná jsou
nezbytnou součástí delšího procesu.
Předně bylo rozhodnuto o dopracování kompletní projektové dokumentace
rekonstrukce lužické Sokolovny, s čímž byla seznámena i valná hromada
Sokola v polovině března. Následovat bude získání vyjádření dotčených orgánů k této dokumentaci a žádost o vydání stavebního povolení pro celkovou
rekonstrukci. Dalším krokem bude vypsání veřejné zakázky na zhotovitele
a ruku v ruce s tím budou probíhat jednání o zajištění financování celé akce.
Vnímám většinovou preferenci toho (a sám jsem zastáncem tohoto postupu)
aby byla celá budova zrekonstruována najednou, tj. bez dělení na určité etapy
a části. Samozřejmě, že již hledáme a cílíme na vhodné dotační tituly, jež by
celému záměru pomohly. V tomto směru proběhla úvodní jednání se zástupci
Jihomoravského kraje i zástupci Ministerstva pro místní rozvoj. Tato jednání
budou pokračovat s cílem zahájit cca v polovině příštího roku samotné práce.
Zastupitelstvo obce dále vážně zvažuje koupi areálu Montpetrol na Velkomoravské ulici. Finální rozhodnutí by mělo padnout na konci dubna t. r.
Po obci už koluje několik zaručených informací, které doprovázejí toto dění.
O všem podstatném se můžete dozvědět na dubnovém veřejném zasedání
zastupitelstva obce a následně pak ve zpravodaji. O dalších souvislostech
tohoto případného nákupu informuji na jiném místě zpravodaje.
Na přelomu února a března t. r. končily termíny pro podání žádostí o dotace
na různé projekty, přičemž obec měla připraveny některé projekty z minula,
některé již byly zpracovány a vytvořeny nově. Obec podávala žádosti na dvě
místa, konkrétně na Jihomoravský kraj a na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Do Brna směřovaly žádosti na klimatizaci do knihovny, startovací kroje pro
chlapce, opravu sakrálních památek, konkrétně centrálního kříže na hřbitově
a sochu sv. Jana Nepomuckého v parku u kostela, na projektovou dokumentaci na rekonstrukci Sokolovny a na výměnu oken. Na pražské ministerstvo
pak byly předloženy žádosti na demolici zbývající části budovy bývalého
kina, výstavbu přírodního amfiteátru v areálu Cihelna, rekonstrukci místní
komunikace Velkomoravská kolem zlatnictví od školy ke Starému kvartýru,
pokračování rekonstrukce hřbitovní zdi a dále na projekt ,,Lužice – škola,
školka, družina“, který spočívá v rekonstrukci šaten základní školy a nahrazení stávajících klecových šaten individuálními skříňkami pro každého
žáka, dále v rekonstrukci sociálních zařízení v mateřské školce a konečně
v rekonstrukci kotelny školní družiny. Čas ukáže, ve kterých žádostech
budeme úspěšní.
Milí spoluobčané, přeji vám pěkné dny, dobrou mysl a pozitivní jarní
náladu.
Mgr. Tomáš Klásek, starosta obce Lužice
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Aktuálně z radnice
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019
Vážení spoluobčané, dovoluji si vás upozornit, že
v pátek a v sobotu 24. a 25. května 2019 proběhnou
v Česku již čtvrté volby do Evropského parlamentu,
které se konají jednou za pět let. Výsledky voleb by
měly být známé již v neděli 26. května 2019. Česká
republika bude obhajovat křesla pro 21 poslanců (tj.
21 mandátů). Záleží tedy na nás a hlavně na naší účasti,
kteří europoslanci zasednou do „svých“ lavic a budou
hájit naše zájmy.
Aktivní volební právo do Evropského parlamentu
mají občané EU starší 18 let, pasivní volební právo
(být volen) mají občané EU, kteří již dovršili 21 let.
Při volbě mimo své bydliště je třeba si požádat o volební průkaz.

Nevím, jak je kdo spokojen s prací současných
europoslanců, ale i proto se volby přece konají, máme
nyní opět možnost potvrdit současný stav, nebo udělat
něco pro jeho změnu a „provětrání“ tolik diskutovaného
europarlamentu. Následně budou námi vybraní europoslanci například volit nového předsedu Evropské komise či předsedu Evropského parlamentu a věnovat se
další běžné práci, která s výkonem jejich funkce souvisí.
Není účelem tohoto článku nabádat k volbě té či oné
politické strany nebo uskupení. Poslední volby v roce
2014 doprovázela ale poměrně nízká účast, k urnám
přišlo pouze 18,2 % voličů. Jen tedy připomínám
možnost něco změnit a hlavně účastnit se svým hlasem
těchto voleb.
Mgr. Zbyněk Hromek

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
Téměř nepřetržitě přicházejí na obec dotazy týkající
se toho, zdali je možné na tom a tom pozemku stavět,
případně proč to možné není, když pozemek je soukromý (rozuměj můj) a já si přece se svým majetkem
mohu dělat, co chci, a rozhodovat o něm podle toho,
co je pro mě nejvýhodnější. Naštěstí tomu tak není.
Využití pozemku ovlivňuje a determinuje mimo jiné
územní plán obce jako široce koncipovaný dokument,
který do území vnáší určitý systém, řád, vzájemné vazby zohledňující zájmy dopravy, životního prostředí,
rozvoje infrastruktury, sportovních a volnočasových
aktivit, hospodaření na půdě atd. A tak máme v územním plánu plochy určené pro bydlení, sportování,
dopravu, rozvody energií, plochy výrobní, skladovací,
zemědělské, vodohospodářské atd. To vše bez ohledu
na majetkové vztahy k pozemkům.
Územní plán obce je široce pojatý dokument, v němž
se odráží stanoviska mnoha orgánů a subjektů, mimo
jiné i vlastníků pozemků. Ne každý požadavek je možno zohlednit, ne každý požadavek zapadá do celkové
koncepce územního plánu. Ten schvaluje zastupitelstvo
obce po několikastupňovém projednání a jeho výsledná
podoba je nepřekročitelným vodítkem pro všechny, kdo
mají na území obce své nemovitosti, zájmy a požadavky.
Je dobře, že neplatí ona teze z úvodu, totiž že na
svém majetku (pozemku) si mohu dělat, co chci. Pla2

tila-li by tato jednoduchá a zdánlivě samozřejmá teze,
pak by mohlo dojít třeba k tomu, že by vedle vašeho
pozemku (domu) mohl vzniknout sklad chemických
látek, hořlavin, zařízení na likvidaci mrtvých zvířat –
kafilerie či skládka odpadů. Pozemek je přece můj a já
si s ním mohu dělat, co chci, třeba prodat ho tomu, kdo
mi dá více. Cítíme asi všichni, že tento přístup by nepřinesl nic dobrého. Přinesl by naopak do území chaos
a zmatek. Proto je nutné, aby obec měla v ruce určité
páky a nástroje, jak rozvoj území koordinovat. Tím
nejzásadnějším nástrojem je právě územní plán. Ten
lužický platí od poloviny roku 2015 a je rozumným
kompromisem mnoha protichůdných zájmů. Tím bude
vždy. Po čtyřleté účinnosti a platnosti územního plánu
by měla obec přistoupit k jeho zhodnocení, popsání
jeho silných i slabých stránek, případně zahájit práce
na jeho změně a korekci. S tímto cílem bude problematika územního plánu zařazena na nejbližší jednání
zastupitelstva obce v dubnu tohoto roku. Bude-li
přistoupeno následně ke změně územního plánu, bude
následovat standardní zákonný postup jejího pořízení
včetně možnosti vznést požadavky ze strany vlastníků
nemovitostí. O závěrech a dalších krocích budete po
jednání zastupitelstva informováni.
Mgr. Tomáš Klásek
starosta obce Lužice

USNESENÍ RADY OBCE
• RO schválila vypracování jednostupňového projektu na dopracování projekčního řešení
Sokolovny Lužice včetně výkonu
inženýrské činnosti od společnosti PROST Hodonín s.r.o.
• RO vzala na vědomí veřejnou
vyhlášku MěÚ Hodonín ze dne
6. 12. 2018 o schválení stavebního záměru na stavbu: Stavební
úpravy komunikační sítě obce
Lužice 2017, stavební objekty:
SO.101 Parkovací stání ul. Pekařská, SO.102 Chodníky ul.
Ploštiny.
• RO schválila spolupráci na Filmovém létě 2019 mezi obcí
Lužice a Kinematografem bratří
Čadíků.
• RO vzala na vědomí organizační
zajištění akce Rozloučení se starým rokem a ukončení plavecké
sezony 2018 dne 31. 12. 2018 na
Cihelně (záchranná služba, pozvánky, plakáty, večeře, pamětní
listy, 3x poháry atd.).
• RO schválila opravu a výměnu
světel v ulici Ploštiny v počtu
13 svítidel za cenu do 50.000 Kč
firmou REPREL s. r. o. z důvodu
technicky nevyhovujícího stavu.
• RO vzala na vědomí dopis Nemocnice TGM Hodonín ze dne
14. 12. 2018, který obsahuje poděkování za finanční dar ve výši
20.000 Kč za účelem podpory
veřejné sbírky Obměna zdravotnické techniky.
• RO schválila vypracování projektové dokumentace včetně vizualizace projektu ZŠ Lužice – šatny
společností PROST Hodonín,
s.r.o. za cenu 40.800 Kč.
• RO vzala na vědomí cenovou
nabídku od společnosti People

in Safety, s. r. o. na povrchovou
úpravu stěn (147 m2) v interiéru
ZŠ a MŠ Jaroslava Dobrovolského technologií NANO 3000 termoaktivní hmotou a pověřila místostarostu a Ing. Domanského
ověřením účinků termoaktivní
hmoty u již realizovaných akcí
v jiných obcích.
• RO vzala na vědomí cenové nabídky od společnosti NOEL, s.r.o.
na vybudování TKR na ulici Velkomoravská. Dále pověřila RO
místostarostu jednáním s RGV
a. s. o předložení podrobnějšího
členění rozpočtu akce.
• RO schválila smlouvu o koupi
osobního auta Škoda RAPID
Ambition 1,0 TSI 81 kW za
cenu 321.300 Kč včetně DPH od
VISTA Car s.r.o. jako náhradu
za technicky nevyhovující 18 let
starou Škodu Fabii.
• RO uložila tajemníkovi vypracování zprávy o pozemcích obce
do 100 m2, o pozemcích, které
nejsou ve vlastnictví obce pod veřejnými komunikacemi a o stavu
čtyř zahrádek ve vlastnictví obce.
• RO schválila Organizační řád
Obecního úřadu Lužice s účinností od 8. 1. 2019.
• RO schválila darovací smlouvu
mezi obcí jako dárcem a CENTREM PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ HODONÍNSKO, o. p. s.,
k finančnímu daru v roce 2019 ve
výši 3.000 Kč.
• RO schválila darovací smlouvu
pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých České
republiky, zapsaným spolkem,
Oblastní odbočkou Kyjov na
finanční dar v roce 2019 ve výši
3.000 Kč.

• RO schválila darovací smlouvu
pro Víly pro děti – nadační fond
na finanční dar v roce 2019 ve
výši 5.000 Kč.
• RO schválila podání žádostí
o dotace na akce plánované v roce
2019 (Sokolovna, cyklostezky,
knihovna, sakrální památky, družina, hřbitovní zeď, komunikace
na ul. Velkomoravská atd.) a pověřila Ing. Jakuba Buchtu, DiS.
vypracováním přehledu všech
podaných žádostí k dotacím pro
akce v roce 2019.
• RO vzala na vědomí návrh projektu komunikace vedle hřbitova
propojující ulice Záhumenní a Šeříková a pověřila Ing. Domanského posouzením předloženého
návrhu.
• RO vzala na vědomí revizní
zprávu o vzduchotechnice ve
školní jídelně při ZŠ a schválila
zpracování technicko-ekonomické studie provozu stávajících
kuchyní a varianty jejich sloučení
s vytvořením jednoho výdejního
místa.
• RO vzala na vědomí smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Městu Hodonín na spolufinancování sociálních služeb
poskytovaných na správním
obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín v roce 2019 ve výši
221.845 Kč a doporučuje ZO její
schválení.
• RO schválila vypsání výběrového
řízení na veřejnou zakázku pro
akci „Dílny v ZŠ“.
• RO vzala na vědomí zprávu
starosty z jednání s lékaři ze
zdravotního střediska v Lužicích
o záměru výstavby nového zdravotního střediska.
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ZASTUPITELSTVO A NĚKTERÉ NEMOVITOSTI V OBCI
Únorové zastupitelstvo obce schválilo záměr nabídnout k odprodeji některé obecní pozemky do 100 m2.
O co se konkrétně jedná?
Obec vlastní nemálo pozemků různé velikosti, významu, hodnoty, potřebnosti. V rámci prvotní inventarizace
bylo vybráno cca 50 pozemků nejmenší velikosti, které
obec nepotřebuje a které dlouhodobě užívají fyzické
osoby (např. přeplocený obecní pozemek, vstup či vjezd
k soukromé nemovitosti atd.), a tyto pozemky budou
nabídnuty stávajícím uživatelům ke koupi. Jedná se
o vstřícný krok obce vůči majitelům nemovitostí, jako
vstřícný je nutno jej vnímat, má usnadnit či zjednodušit
uživatelům těchto pozemků např. převody nemovitostí
na děti, dědická řízení apod. Po vyhodnocení tohoto
prvního kola může obec přistoupit k pokračování celé

záležitosti. Jelikož je případ od případu různý, nebyla
stanovena jednotná pravidla, ale bude se postupovat
individuálně a podle specifik jednotlivých případů.
Při tomtéž jednání zastupitelstva pak bylo rozhodnuto
o tom, že se obec pokusí odkoupit bývalý areál Montpetrolu na ulici Velkomoravská, a to za maximální cenu
7 mil. Kč včetně příslušných budov. Jedná se o poslední
velký pozemek (cca 2100 m2) v centrální části obce,
který by obec měla do svého vlastnictví získat. Nabízí
se několik variant využití nemovitostí, které prověří základní technicko - architektonické studie. O vývoji celé
záležitosti a finálním rozhodnutí vás budu informovat.
Mgr. Tomáš Klásek
starosta obce Lužice

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V LUŽICÍCH
Veřejné osvětlení (dále jen VO) je významnou infrastrukturou, která zpříjemňuje a zjednodušuje život
obyvatelům Lužic. Poskytováno je občanům bezplatně,
jeho zřízení, provoz, údržba a obnova jsou ale v plné
výši hrazeny obcí. A že to nejsou náklady malé, vám
snad ani nemusím připomínat. Nejvýznamnější položkou pro provoz VO jsou náklady na elektrickou energii.
Jelikož jsou tyto náklady v řádech statisíců a někdy
i milionů korun, je nutné přistoupit k hospodaření s VO
s velkou pozorností a vážností.
Základem dobrého hospodaření je perfektní znalost
rozsahu a stavu VO, jeho provozu a údržby. Jelikož
jsem při své předešlé pracovní praxi spolupracoval
s firmami, které se tímto problémem zabývají, a byl
jsem výhradním projektantem pro některé obce a města
v našem okolí pro oblast VO, dovoluji si tvrdit, že
o tomto problému něco málo vím.
Po mém nástupu na obecní úřad jsem přebral i tuto
oblast v naší obci. Nejprve jsem se snažil seznámit
s postupy údržby a provozu a seznámit se s firmami,
které nám spravují VO. Již po letmém zhlédnutí ale bylo
jasné, že nebude vše v pořádku a čeká nás velký kus
práce. S přibývajícím časem se mé obavy jen potvrdily.
Bohužel v posledních letech nebylo VO věnováno tolik
času, pozornosti, ale ani financí, kterých by bylo potřeba. Jedná se o obnovu spínacích a ovládacích bodů,
obnovu nevyhovujících osvětlovacích bodů, rozvodů
apod. Pak se mi dostal do ruky výtisk Koncepce ve4

řejného osvětlení obce Lužice z října 2018 a mé obavy
potvrdil.
V obci máme 6 spínacích míst, z toho 4 nevyhovující.
Dále cca 20 typů svítidel, z nichž 16 typů je nevyhovujících. Sloupy jsou zkorodované, špatně rozmístěné,
neodpovídající dnešním normám a předpisům. Pokud
by se dalo mávnout proutkem a přát si nápravu, je to
perfektní. Pokud by se dala celá obec rozkopat najednou, špatné věci nahradit novými, bylo by to taky skvělé. Dáte mi ale za pravdu, že to je nereálné. Budou nás
tedy čekat postupné obnovy jednotlivých částí a ulic.
Relativně v pořádku máme ulici Velkomoravskou,
kde došlo k obnově v rámci rekonstrukce před několika
lety. I když i tam se již začínají vyskytovat problémy.
Relativně nová je i ulice Kratiny. Tam by ale dle dnešní
praxe a norem měla být jiná svítidla. Nejnovější je ulice
Česká. Ta odpovídá posledním normám. K výměně
svítidel došlo i na ulici Ploštiny, kde byly staré sodíkové
a velmi poruchové lampy nahrazeny novými LED. Ale
i tam bude potřeba ještě doladění. V současné době
se připravuje obnova ulic Záhumenní, Havířská, část
ulice Jabloňová, Příční a Břeclavská. Je to způsobeno
připravovanou rekonstrukcí vedení elektrické energie,
která je plánována na příští rok společností E.ON.
Využijeme tedy této stavby a kus práce bude hotov.
V plánu je ulice Hranička a U Staré šachty, kde není VO
vůbec. Obnovu by si zasloužila již předpřipravená ulice
Velkomoravská - strana u zlatnictví. Tu jsme přichystali

při rekonstrukci elektriky, ale z důvodu větší závažnosti
na ulici Záhumenní jsme museli obnovu odložit.
Bohužel ve většině případů bude nutné vyměnit
i napájecí kabely a uzemnění. Bude to tedy znamenat
kopání. Stálo by také za to, aby se při realizaci jinak
rozdělily a přepojily ulice. Pak by nedocházelo k tomu,
že praskne žárovka v ulici Růžová a zhasne nám vše
až k Cihelně. V době velkých větrů dochází k tomu, že
nám napájecí vodiče „přeskočí“ na rozvody NN, a tudíž

světla svítí celý den. My pak jezdíme po obci a hledáme,
kde jsou dva vodiče zamotané do sebe.
Věcí pro nápravu bude dost. Rozpočet ale máme
jen jeden. Buďme tedy, prosím, ještě trpěliví. Nějaké
projekty na obnovy VO jsou hotové, jiné se připravují.
Slibuji vám, že se budeme snažit postupně uvolňovat
finanční prostředky a snažit se alespoň v rámci možností
řešit tyto problémy.
S pozdravem: „ Ať nám svítí!“ se loučí
Petr Slatinský

NOVÉ AUTO, NOVÝ TRAKTOR
Při schvalování rozpočtu na letošní rok odsouhlasilo
zastupitelstvo obce mimo jiné i nákup nového osobního
automobilu pro potřeby obce.
Jedná se o vozidlo ŠKODA RAPID v celkové hodnotě 321 tisíc Kč (včetně DPH).
Toto vozidlo nahradí stávající ŠKODU FABII
starou 18 let, která vykazuje již nemálo technických
nedostatků a jejíž výměna za nové vozidlo byla již
delší dobu zřejmá a nezbytná (na vozidle je najeto cca
190 tisíc km).
Vozidlo bylo zaplaceno jednorázově z rozpočtu obce.
Během letošní zimy vykrystalizovala i nutnost zakoupení nového traktoru do majetku firmy Lutes s.r.o.
Ta doposud používala traktor ZETOR, jenž byl uveden
do provozu v roce 1988, přičemž Lutes s.r.o. jej měl
v užívání od roku 2013. V případě traktoru přibývaly
stále nové a nové opravy či výměny náhradních dílů,
a proto jednatelé na základě ekonomických výsledků

společnosti a po dohodě s ředitelem společnosti rozhodli o nákupu nového traktoru značky LAMBORGHINI.
Celková částka včetně DPH představuje 980 tisíc Kč,
přičemž jednorázová platba činí 400 tisíc Kč, zbytek je
řešen formou měsíčních splátek ve výši 11 300 Kč po
dobu pěti let. Ve splátkách je zakomponováno i kompletní pojištění traktoru. Stávající traktor byl odprodán
za zůstatkovou cenu 100 tisíc Kč.
Před rozhodnutím o nákupu konkrétního traktoru
měli zaměstnanci společnosti Lutes s.r.o. možnost
s traktorem dané značky vykonat zkušební jízdu a provést prohlídku vozidla. Věřím, že nový traktor přispěje
ke zkvalitnění služeb, jež společnost Lutes s.r.o. pro
obec zajišťuje, a posune technický standard společnosti
zase o krok dále.
Tomáš Klásek
starosta obce Lužice

STATISTIKA OBYVATEL OBCE LUŽICE K 1. 1. 2019
Občané ČR

2934

Zdroj: ČSÚ

Vývoj v roce 2018:
Narozené děti

34

Cizinci s trvalým pobytem

47

Zemřelí

31

Cizinci s přechodným pobytem

29

Odstěhovaní

62

Přistěhovaní

62

Zdroj: MV
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NAŠE PRÁVNÍ OKÉNKO ANEB „V LUŽICÁCH SA NESÚDÍME“

PŘEDSTAVUJEME SE

Sousedské vztahy

Petr Slatinský, místostarosta

Říká se, že tchyni a sousedy si
nevybíráš. Ale u práva je to trochu
jiné, tady neznalost zákona neomlouvá, a tudíž je potřeba vědět a být
obeznámen, protože právo přeje
připraveným.
Dnes bych si vám dovolil říci něco
málo o sousedských vztazích z pohledu právní úpravy a posunul vaše
právní povědomí (jen u některých)
do reality. Je třeba si uvědomit a odlišit svá práva a povinnosti. Rozhodně
prosím neplatí pořekadlo - Můj dům,
můj hrad. Aby vztahy mezi sousedy
dobře klapaly a daly se snadno vyřešit, a to nejen při pohárku dobrého
moku, je potřeba vycházet i z určité
znalosti omezení vlastnického práva.
Svá práva přece známe všichni…
Ale podívejme se na některé
konkrétní paragrafy z „nového“
občanského zákoníku, který platí od
1. 1. 2014. Jen ještě doplním, že zde
nehodlám kopírovat celý občanský
zákoník a text a komentář je spíše
informativního charakteru.
§ 1013
Omezení vlastnického práva
(1) Vlastník se zdrží všeho, co
působí, že odpad, voda, kouř, prach,
plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy
a jiné podobné účinky (imise) vnikají
na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé
užívání pozemku; to platí i o vnikání
zvířat. Zakazuje se přímo přivádět
imise na pozemek jiného vlastníka
bez ohledu na míru takových vlivů
a na stupeň obtěžování souseda,
ledaže se to opírá o zvláštní právní
důvod.
Doporučený výklad: Zákoník
zakazuje, aby vás soused jakýmkoli
způsobem přímo rušil (například
sváděl vodu nebo jiný odpad na
6

váš pozemek), a dále upravuje, co
můžete udělat, když vás ruší nepřímo. Může se jednat jak o důsledky
sousedovy činnosti, tak i nečinnosti.
Důležité je, že musí k tomuto rušení docházet v míře nepřiměřené
poměrům a podstatně omezující
obvyklé užívání pozemku. O splnění
těchto podmínek však rozhoduje
soud a nikoli emotivní rozhodnutí
sousedské atmosféry. Dovolím si
tvrdit, že soudy jsou objektivní a jistě
vyslechnou obě znesvářené strany.
Ale proč se stále soudit a problémy si
v dobré atmosféře v klidu a otevřeně
nevyříkat…
§ 1014
(1) Ocitne-li se na pozemku cizí
movitá věc, vydá ji vlastník pozemku
bez zbytečného odkladu jejímu vlastníku, popřípadě tomu, kdo ji měl
u sebe; jinak mu umožní vstoupit na
svůj pozemek a věc si vyhledat a odnést. Stejně tak může vlastník stíhat
na cizím pozemku chované zvíře
nebo roj včel; vletí-li však roj včel
do cizího obsazeného úlu, nabývá
vlastník úlu vlastnické právo k roji,
aniž je povinen k náhradě.
Doporučený výklad: Takové
vydání – předání cizí movité věci
sousedovi může být přece záminkou
i k návštěvě sklepa a nikoli soudní
jednací síně. Pokud se týká zaběhnutí
kočky či psa, jistě vše napraví oprava
díry v plotě. Ale u včel bych byl prosím zvláště opatrný a souseda bych
vyloženě uháněl k odchytu.
§ 1016
(1) Plody spadlé ze stromů a keřů
na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To
neplatí, je-li sousední pozemek
veřejným statkem.
(2) Neučiní-li to vlastník v při-

měřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným
způsobem a ve vhodné roční době
odstranit kořeny nebo větve stromu
přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže
převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co
z odstraněných kořenů a větví získá.
(3) Části jiných rostlin přesahující
na sousední pozemek může soused
odstranit šetrným způsobem bez
dalších omezení.
Doporučený výklad: Tedy pokud
větve nebo kořeny stromů přesáhnou
na váš pozemek, smíte je šetrně
odstranit, pokud souseda k tomu předem vyzvete a on vás nevyslechne.
Myslím si, že dobré slovo a úsměv
na rtu může předejít zbytečným konfliktům. Odstranit je lze jen v době
k tomu vhodné a zároveň pokud vám
způsobují prokazatelně škodu, nikoli
domnělou. A pokud má soused stromy vyšší než 3 metry, měl by jejich
kmen být ve vzdálenosti minimálně
3 metrů od plotu. Horší to bývá se
stromy, které vysadili naši předkové,
tj. k tomuto stavu jsme vlastně přišli
„jako slepí k houslím“.
Pokud na váš pozemek spadnou
plody z keřů a stromů souseda, jsou
vaše, nesmíte je však sami trhat.
Ideální soused třeba se švestkami…
Vašemu sousedovi musíte umožnit
vstup na pozemek v době, rozsahu
a způsobem, který je nutný k údržbě
jeho pozemku a hospodaření na něm,
pokud toho nelze dosáhnout jinak.
Opravdu jsem vybral jen některé
paragrafy pro názornost. Rozhodně
doporučuji pro řešení možných
sousedských sporů veselou mysl,
vstřícnost a nikoli ostrá slova, pěsti
či advokáty…
Mgr. Zbyněk Hromek

Stejně jako Mgr. Tomáš Klásek
jsem byl i já v komunálních volbách v říjnu 2018 voliči zvolen do
místního zastupitelstva a následně
zastupitelstvem do funkce místostarosty obce.
Většina našich občanů mě jako
místního rodáka dobře zná, ostatním se budu snažit v krátkosti se
představit.
V Lužicích žiji od svého narození v roce 1974. Jako malé
dítě jsem nastoupil do místní MŠ
a následně ZŠ. Po jejich ukončení
jsem začal studovat na SOU elektrotechnickém v Břeclavi, které
jsem úspěšně ukončil maturitní
zkouškou. Po maturitě začal boj
o zaměstnání a hledání vhodného
oboru. Nejprve jsem nastoupil do
německé bezpečnostní služby Carl
Wiedmayier s. r. o. v Brně na pozici
asistent bezpečnostního technika.
Po stažení společnosti mimo území
ČR jsem byl nucen k první změně
zaměstnání, a tak jsem nastoupil
u České pošty v Břeclavi na pozici
vedoucí směny. Jsem člověk, který
pokud má někoho vést, chce si jeho
pozici vyzkoušet. Proto jsem začal
jako třídič pošty, dělal jsem rozvoz
pošty po okrese i celé ČR apod.
Teprve poté jsem nastoupil na zmíněnou vedoucí pozici. Pro její získání platila podmínka absolvování
SOU poštovního v Brně. Tak jsem
opět nastoupil do školy a studium
ukončil provozní zkouškou. Po
sloučení poboček pošty v Břeclavi a Hodoníně v roce 2000 a po
přesunutí provozu do Brna v roce
2002 jsem podruhé měnil zaměstnání a nastoupil do společnosti
Delimax v Hodoníně, kde jsem byl
do roku 2005. V průběhu této etapy
života jsem úspěšně absolvoval

přijímací zkoušky na Mendelovu
VŠ v Brně, obor veřejná správa,
kde jsem bohužel skončil na místě
12. náhradníka. Jako náhradní řešení jsem nastoupil na VOŠ, obor
veřejná správa, kterou jsem ale
po narození synů po složení všech
zápočtů a zkoušek ve 4. semestru
na rok přerušil a následně z důvodu
nedostatku času ukončil. Děti měly
přednost. V roce 2005 jsem opět
měnil zaměstnavatele a nastoupil
do společnosti RGV a.s. Břeclav na
pozici projektanta elektro. Práce to
byla velmi zajímavá a mnoho věcí
jsem se tam naučil. Bohužel přišly
nevysvětlitelné požadavky ze strany
hlavního partnera a byli jsme nuceni
společnost rozdělit na projekční
a montážní část. Jelikož dělení
bylo velmi složité, s kolegou jsme
založili společnost GEPROSTAV
energy s.r.o., jíž jsem již nějakou
dobu spolumajitelem a v níž jsem
až do svého zvolení místostarostou
obce Lužice pracoval jako odborný
garant a hlavní projektant elektro
(převážně pro E.ON). Mezi naše zákazníky patří ale také obce či města,

pro které připravujeme projektové
dokumentace na veřejné osvětlení
a rozvody kabelové televize. Několik mých projektů bylo realizováno
i v nedalekém Rakousku a Německu
pro místní společnosti a družstva.
Mé koníčky jsou širokého spektra, především je to ale sport, takže
mě někteří znáte a můžete potkávat
jako předsedu místního Baníku
Lužice nebo jako trenéra mládežnických a dorosteneckých celků.
Někteří mě ale znáte i jako opraváře
antén a dříve kabelové TV, což jsem
ale z časových důvodů již musel
omezit. Mimo tyto místní aktivity
spolupracuji jako trenér mládežnických výběrů Okresního fotbalového
svazu Hodonín a jsem v tomto svazu
i členem komise mládeže.
Od roku 2002 jsem ženatý a spolu
s manželkou Annou vychováváme
3 syny. Snažíme se je vychovat co
nejzodpovědněji tak, jak vychovali
naši rodiče nás. Zda to bude úspěch
či neúspěch, ukáže až čas.
A proč jsem se začal angažovat
v místní politice?
Do zastupitelstva Lužic jsem byl
poprvé zvolen v roce 2014 jako
nestraník za hnutí ANO 2011. Celé
čtyři roky, kdy jsme spolu s KDU-ČSL pracovali v opozici, jsem se
snažil přispět svým dílem ke zvelebení naší obce. Angažoval jsem
se při převodu Sokolovny na obec,
snažil jsem se racionálně nahlížet
na plánované akce v obci.
Již moji rodiče mi vštěpovali do
hlavy, abych se snažil být užitečný nejen sám sobě, ale snažil se
i společnosti odevzdat nějakou část
svého umu, byl dobrým občanem
své obce, vlasti a nesnažil se hledět
jen sám na sebe. Možná někteří
namítnete, že je to jen ohraná fráze.
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Na jednu stranu musím souhlasit.
Jak se říká: „Slibem nezarmoutíš.“
Ti, kteří mě ale znají déle a blíže,
mi snad dají za pravdu, že jsem
se vždy snažil dělat práci poctivě,
svědomitě a dle nejlepšího vědomí
a svědomí. Nejsem žádný nechybující egoista, který si myslí, že sežral
moudrost světa. Pokud chci něco
dělat, většinou se snažím si problém
nastudovat a blíže se s ním seznámit. Vím, na koho se obrátit pro

radu, kde najdu potřebné podklady
a informace. Dělat ze sebe všeuměla
je dle mého názoru velká chyba.
Proto se budu snažit naslouchat problémům, které nás tady
společně trápí, názorům, co a kde
bychom chtěli změnit, upravit či
vybudovat. Ne vždy je to ale tak
jednoduché, jak se zdá. Možná
někteří pamatujete působení mého
otce na pozici předsedy MNV těsně
před sloučením s Hodonínem. Také

se tehdy tvrdilo, že novou MŠ nepostavíme. A vidíte, stojí. Proto i já
bych chtěl s odstupem času a ve
spolupráci s celým vedením obce
pokračovat v práci svého otce, ale
i dalších předsedů a starostů, kteří
tady pracovali před námi.
Jestli v této zkoušce obstojím
a jak obstojím, to posoudíte především vy, občané Lužic.

V únoru proběhly besedy pro děti
z mateřské školy na téma fašaňk,
karneval.
Děti se podívaly na video fašaňku
a karnevalu, které se konaly v Lužicích v roce 2018. Společně jsme si
představili hlavní postavy, které se
objevují ve fašaňkovém průvodu.
Dále děti vyzkoušely několik krkolomných jazykolamů, vyrobily
si chrastítka a koníky a na závěr si
poslechly pohádku O koblížkovi.
I v tomto roce pokračujeme v již
rozběhnutých kroužcích. Každé
sudé úterý dopoledne jsou to dílny
8

Vánoční dílny

Beseda s dětmi z MŠ

„Tvoříme pro děti s dětmi“ pro dospělé s malými dětmi a každé liché
úterý dílny pro dospělé, ve kterých
se věnujeme košíkářství z papíru.
Každé úterý se odpoledne od
13 do 14 hodin koná kroužek pro
děti prvního stupně, který se nám
postupně mění ve „všechnokroužek“, protože v něm děláme úplně

Stále se něco děje a my se těšíme na setkání s vámi na některé
z akcí 
Petra Lorencová

S úctou váš Petr Slatinský

INFORMACE Z KNIHOVNY

Vážení čtenáři a návštěvníci
knihovny, od vydání posledního
čísla zpravodaje se uskutečnilo
několik akcí.
V prosinci byly vánoční dílny.
Návštěvníci si mohli vyrobit vlastní
ozdoby a dekorace z filcu, drátků,
pedigu i z přírodních materiálů nebo
ozdobit perníčky.

téma, a to večer s pejskem a kočičkou a krtečkem. Pro děti jsme
připravili program s promítáním
a čtením pohádek, malým tvořením,
jednoduchými hrami a dalšími aktivitami. Jsme rádi, že se tyto večery
dětem líbí a děti se za námi vracejí.
Moc děkuji všem, kteří na těchto
večerech pomáhali.

Beseda s dětmi z MŠ

foto: Petra Lorencová

Tvoříme pro děti s dětmi

foto: Petra Lorencová

Čtenářský kroužek

foto: Petra Lorencová

Večery s pohádkou

foto: Petra Lorencová

foto: Petra Lorencová

foto: Petra Lorencová

cokoli. Čteme, vyrábíme, hrajeme
deskovky nebo hry se slovy a hlavně
si užíváme příjemně strávený čas
v prostorách knihovny.
Pokud byste chtěli některý kroužek navštívit, dveře jsou otevřeny,
těšíme se na vás 
Uspořádali jsme i dva zimní večery s pohádkou pro děti na vybrané
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My všichni školou povinní

Aktuálníě z radnice

CHVÁLÍME

Muzejní spolek Lužice
pořádá na Starém kvartýru výstavu

NA VLNÁCH RÁDIA
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 12. 4. 2019.
Výstava se koná v dubnu až červnu každou neděli
od 14 do 18 hodin.
Jste všichni srdečně zváni.
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• Lužickou chasu a krojované za
přípravu a průběh lednového
Krojového plesu, který měl vkusný
a příjemný průběh.
• Lužické ženy za zajištění a organizaci módní přehlídky na Krojovém
plese (příprava krojů, organizace
přehlídky, kosmetické a kadeřnické služby a moderování).
• Dvě lužické dívky za krojovou premiéru na Krojovém plese a předvedení dvou nových obecních krojů.
• Klub česko – francouzského partnerství za uspořádání a zajištění
fašaňkové zábavy, která měla veselý, zábavný a zároveň důstojný
průběh, pochvala patří i účastníkům
zábavy za přípravu masek, scének
a vystoupení, které přispěly k dobré
náladě celého sobotního večera.
• Sponzory za příspěvky do tombol,
a tedy podporu místních spolků
a sdružení.
• Chrámový sbor za vysokou úroveň
vánočního koncertu a jeho zpěv
s nasazením, radostí a citem.
• Koláčkovou četu za chutné a sladké zajištění všech akcí proběhlých
v prvním čtvrtletí roku.
• Lužické spolky za průběh výročních schůzí a valných hromad, kde
probíhalo hodnocení činnosti za
rok 2018.
• Žáky základní školy za vzornou
reprezentaci školy v dějepisné soutěži v Mikulčicích na téma Velké
Moravy.
• Školní kuchyni a jídelnu za možnost stravování cizích strávníků,
čehož ke své spokojenosti využívají někteří obyvatelé obce, včetně
zaměstnanců OÚ Lužice. Přijďte
ochutnat chutný oběd.
• Pracovníky společnosti Lutes
s. r. o. a aktivní a zodpovědné občany za boj se sněhem na počátku
letošního roku.
Mgr. Tomáš Klásek
starosta obce Lužice

My všichni školou povinní
SLOVO ŘEDITELE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení občané, milí rodiče,
školní rok se nám přehoupl do
druhé poloviny. Žáci lužické školy
domů přinesli více či méně úspěšné
hodnocení za svou práci v prvním
pololetí. Někteří s vysvědčením
byli zcela spokojeni, ale u mnohých tomu tak jistě nebylo. Někteří
dostali zaslouženou odměnu, jiní
spíše vyhubováno. Snad to pro ně
bude motivace k tomu, aby zlepšili
svůj přístup a závěrečné vysvědčení
v červnu vypadalo mnohem lépe.
Od posledního vydání zpravodaje se naši žáci v ZŠ a děti v MŠ
zúčastnili spousty akcí a soutěží.
Podrobněji se o nich píše na jiném
místě. Přesto bych rád vyzdvihl
výkon našich deváťáků, kteří v národním testování společnosti SCIO
pro 9. ročník, jíž se zúčastnilo
tisíce škol v ČR, dosáhli výborných výsledků – v českém jazyce
a v obecných studijních předpokladech měli nadprůměrné výsledky,
v matematice patřili dokonce mezi
10 % nejúspěšnějších škol vůbec.
Je to výborná vizitka nejen pro
žáky, ale i pro jejich učitele. Další
velký úspěch zaznamenali naši žáci
na V. ročníku cyrilometodějské
olympiády o Velké Moravě, kde
Kristýna Kmentová z 9. třídy ve
své kategorii zvítězila a její bratr
Jan Kmenta v mladší kategorii
skončil na 3. místě. A v soutěži týmů
ve starší kategorii skončili naši
žáci těsně druzí. I to svědčí o tom,
že mezi našimi žáky je spousta
šikovných individualit, které stojí
za to podporovat (samozřejmě ale
i ty ostatní). Zde patří velký dík
p. učitelce Hromkové, která je na
tuto soutěž připravovala. Je dobře,
že mnohé děti jsou ochotny dělat

něco navíc oproti svým tradičním
školním povinnostem – to je cesta
k budoucímu úspěchu.
Na konci února se odehrál jubilejní 20. ples školy, kde nám žáci
8. a 9. třídy zatancovali polonézu.
Tu poctivě nacvičovali již od září
a myslím, že se jim povedla a byla
moc hezká (byť se někdy najdou
i názory jiné). Choreografie se
poprvé ujala p. učitelka Vlasáková,
té patří taky velký dík. Stejně tak
i p. zástupkyni Líčeníkové, která jí
s choreografií a nacvičováním polonézy vydatně pomáhala. Dík patří
i samotným žákům z 8. a 9. třídy, že
k nácviku přistoupili zodpovědně
a sami přispěli pomocnou rukou
k přípravám plesu. Škoda jen, že
se nám nějak ve vyšších ročnících
nedostává kluků 
V souvislosti se školním plesem
si velmi cením toho, že se stále
najdou rodiče, kteří rádi pomůžou
s přípravami. Velké poděkování
patří třídním důvěrníkům, kteří vydatně pomohli s tombolou i přípravou Sokolovny, ale i dalším, kteří
ve svém volnu přišli udělat něco pro

školu a pro žáky. Někteří z rodičů
se zapojují např. i do vánočních
dílniček či do Noci s Andersenem.
Moc si toho vážím! Rád bych taky
touto cestou poděkoval ještě všem
sponzorům, kteří přispěli svými
dary do tomboly, a vůbec všem,
kteří jakýmkoliv způsobem přispěli
k hladké organizaci plesu či ho podpořili svou účastí. Současně věřím,
že spolupráce základní a mateřské
školy s rodiči se bude nadále prohlubovat ku prospěchu našich dětí.
S jarními dny se blíží i zápisy dětí
do 1. třídy ZŠ a do mateřské školy
pro další školní rok. Informace
k nim najdete na webových stránkách školy či v tomto zpravodaji.
Každopádně budu moc rád, když se
co nejvíce rodičů rozhodne zapsat
své dítě sem k nám do lužické školy
či školky. My, zaměstnanci základní
a mateřské školy, uděláme vše, aby
se jim v prostorách našich škol
líbilo, aby zažívali radost z úspěchů a z poznání nových věcí. Za
sebe můžu slíbit, že pro to udělám
maximum.
Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy
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STŘÍPKY Z PRIMA ŠKOLY
• Žáci první třídy se zapojili do projektu Školka
v pohybu. Je to velmi oblíbený pohybový program,
pořádaný fotbalovým klubem FK Hodonín z.s. pro děti
v předškolním věku v mateřských a na základních školách na Hodonínsku. Cílem projektu je rozvíjet u dětí
všestranné pohybové schopnosti a dovednosti, zajistit
všestranný motorický rozvoj, podporovat zdraví, radost a kreativitu dětí, formovat charakter a osobnost
jednotlivce při spolupráci v kolektivu, soutěživost
a fair-play ve zdravém duchu. Tento program probíhá
v rámci hodin tělesné výchovy formou průpravných
her pod vedením kvalifikovaných trenérů.

lektorů této školy je u nás realizován pro žáky 8. a 9.
tř. i kroužek konverzace v angličtině.
• Při rozsvícení vánočního stromu u obecního úřadu
v programu vystoupili také žáci naší školy.
• I v letošním roce zavítal do školy Mikuláš. Mikulášskou nadílku předávali žáci 9. třídy.
• Žáci druhého stupně se zúčastnili turnaje ve futsale,
který pravidelně pořádá ZŠ Lanžhot. Sice nezískali
medailové umístění, ale jak řekl jejich pan učitel:
„Morálně byli nejlepší.“ Patřili k nejmladším účastníkům turnaje a statečně bojovali až do konce.
• Žáci 1. a 2. tř. zhlédli divadelní představení „Pojďte,
pane, budeme si hrát“ v Brně v loutkovém divadle
Radost.

Školka v pohybu

foto: ZŠ Lužice

vé, Vendule Dubšíkové, Simoně Chovančíkové, Petře
Janečkové, Janě Štorkové, Aleně Hájkové, Zdeňce
Mífkové, Haně Komendové za ochotu a čas, který
věnovaly našim žákům v předvánočním čase, a za
skvělé nápady, se kterými přišly.

Vánoční dílny

Vánoční sportování se Školkou v pohybu foto: ZŠ Lužice

• Poslední den před vánočními prázdninami patří
vánočním besídkám ve třídách a společnému tancování a soutěžení v Sokolovně. Tentokrát jsem se sešli
na vánoční pyžamové diskotéce. Každý účastník
přišel v pyžamu a každá třída společně připravila
vystoupení, které souvisí se spaním, usínáním apod.
Porota, složená z členů školního senátu, jednotlivá
vystoupení obodovala a rozhodla o pořadí tříd: 3 tř.,
1. tř. a 8. tř.

• Pozvání na slavnostní otevření slabikáře přijali
rodiče našich prvňáčků. Děti pod vedením paní učitelky ukázaly rodičům, co všechno už umí. Poté jim
pan ředitel předal jejich první slabikář. Následovalo
pohoštění, které pro děti připravily maminky.

Otvírání slabikáře

foto: ZŠ Lužice

• Hodiny angličtiny s rodilým mluvčím proběhly ve
4. až 9. tř. tentokrát na téma Christmas ve spolupráci
s Jazykovou školou Moravia, s.r.o. Pod vedením
12

• V předvánočním čase se věnujeme také sportování.
Vystřídali jsme se ve sportovní hale. Nejdříve žáci
1. až 4. tř., rozdělení do smíšených skupin, soutěžili
pod vedením trenérů z FK Hodonín (v rámci projektu
Školka v pohybu) a poté skupiny žáků 5. až 9. tř.
plnily úkoly na jednotlivých stanovištích (udržení
rovnováhy, sedy lehy, hod na koš, trojskok a skákání
s míčem).

foto: ZŠ Lužice

• Výuku zdravotní výchovy s tématem Jak poskytnout první pomoc absolvovali jednotlivé třídy pod
vedením paní Jurkovičové (vedoucí zdravotnického
kroužku) za asistence členů zdravotnického kroužku
(Kristýna Kmentová 9. tř., Alena Fukalíková 6. tř.,
Pavlína Tomanová 7. tř., Nela Machálková 7. tř.,
Pavla Gožďálová 7. tř., Zdeněk Mífek 5. tř., Adam
Jurkovič 2. tř.).

Jak poskytnout první pomoc

• Adventní zpívání na schodech probíhá v prosinci,
o přestávce se scházíme jednou týdně na schodech
a společně zpíváme vánoční písně a koledy.

foto: ZŠ Lužice

• V předvánočním čase si naši vyučující, rodiče a přátelé naší školy užili tvoření a práci ve vánočních
dílnách. Smíšené skupiny žáků spolupracovaly na
jednotlivých stanovištích a mohly si ze své činnosti
odnést zážitek či výrobek. Děkujeme Janě Maršálko-

6. tř. na vánoční pyžamové párty
Adventní zpívání

foto: ZŠ Lužice

foto: ZŠ Lužice
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• Ve čtvrtek 31. ledna se konal Den naruby, žáci
9. třídy měli možnost vyzkoušet si roli učitele. Rozdělili si vyučovací hodiny, připravili se na ně a snažili
se zaujmout mladší spolužáky.

ukládány a vyhodnocovány. Mezi nejúspěšnější žáky
v 19. kole patří Adam Zakaria a Martin Maršálek
ze 6. tř. a Julie Skočíková a Silvie Bohunská z 8. tř.
Získali diplom za vynikající výkon a reprezentaci
školy.
• Staré pověsti české – divadelní hru na motivy stejnojmenné knihy Aloise Jiráska jsme zhlédli v podání
herců z Východočeského divadla, šlo o kombinaci
činohry s loutkami v životní velikosti.

Dějepisná olympiáda Velká Morava

Den naruby

foto: ZŠ Lužice

• Vyzkoušet své znalosti si mohli žáci 9. tř. v listopadu.
Testování proběhlo z matematiky, českého jazyka
a obecně studijních předpokladů. Hodnocení společnosti Scio: Porovnáním výsledků testu z českého
jazyka s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve vaší
škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce
využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Studijní
potenciál žáků v matematice je využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá
úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s nimi
zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje
možnosti.

foto: ZŠ Lužice

• Tradiční fašaňkový karneval jsme letos doplnili
vystoupením (scénkou, tanečkem…), které si žáci

z 5. tř., Štěpán Němec ze 6. tř., Jaroslav Černý
z 8. tř., Karolína Maršálková z 8. tř. a Kristýna
Kmentová z 9. tř. K nejúspěšnějším řešitelům patří
Kristýna Kmentová, která získala první místo ve své
kategorii, Jan Kmenta se umístil na třetím místě.

připravili. Ti, kteří se zapojili, získali za účast primu.
Porota vybrala a ocenila ty nejúspěšnější: páťáci
(Takto letí motýlik…) a osmáci (uklizečky), dále
třeťačky s tanečkem a prvňáčci s fašaňkovými písničkami a tancem. Porotou bylo vyhodnoceno také
deset nejhezčích masek.
• Další díl vzdělávacího projektu Svět kolem nás si za
svůj cíl vybral poměrně netradiční destinaci – území
někdejší Perské říše, tedy jednoho z nejmocnějších
středověkých státních útvarů na Blízkém východě.
Spolu s cestovateli a autory tohoto projektu jsme měli
možnost nahlédnout do drsné, hornaté, suché, ale
přesto velmi pohostinné země – do Íránu. Projekce
programu Írán – zahalená tvář proběhla ve škole
pro žáky 4. až 9. třídy.
• Žáci 2. a 3. třídy se od ledna do března účastní plaveckého výcvikového kurzu.

• Ples školy se konal již po dvacáté, a to v sobotu
23. února.

Mgr. Jana Líčeníková

• Při Tříkrálové sbírce v obci pomáhalo 23 žáků naší
školy.
• Na módní přehlídce, která proběhla v rámci Krojového plesu v obci, děvčata 8. a 9. tř. předvedla modely
ve folklorním stylu.

Fašaňkový karneval

foto: ZŠ Lužice

Fašaňkový karneval – nejlepší masky

foto: ZŠ Lužice

• Žáci 7., 8. a 9. tř. absolvovali lyžařský výcvikový
kurz v Koutech nad Desnou od 13. do 19. ledna.
• Jaroslav Černý z 8. tř. reprezentoval naši školu
v okresním kole dějepisné olympiády.
• V okresním kole soutěže v anglickém jazyce reprezentovali naši školu Martin Maršálek ze 6. tř.
a Kristýna Kmentová z 9. tř.

Ples školy

• Finálového kola Dějepisné olympiády Velká
Morava v Mikulčicích se zúčastnili Jan Kmenta

• K procvičení úloh z matematiky využíváme testovací
program Speedmat. Výkony úspěšných žáků jsou

14

foto: ZŠ Lužice

Plavecký výcvik

foto: ZŠ Lužice
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LYŽÁK 2019
Lyžák jsem si hodně užila, protože jsme se moc nebavili s 8. a 9.
třídou a tam jsme se bavit začali.
Pomáhali jsme si na lyžích a taky
ve vztazích. Lyžovat jsem neuměla
a myslela jsem, že je to lehké, ale
to tedy není… Zatáčet doleva, pak
doprava a ještě vědět, co to je pluh!
A tam nás to všechno naučili!!!
První den to bylo dobré, to jsme si
to zatím ukazovali a potom zkoušeli.
Další den už byl horší a říkala jsem
si, že se to nikdy nenaučím. Třetí
den jsem zbyla jenom já a Pavla G.,
tou dobou všichni už jezdili na vleku a my ještě ne, proto nám to přišel
vysvětlit pan Komenda, tomu moc
děkuji, protože mě to naučil. Jedna
zatáčka, druhá a už jsem to uměla!
Hned jsem si to šla zkusit na vlek
a bylo to boží, sice jsem se hodně
bála, ale nevadí. Ve středu jsme jeli
na Přemyslov, nevím proč, ale tam
se mi lyžovalo líp než u Kareše. Ve
čtvrtek to bylo podobné, ale jezdili
jsme po zadku dolů z kopce, takže
ten den jsem si užila. V pátek jsme
měli závody, byla jsem poslední, ale
nevadí! Večer byla diskotéka a tu
jsem si moc užila. V sobotu nastal
ten nejhorší den, čekalo nás balení

Lyžařský kurz
16

Lyžařský kurz

foto: ZŠ Lužice

a loučení, ach jo, klidně bych se tam
vrátila. Děkuji učitelům za to, že už
sjedu kopec, a Evě a Nelči, že to se
mnou vydržely na pokoji.
Byl to můj první a doufám, že ne
poslední lyžák.
Pavlína Tomanová
LYŽAŘSKÝ KURZ
Když jsem přijela do hotelu Dlouhé Stráně, působil na mě skvěle. Na

foto: ZŠ Lužice

pokoji jsem byla se svými kamarádkami, měly jsme pokoj číslo 210.
Zjistila jsem, že lyžařský kurz není
jen o lyžování, ale i o tom, abychom
se více seznámili s 8. a 9. třídou.
Když jsme přijeli, ostatní třídy se
s námi moc nebavily, postupem času
se však vše změnilo.
Mám spoustu trapných, ale i úžasných vzpomínek… Třeba když
k nám přišel Honza a dělali jsme
blbosti, nezapomenu na vyprávění
historek od Zdeni. Když Verči
praskla pet láhev a rychle ji vyhodila z okna, věděli jsme, že vyhazovat
odpadky do přírody není správné,
a proto jsme udělali správnou věc
a šli jsme se brodit ve 3metrovém
sněhu. Pet láhev jsme našli a vyhodili do koše. Určitě si myslím,
že všem nebudou chybět schody
v hotelu, bylo jich tam totiž víc
než 1000.
Dost mě překvapilo, co se dokáže
člověk naučit za pouhých 6 dnů.
Nikdy jsem nestála na lyžích a naučila jsem se dobře lyžovat hned.
Jsem ráda, že se učitelům podařilo
naučit všechny žáky lyžovat, proto

jedno velké DÍKY všem učitelům,
kteří tam s námi byli. Taky jsme se
za pouhých 6 dnů naučili vycházet
s ostatními a navzájem si pomáhat.
Taky děkuji svému kamarádovi
Zdeňovi, protože mi taky pomáhal
naučit se lyžovat. Jsem na sebe
pyšná, protože jsem dokázala sjet
i velkou sjezdovku na Přemyslově.
Je škoda, že jsme tam byli jen dva
dny, bylo to tam super! U Kareše
se mi to taky líbilo, ale ne tak moc
jako na Přemyslově.
Poslední den se konala diskotéka,
která byla plná emocí, ke konci se
snad všichni rozbrečeli, protože už
nebude jiné místo, kde se tak všichni uvidíme a sblížíme… Bude mi to
chybět, takže všem doporučuji jet
na lyžařský kurz, protože ten, kdo
nejel, o hodně přišel.
Michaela Poláčková, 7. třída
LYŽÁK
Lyžařský kurz se mi moc líbil!
Přijeli jsme v neděli kolem půl
druhé. Když jsme dorazili na místo,
vyndali jsme kufry, lyže a lyžáky.
Kufry jsme si zavezli do pokojů,
lyže a lyžáky uklidili do lyžárny.
Kolem třetí jsme se chystali na svah.
Bylo tam strašně moc schodů, ale
mně to ani tak nevadilo.
Na svahu jsme si obuli lyžáky
a nasadili lyže a pak vzhůru na
kopec! V půli kopce jsme postupně
sjížděli dolů a podle toho nás rozdělili do čtyř skupin. Další den to
probíhalo úplně stejně až na to, že
jsme šli lyžovat dopoledne i odpoledne. No, můžu vám říct, že nohy mě
bolely, ale dalo se to vydržet. Třetí
a čtvrtý den jsme jeli lyžovat do Přemyslova, tam to bylo super. Místo
pomy tam byla lanovka. Druhý den
už jsme si dávali dokonce i závody,
ale co jsem taky mohla čekat než to,
že jsem skončila v lese. Já jsem byla
v pohodě, ale stromek, na kterém
jsem skončila, moc ne, ale stejně

Lyžařský kurz

jsme závodili dál. Čtvrtý den jsme
měli menší pauzu, pátý jsme měli
karneval na lyžích. Skoro všichni
byli buď kočka, nebo myš, včetně
mě. Večer jsme pak měli denní rozkaz jako každý den. Když všichni
učitelé odešli, tak jsme si tam rozjeli
svoje bomby. Chvíli se tam smálo
a pak brečelo, ale spíš brečelo kvůli
tomu, že naši deváťáci odcházejí.
V 10 hodin jsme to museli ukončit.
A pak nastal ten den, na který se
nikdo netěšil - den odjezdu.

foto: ZŠ Lužice

Byl to super týden, tolik kamarádů a kamarádek, s kterými jsem se
tam začala bavit!!! Prostě děkuju.
Až na to, že teď mě bude o to víc
mrzet, když budou odcházet. Můj
první lyžák se školou Lužice pro mě
bude nezapomenutelný. Nezbývá
mi nic jiného než ohodnotit lyžák
na sto procent z deseti a rozloučit
se s vámi. Přeji vám, ať máte taky
tak nezapomenutelný lyžák, jako
jsem měla já.
Anna Maděrová, 7. třída
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My všichni školou povinní

OKÉNKO Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Kultura

Ve dnech, kdy píši tyto řádky,
vládne paní Zima a já si myslím, že
na konci tohoto chladného období
se nenajde snad nikdo, kdo by se
netěšil na pomalu přicházející jaro,
kdy se příroda po zimě probouzí
a přináší první krásné slunečné dny.
Nyní se s vámi chci podělit o to, co
se událo v naší školičce v tomto
zimním období.
Největší radost nám všem, tedy
dětem, paní učitelkám i rodičům,
udělalo to, že po mnoha letech je
provoz ve všech třídách od 6:30 do
16:00 hodin.

OHLÉDNUTÍ ZA LUŽICKÝM ADVENTEM

Foto: MŠ Lužice

Mateřská škola Lužice
pořádá
ve čtvrtek 9. 5. 2019
od 10:00 do 17:00
v budově mateřské školy

Lužický advent jsme zahájili
první adventní neděli návštěvou tradičního jarmarku. Hned po příchodu
do Sokolovny na vás vůní jehličí
a medu dýchlo kouzlo Vánoc.
Lužičtí občané, spolky a firmy zde
nabízeli vánoční ozdoby z různých
materiálů, keramiku, ponožky,
knihy, výrobky z jehličí a mnoho dalších rukodělných výrobků.
Včelařský kroužek zde nabízel své
výtvory, a kdo chtěl, tak si zde mohl
vyrobit i vlastní svíčku. Návštěvnost jarmarku rok od roku stoupá, za
což jsou organizátoři i prodávající
moc rádi.
Po setmění se návštěvníci jarmarku přesunuli ven. Zde se na
prostranství před obecním úřadem
připojili k ostatním zúčastněným

a měli možnost zhlédnout slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
I přes mrazivé a trochu deštivé
počasí tuto akci zahájily děti z mateřské a základní školy svými vystoupeními. Na jejich rozzářených
očích bylo vidět, že se moc těší na
Vánoce a jak netrpělivě čekají, kdy
budou moci vyslovit pro ně již známou větu: „Stromečku, rozsviť se!“
Program dále pokračoval vystoupením Lužických mužáků. Ani letos
zde nechyběl živý betlém, který
pro tuto akci připravil Klub seniorů
za pomoci dětí ze základní školy.
Ve stáncích se lidé mohli zahřát svařákem či čajem a ochutnat koláčky,
které napekla místní „koláčková
četa“. Výtěžek z prodeje koláčků
se jako minulý rok rozdělil na po-

lovinu mezi družinu základní školy
a mateřskou školu. Domů si naopak
návštěvníci mohli odnést drobné
dárky, které se prodávaly za symbolickou cenu - perníčky, které pro
tuto příležitost napekla paní Jana
Maršálková, a drobnou keramiku
z rukou paní Martiny Mirošové.
Výtěžek z prodeje těchto výrobků
putoval do místní mateřské školy.
Moderování se ujala již ostřílená
uvaděčka paní učitelka Tatiana
Hromková. Jí i všem účinkujícím,
organizátorům a pomocníkům, kteří
se zasloužili o přípravu této akce,
patří velký dík. Také díky všem
návštěvníkům, bez jejichž účasti
by zde nebyla tak úžasná vánoční
nálada.
Eva Grufíková

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Po Vánocích přišly do mateřské
školy babičky a nejmenší děti je
potěšily krátkým vystoupením.
V lednu jsme jeli do kulturního
domu v Hodoníně, kde děti zhlédly
divadelní představení s názvem
Čert a Káča. V únoru jsme navštívili kino, kde nám byla promítnuta
Kytice pohádek. Do mateřské školy
přijelo ještě několik divadélek
s pohádkou, která dětem zpestřila
zimní období.
V mateřské škole nadále probíhá
projekt Školka v pohybu, v jehož
rámci děti sportují pod vedením
profesionálních trenérů.
18

Nejstarší děti navštívily místní
knihovnu a proběhlo fotografování
dětí ke Dni matek.
Se zimou jsme se rozloučili prostřednictvím karnevalu. Děti přišly
do třídy v maskách, které si doma
s rodiči připravily. Prožili jsme krásný den plný zábavy, her a soutěží.
Každé roční období má své kouzlo. Dny jara se však blíží a my se
těšíme na velké množství zábavy,
které jaro a jeho slunečné dny zase
přinesou.
Přeji vám všem krásné jaro...
Petra Březinová

K zápisu je potřeba přinést:
• občanský průkaz
zákonného zástupce dítěte
• přihlášku dítěte k zápisu
• žádost o přijetí dítěte
• potvrzení od lékaře
Formuláře jsou k dispozici
v mateřské škole nebo ke
stažení na webových stránkách
školy www.zsluzice.cz
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KROJOVÝ PLES
První kulturní akcí tohoto roku
byl tradiční Krojový ples, pořádaný
Slováckým krúžkem a obecním úřadem. Sešla se spousta krojovaných,
jak domácích, tak přespolních, kteří
zahájili ples předtančením české
besedy za doprovodu nově vznikající lužické dechovky pod vedením
Aleše Hanzlíčka.
Na plese byly představeny dva
nově pořízené dívčí kroje, na nichž
se dotačně podílel Jihomoravský
kraj a obec Lužice. Kroje předvedla
děvčata (Anna Gožďálová, Kristýna
Nováková), která měla díky tomu
možnost obléct na sebe sváteční
dívčí kroj vůbec poprvé. Připraveny,
naškrobeny a nažehleny byly kroje
paní Magdolenovou, paní Hanzlíčkovou a paní Pindovou, za což jim
moc děkujeme. Jsou nadále k dispozici v půjčovně krojů, o kterou
se stará paní Hanzlíčková.
Další novinkou na plese byla
módní přehlídka značky Folklorstyl, jejíž tvorba je inspirovaná
právě krojem a ornamenty z různých moravských oblastí. Mezi
zakladatele a tvůrce této firmy patří
naše rodačka Magdalena Němečková (Rutarová), která svou lásku

Krojový ples
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k folkloru přenáší i do originálních
modelů.
Folklorstyl propůjčil své oblečení
dívkám z 8. a 9. třídy a mladým
mužům z Lužic, kteří jsou s krojem
úzce spjati. Dívky si prošly velkou
přípravou na tento večer. Jely si do
Brna, kde firma Folklorstyl sídlí,
vybrat oblečení, poctivě nacvičovaly
chůzi a choreografii. V den přehlídky
se jim s velkou ochotou věnovala
kosmetička Monika Onderková a kadeřnice ze salonu Ivette. Přehlídku

doprovázela Neoveská cimbálová
muzika. V průběhu večera si zájemci
mohli předvedené modely zakoupit.
Cílem této módní přehlídky
bylo zapojit nové mladé lidi do
folklorního dění obce, ukázat jim
bohatství, které tady máme a o které
je potřeba pečovat a dál ho rozvíjet.
Pro mnohé to byla nová a zajímavá
zkušenost s nezapomenutelnými
zážitky. Všem zúčastněným ještě
jednou mockrát děkuji.
Jana Maršálková

foto: Pavlína Martinů
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BRONTOSAURUS PŘES ZIMU

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

DĚTSKÝ DEN 2019
v sobotu 1. června 2019 ve sportovním areálu TJ Baník Lužice.
Začátek v 9.00 hodin.
Na programu budou všeobecné sportovní soutěže, nafukovací atrakce, ukázky RC modelů,
ukázky techniky Armády ČR, Policie ČR a hasičů, tombola a další atrakce.

Občerstvení zajištěno, dobrou náladu s sebou.

Srdečně zvou pořadatelé.
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Děti z Hnutí Brontosaurus se ani v zimě nenudily.
Před Vánoci jsme uspořádali společnou dvoudenní
schůzku všech oddílů v Moravské Nové Vsi. Prošli
jsme se kolem Pátého, kde jsme zkoumali uspanou
zimní přírodu a zamrzlá jezera. Večer jsme pak absolvovali kvíz týkající se cizokrajného ovoce, včetně jeho
ochutnávání. Zamýšleli jsme se i nad tím, jaké má jeho
nakupování dopady na životní prostředí kolem nás.
Po novém roce proběhla naše výroční schůze, na níž
bylo opět po roce zvoleno vedení organizace. Předsednictví obhájila Klára Vaňková, hospodářem se stal
opět František Novotný. Poděkování patří všem, kteří
nás v roce 2018 v naší činnosti podpořili.
Rok letošní jsme odstartovali první akcí až v únoru.
Byl jím Klondike, tedy tradiční zlatokopecké odpoledne v Mikulčicích. V kostýmech dobyvatelů drahých
kovů se děti vrhly do víru proslulého Dawson City.
Pokoušely se vydělat těžbou zlata nějaký ten dolar,
který pak utrácely za nákup dobrot nebo při hře v kostky či v kartách. Na nejúspěšnější zlatokopy čekaly
pěkné ceny. Přitom se děti seznámily také s atmosférou
kanadské divočiny a vyzkoušely si, jaké to je spolupracovat ve zlatokopecké partě na společném cíli.
A co nás čeká na jaře? Zveme všechny děti i jejich
rodiče na Den Země na Valech, který se uskuteční dne
27. 4. 2019 na Slovanském hradišti v Mikulčicích.
Připraven bude bohatý program plný soutěží a tvoření
i testů pro zvídavé hlavy. Více informací najdete na
webu www.brontosaurus.cz nebo na našem facebooku
ZČ HB BRĎO Vlkani.
Ctibor Brančík

Klondike

foto: Ctibor Brančík

ŽABIČKOVSKÁ JARNÍ VÝPRAVA DO MORAVSKÉ NOVÉ VSI
Autobusem jsme jeli do Moravské Nové Vsi. Potom
nás čekala cesta pěšky, ale to nám vůbec nevadilo.
Když jsme došli na klubovnu, museli jsme se rozkoukat, protože jsme tam někteří ještě nikdy nebyli. Bylo
to tam nádherné. Pokoje byly velké a hezké, tak jsme
hodili s batohy a šli si vybrat postele. Pak jsme si zapsali názvy stromů a šli jsme si hrát ven. Po procházce
jsme měli dobrou večeři, mňam. Odpočinuli jsme si

a večer jsme ještě tančili DANCE NOW, bylo to super.
Holky vedoucí nám pustily pohádku jménem COCO,
moc se nám to líbilo. Ráno jsme se nasnídali a vyrazili
zpátky, autobus se opozdil, tak jsme hráli šátkovanou
a praporky. Dojel autobus a my jeli unavení domů.
Prostě super a příště pojedu zas!
Karolína Faganová (3. třída)
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FAŠAŇKOVÁ ZÁBAVA
Fašaňkovou zábavu uspořádal
Klub česko–francouzského partnerství Lužice ve spolupráci s obcí
Lužice. Povinnost přijít v karnevalovém kostýmu nebyla, přesto se

sešlo hodně různých masek. Všichni
si tento večer užili v příjemné
atmosféře za doprovodu hudební
skupiny Orion.
Některé skupiny masek si při-

pravily také vystoupení. Vážíme
si vašeho zapojení se do programu
tohoto večera.
Součástí programu bylo vyhodnocení nejlepších masek. Cenu si
odnesli Hippies (Bar Durango),
Pionýrky (Klub seniorů) a Jeptišky
(přátelé z Hodonína), dále Japonci,
lesní muž a žena, mouchy.
Členové klubu oslovili sponzory,
kteří věnovali do tomboly pěkné
ceny. Děkujeme každému, kdo do
tomboly přispěl. Díky vám byla
hodně bohatá.
Děkuji členům Klubu česko
– francouzského partnerství za
pomoc při organizaci a realizaci
fašaňkové zábavy.
Mgr. Jana Líčeníková
předsedkyně Klubu česko –
francouzského partnerství

Fašaňková zábava

foto: Klub ČR-FR

VODNÍ SKAUTI
Skautů a skautek, skautských
vlčat a světlušek i těch nejmenších
benjamínků ve skautských oddílech
je rok od roku více. Šuškalo se o tom
před pár lety nejdřív v Praze, pak
ve velkých krajských i okresních
městech a postupně tento trend
dorazil i do jednotlivých oddílů,
které působí rozesety po celé České republice i v těch nejmenších
obcích. Mnozí rodiče by chtěli své
děti také přihlásit do skautu, ale
ten už má plno... Oddíly by rády
přijaly všechny děti, ale nemají na
to často už kapacity v klubovnách,
a především dostatečné množství
oddílových vedoucích.
O čem to svědčí? Mnozí rodiče
přemýšlejí o volnočasových aktivitách svých dětí trochu jinak. Není
24

důležitý výkon a úspěch, ale krásně
prožité dětství plné kamarádských
vztahů a budování osobních hodnot,
které se nedají koupit ani zaplatit,
jsou sice zdarma, ale člověk jim
musí něco obětovat. Trochu svého
času i umění ustoupit druhému a podat mu pomocnou ruku. Je to důkaz
toho, že skauting v dětech rozvíjí
svobodného ducha, samostatnost,
kreativitu i vztah k přírodě i k lidem
kolem sebe. A je to taky důkaz, že
skauti práci s dětmi prostě umí. Že
být skautem je výsadou a ctí a to si
stále více dětí i jejich rodičů uvědomuje. Děkujeme všem za podporu.
Náš oddíl začal fungovat jako
skupina rodičů a jejich dětí, kteří
se nebojí vodácké romantiky i dobrodružství na souši. Parta rodičů,

kteří se svými dětmi již prožili
kdejaké dobrodružství, jaké jim
žádná cestovní kancelář nemohla
ani nabídnout. A to stále platí. I my
jsme rádi, že naše členská základna
se vstupem do roku 2019 nezmenšila, naopak se upevnila a rozšířila.
36 členů na skautský oddíl už není
málo, z toho je 17 dětí.
A protože naše děti rostou, je škoda s nimi zažívat šťastné skautské
chvíle jen jedenkrát do měsíce na
našich výpravách a akcích. Začali
jsme se tedy již v loňském roce
pravidelně scházet každé úterý od
17:00 do 18:30 hod. Postupně se
nám tak vytvořily dvě skautské
družinky – u vodních skautů posádky: dívčí „Delfínci“ a chlapecká

Vodní skauti – Za lesními zvířátky ke
krmelci – odlévání stop
foto M. Havlík

„Kladivouni“. Ty musí na oddílových schůzkách spolupracovat,
ale i společně porovnávat své síly
i schopnosti.
Jsme rádi za naši partu dětí,
které se na schůzky těší a chodí
na ně rády. Mají své oblíbené hry,
soutěže, písničky, které si často na
schůzkách zpíváme, ale i oddílový
pokřik, který jsme uvedli v příspěvku o vodních skautech v Lužicích
v minulém čísle Lužického zpravodaje. S naším oddílem se nebojíme
zapojit do aktivit v rámci akcí v naší
obci Lužice, ale máme i spoustu

Fašaňková obchůzka

svých vlastních akcí. Máme velké
plány a vize, a jak děti porostou
i cíle, abychom si to dobrodružství
s nimi co nejvíc užili.
Najít si své místo v partě kamarádů dnes není úplně snadné, ale
skauting dětem v tomto pomáhá.
U vodních skautů jde i o to najít si
své místo v lodi. Budeme se v tomto roce snažit zajistit si dostatečné
technické zázemí, aby nás v naší
činnosti už neomezoval počet lodí,
vymýšlení způsobu přepravy těchto
lodí i tolik důležitá maximální bezpečnost všech dětí – záchranné plavecké vesty pro každé dítě i rodiče,
který se na vodě zatím cítí nesvůj.
A jak to bylo v loňském roce
a začátkem tohoto roku s našimi
akcemi?
O Lampionový průvod – na podzim
minulého roku jsme se sešli
ve velkém počtu na lampionovém průvodu v Hodoníně
(28. 10. 2018) a v průvodu jsme
se rozhodně s naší velkou účastí
neztratili.
O Uspáváním skřítků vinohradníčků (25. 11. 2018) jsme si
opět užili příjemné odpoledne
v Těšických búdách.
O Obchůzka Mikuláše, čertů a anděla (5. 12. 2018) nemohla ani
v tomto roce chybět.

O Betlémské světlo (16. 12. 2018)
jsme již podruhé přinesli do lužické farnosti a jsme rádi, že tuto
krásnou skautskou tradici máme.
O Krytý plavecký bazén jsme
navštívili v lednu (27. 1. 2019),
abychom se přestali bát vody
a připravili se na nadcházející
vodáckou sezonu.
O Za lesními zvířátky ke krmelci jsme se vypravili v únoru
(24. 2. 2019) a nebyl to jen výlet
ke krmelci, ale také poučná výprava s poznáváním naší přírody,
odléváním stop srnčí i černé
zvěře, tedy divočáků, i nalezením bobří stavitelské činnosti
u rybníků na Písečném.
O Lužický fašaňk jsme podpořili
začátkem března (2. 3. 2019)
s naší skupinou dětských „pirátských“ fašaňčárů.
A co nás čeká?
O Skautský dobrý skutek – rádi bychom se zapojili začátkem dubna
do této krásné skautské akce.
O Hrkáš, hrkám, hrkáme, po dědině
trajdáme je již naše tradiční velkopáteční obchůzka s řehtačkami
po obci Lužice (Velký pátek
18. 4. 2019). Tentokrát se k nám
přidají i vodní skauti a skautky
z oddílu Bobři Řevnice, takže
nás bude hodně. V rámci společ-

foto P. Lorencová
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né akce se budeme moci přidat
i k jejich dalším aktivitám – navštíví Těšické búdy, vypraví se
na Zámeckou Dyji a poplují po
Baťově kanálu ze Strážnice do
Hodonína.
O Probouzení skřítků vinohradníčků se uskuteční v dubnu.
O Oddílová májka bude postavena
30. dubna a pak se můžeme těšit
na filipojakubský táborák.
O Pěší výlet uspořádáme v květnu

a pravděpodobně se podíváme
do Valtic a překročíme i státní
hranici.
O Na soutok Dyje a Moravy a možná ještě trochu dál se vydáme
v červnu.
O V červenci (1.-7. 7.) se budeme
připravovat na naše domácí hody
a snad se zapojíme i do předhodového večera i slavnostní
hodové neděle.
O Vodácký tábor nás bude čekat

za odměnu v termínu 10. až 13.
července 2019. A když bude
dost vody, rádi vám ukážeme
krásy Znojma i znojemské Dyje
u kamarádů vodních skautů z přístavu Neptun Znojmo.
Tak co? Nechcete se náhodou
přidat? Dokud máme pro vás ještě
místo v lodi...
Mira
Rodinný vodní skauting Lužice
miroslav.havlik@seznam.cz
775 662 298

DĚTSKÝ KARNEVAL 2019
V neděli 10. 3. odpoledne se
v lužické Sokolovně uskutečnil již
tradiční dětský karneval pořádaný
Junákem Mikulčice, tentokráte na
téma Disney. Nespočet dětí s maskami Mickey Mouse, postaviček
z Ledového království a spousty
dalších pohádkových hrdinů rejdilo
na tanečním parketu jako o život. Kromě tančení si mohly děti
vyzkoušet i nějakou tu postranní
hru, ať už to bylo chytání rybiček
nebo házení míčků do kouzelného
klobouku. Uspořádalo se i několik
společných her pro všechny děti,
například rybičky, rybičky, rybáři
jedou, židličková nebo přetahování
o lano, při kterém se zapojil i nejeden rodič. Když se akce chýlila ke
konci, vyhlásily se ceny za nejlepší
tanečníky a nejlepší masky ve
starších a mladších kategoriích.
Tím byl karneval úspěšně u konce,
rozdala se krásná tombola a masky
spokojeně utíkaly domů.

Historie
ZAPOJENÍ ŽEN DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA
Ukončení I. světové války přineslo
velkou úlevu nejen občanům Lužic.
Do války bylo z naší obce povoláno
370 mužů, 53 z nich se nikdy nevrátilo. Veškerá starost o zajištění
mnohdy početné rodiny zůstala na
ženách, pomáhat musely i děti. Poválečná doba přinesla velké změny.
V roce 1919 ve vedení obce vystřídal
dosavadního starostu Františka Bohuna válečný veterán Martin Novák,
místostarostou se stal Jakub Hřebačka. Nově zvolené zastupitelstvo obce
mělo 29 členů a jednání byla někdy
značně bouřlivá. Poprvé v historii
Lužic byla zastupitelkou i jedna žena
– Františka Dobrovolská.
Františka Dobrovolská pocházela ze čtrnácti dětí Josefa a Filomeny Dobrovolských. Narodila se
6. března 1876 ve Vídni. V Lužicích

Marie Kosířová, 1914

bydlela v domě číslo 320 se svým
bratrem Alexandrem, ševcem.
Pracovala v místní sklárně jako
dozorkyně (dílovedoucí). Nejmladší
bratr Jaroslav byl významným
občanem obce Lužice, kde se roku
1895 narodil.

Marie Kosířová

Bylo ustaveno 18 komisí, většinou tříčlenných, jako členky
pracovaly v některých z nich i ženy:
Členkou komise mravnostní byla
Františka Modlová, narozená roku

Kateřina Maláníková

Dětský karneval
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foto: Josef Kobéda

Jenovéfa Jarošová s dcerou a vnučkami

Jenovéfa Jarošová s manželem
Michalem
27

Příroda-Ekologie

Historie

Příroda – Ekologie
PÁR SLOV O LUŽICKÉ KANALIZACI A CENĚ STOČNÉHO

Julie Fukalíková, svatba syna Josefa v roce 1944
1878 ve Vrbici, povoláním v domácnosti, manželka skláře. Členy
této komise byli dále Jaroslav Dobrovolský, učitel, a Martin Benada.
Do místní školní rady byla zvolena Anna Líčeníková, narozená roku
1889 v Lužicích, dělnice tabákové
továrny v Hodoníně, manželka legionáře Františka Líčeníka.
V komisi pro péči o mládež
pracovala s učiteli Jaroslavem Dobrovolským a Metodějem Barvíkem
učitelka Aurelie Šantavá.

Komise pro ochranu matek
a kojenců se scházela ve složení
Hedvika Svobodníková, porodní
asistentka z Kolonie, narozená
roku 1871 v Hodoníně, Jenovéfa
Jarošová, porodní asistentka, narozená roku 1881 v Jiříkovicích
u Brna, a Marie Kosířová, povoláním v domácnosti, narozená roku
1882 v Kolíně, manželka legionáře
Václava Kosíře. Tato komise byla
složena pouze z žen.
Členkou komise pro válečné

CO NOVÉHO V MUZEJNÍCH SBÍRKÁCH
V minulém roce jsme získali do
obecních muzejních sbírek další
předměty. Mezi jinými také rádia,
gramorádia a magnetofony ze šedesátých i dalších let.
Sešlo se nám již větší množství,
a proto vám je rádi ukážeme při
naší velikonoční výstavě na Starém
kvartýru. Zajímavá jsou například
rádia (na snímku) z třicátých let
minulého století, která jsme dostali
od paní Heleny Jurkovičové.
Velikonoční výstava bude zahájena 12. 4. 2019 vernisáží v 17 hodin
pod názvem „Na vlnách rádia“
a v minigalerii je připravena fotografická výstava „Jarní rozjímání“.
A. Hájková
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Julie Fukalíková s vnuky
poškozence, sirotky a vdovy po
padlých a zemřelých vojínech byla
Julie Fukalíková, narozená v roce
1887 v Lužicích, vdova po Janu Fukalíkovi, který zemřel v této válce.
Věra Kotásková
Všechny fotografie jsou zapůjčeny z rodinných archívů. Za zapůjčení děkujeme.

K 1. lednu letošního roku došlo k navýšení ceny
stočného, což přimělo některé občany k otázkám proč,
jaký je důvod, jak dalece je toto navýšení opodstatněné
atd. Dovolte mi, abych využil těchto otázek k tomu,
že vás seznámím s problematikou lužické kanalizace,
z čehož snad vyplynou i odpovědi.
Předně několik zásadních faktů:
1. kanalizace je až na některé kratší úseky plně v majetku obce, ta má zpracován na provozování kanalizace
Kanalizační řád, podle něhož postupuje;
2. kanalizaci provozuje na základě smluvního ujednání
společnost Lutes s.r.o., která zároveň inkasuje veškeré příjmy ze stočného;
3. kanalizace je jednotná, což znamená, že odvádí jak
vody splaškové z lužických domácností, tak vody
dešťové, a to především z veřejných prostranství,
komunikací a zpevněných ploch;
4. veškeré vody jsou prostřednictvím této kanalizace
odváděny do čistírny odpadních vod (ČOV), a to
dominantně do Hodonína, v menší míře do Mikulčic;
5. vzhledem k výškopisným poměrům obce (rovinatý
terén) je nezbytné veškeré vody do cílových zařízení
čerpat prostřednictvím čtyř čerpacích stanic, což má
vliv na energetickou náročnost provozu kanalizace;
6. veškeré množství vody, které doteče do uvedených
čistíren, je měřeno a podle naměřených údajů provozovateli kanalizace (tedy společnosti Lutes s.r.o.)
fakturováno. V průměru to v minulých letech bývalo
cca 185 000 Kč/měsíc z ČOV Hodonín a 31 000 Kč/
měsíc z ČOV Mikulčice. Ročně tedy zaplatíme jen
za to, že jsou naše vody řádně a v souladu s platnou
legislativou likvidovány na příslušných ČOV, částku
cca 2,6 mil. Kč (všechny ceny jsou uvedeny bez
DPH).

Suché počasí posledních let tyto nátoky snižuje,
nicméně každý déšť či tající sníh letošní zimy je na
množství vody v kanalizaci a tím následně i ve fakturaci
znát. Je tedy v zájmu každého z nás a naší peněženky,
aby co nejvíce dešťové vody zůstalo v půdě a co nejméně se jí dodalo do kanalizace a na ČOV. Lužická
kanalizace, která ústí do ČOV Hodonín, prochází
rovinatým terénem naší obce, a nedostane se tak do
čistírny gravitačně, nýbrž musí být čerpána. V obci jsou
čtyři čerpací stanice, konkrétně v ulici Důlní, u včelařského arboreta, v ulici Zahrádkářská a na Ploštinách.
Každý litr vody, který doteče do hodonínské čistírny,
je minimálně jednou čerpán a z toho plyne energetická
náročnost celého kanalizačního systému obce.
Na výši stočného má toto všechno vliv – množství
fakturované vody z obou čistíren, výše sazby za kubík
vody v čistírně, cena energií atd. Všechny tyto komodity zaznamenaly v letošním roce cenové navýšení.
V případě hodonínské ČOV činí navýšení cca 9 %,
v případě Mikulčic cca 15 %.
Navýšení ceny stočného v případě Lužic - 4 %
(z 37 Kč na 38,50 Kč za kubík, bez DPH) se myslím
jeví v tomto světle jako obhajitelné a akceptovatelné,
uvážíme-li navíc, že v letech 2017 a 2018 zůstala cena
na stejné výši.
Proto považuji rozhodnutí valné hromady společnosti
Lutes s.r.o. za správné a zodpovědné, vyplývající z řádných podkladů a propočtů.
Mějme všechny zde uvedené skutečnosti na vědomí
v okamžiku, kdy doma otočíme vodovodním kohoutkem.

Co z těchto faktů vyplývá, co z nich lze vyvozovat
a jak se promítají do ceny stočného?
Z prostého důvodu, že obec vlastní jednotnou kanalizaci, do níž jsou zaústěny dešťové vody (a ty se
promítnou i na měřidlech u obou čistíren a následně
do množství fakturované vody), je zřejmá trvalá snaha
obce co nejvíce dešťové vody odvést mimo kanalizaci
a tím snížit nátok do čistírny. Odtud pramení i snaha
co nejvíce dešťové vody zachycovat na soukromých
pozemcích a nezaúsťovat ji do kanalizace.

P.S.: V průběhu února se na jedné z přečerpávacích
stanic objevilo cca 7 kg syrového masa původně určeného nejspíše k vyuzení. Protože se maso zřejmě
zkazilo, rozhodl se dotyčný zlikvidovat ho tím, že jej
vyhodil do kanalizace. Značí to mimořádnou tupost,
hloupost a bezohlednost. Pro Lutes s.r.o. pak starost
a náklady na likvidaci.

Mgr. Tomáš Klásek
starosta obce Lužice
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KOMPOSTÉRY NA BIOODPAD

TJ BANÍK LUŽICE, z.s. POŘÁDÁ

Obecní úřad Lužice shromažďuje pro podání žádosti o dotaci
seznam zájemců o kompostéry na bioodpad.
Zájemci o kompostéry na bioodpad se můžou přihlásit na OÚ
nebo na e-mail podatelna@luziceuhodonina.cz.

SBĚR STARÉHO ŽELEZA
A BAREVNÝCH KOVŮ

Pořízení kompostéru závisí na zájmu o ně ze strany občanů.
Jejich počet musí být minimálně 150 ks, abychom mohli
žádost o dotaci na pořízení kompostérů podat.

CO S POUŽITÝM FRITOVACÍM OLEJEM?
Přestože my Češi patříme ke světové špičce ve třídění
odpadu, někde máme ještě rezervy. Víte například, kam
s přepáleným jedlým olejem? Existuje hned několik
způsobů jeho likvidace, ale vylití do odpadu k nim
rozhodně nepatří. To je dokonce zakázané.
Usmažíte řízky nebo třeba hranolky, ale na pánvi
nebo ve fritéze vám zůstane přepálený olej. Pokud jej
bez přemýšlení vylijete do kuchyňského dřezu nebo
třeba do záchodu, děláte velkou chybu. Porušujete
„Kanalizační řád“ vaší obce (vylévání olejů a spousty
dalších nevhodných látek do kanalizace zakazuje),
popř. si ničíte svůj vlastní odpadní systém.
Olej vylitý do odpadu totiž představuje velký problém. Tekutina se v odpadních vodách rychle ochladí.
Tím vytvoří shluky, které v kanalizačním systému
ulpívají na stěnách potrubí, v šachtách nebo v čističkách
odpadních vod. A postupně je ničí. Aby toho nebylo
málo, časem na sebe nabalují různé plovoucí nebo posouvané předměty, až společně vytvoří velkou tvrdou
hroudu. Ta průchod kompletně ucpe či alespoň omezí
průtok splaškové vody.
V první řadě byste olej rozhodně neměli používat
k opětovné konzumaci. Při zahřívání na vysoký stupeň v něm totiž vznikají zdraví škodlivé látky, z nichž
některé jsou dokonce podezřelé z rakovinotvorného
působení. Radno tak není ani zapomínat na pravidelnou
výměnu oleje ve fritéze. Jenže kam s tím použitým?
Máte na výběr.
1) KOMPOST
Máte-li zahradu a na ní dostatečně velký kompostér,
můžete se zbavovat použitého oleje v něm. Olej, který
vám zůstane po smažení na pánvičce, jednoduše vytřete
papírovým ubrouskem a ten vyhoďte do kompostu.
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Jestliže se ale potřebujete zbavit oleje z fritézy, kterého
je podstatně větší množství, do kompostu ho nelijte.
Jen tak na volno by mohl natéct do půdy a podzemních
vod a kontaminovat je. Když už ho takto zlikvidovat
chcete, nalijte ho nejprve na nějaký materiál, který ho
do sebe absorbuje. Mohou to být například piliny nebo
třeba kartonový papír.
2) SPECIÁLNÍ KONTEJNER NEBO SBĚRNÉ
MÍSTO
Dnes už je stále běžnější, že obyvatelé ve své obci
či městě narazí na kontejner určený přímo na sběr použitého fritovacího oleje. Nelije se ale do něj přímo.
Do speciální popelnice byste ho měli vhodit pečlivě
uzavřený například v PET láhvi nebo v nějakém těsnicím kanystru.
3) SBĚRNÝ DVŮR (doporučujeme)
Použitého fritovacího oleje se zbavíte také na sběrném dvoře. Odevzdejte ho tam v uzavíratelné nádobě,
jako je třeba PET láhev.
4) SMĚSNÝ ODPAD
Pokud se přepáleného kuchyňského oleje chcete zbavit co nejrychleji a odmítáte dát mu šanci na recyklaci,
vhoďte ho do komunálního odpadu. Tam oficiálně patří.
Ovšem v uzavřeném obalu, ze kterého nevyteče.
Jak vidíte, způsobů je několik. Týká se to ale pouze
jedlých olejů. U ostatních (třeba motorových) doporučujeme odevzdání v uzavíratelných obalech na
sběrných dvorech, kde zajistí jejich odbornou likvidaci.

V SOBOTU 18. 5. 2019 od 8,30 hodin
Šrot nachystejte před své domy,
s větším množstvím Vám rádi
pomohou členové Baníku.
Kontakt:
Milan Pazdera 607 565 611
Petr Slatinský 702 086 720
Josef Staněk 602 757 611
ZÍSKANÉ PROSTŘEDKY BUDOU POUŽITY NA ROZVOJ NAŠICH MLÁDEŽNICKÝCH CELKŮ.

Základní škola a Mateřská škola
Jaroslava Dobrovolského Lužice
pořádá

v úterý 21. května 2019 od 14:00 do 16:30 hodin
na parkovišti před hřbitovem

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

Informace použité z VUT Brno
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ROZKVETLÉ LUŽICE
Klub česko–francouzského partnerství připravuje soutěž ROZKVETLÉ LUŽICE 2019 – vyhodnocení
nejlépe upravených předzahrádek včetně květinové výzdoby oken.
Klub ČR-Fr zajišťuje organizační zabezpečení soutěže, hodnocení a věcné ceny ve spolupráci s obcí Lužice,
která se podílí na fotografování a věnuje finanční odměnu pro absolutní vítěze.
PRAVIDLA HODNOCENÍ:
Porota vybírá do finále soutěže rodinné a bytové domy v Lužicích, které mají nejlépe upravené předzahrádky
a květinovou výzdobu oken (10 finalistů).
Finalisté, tedy majitelé vybraných domů, jsou pozváni na závěrečnou besedu (koná se v říjnu), kde každý
z nich obdrží věcnou cenu.
Na této závěrečné besedě vyberou účastníci v anketě 3 nejlepší domy. Jejich majitelé získají finanční odměnu
od obce Lužice.
Finanční odměnu lze u jednotlivého domu či provozovny získat znovu až po 3 letech.
Fotografování domů proběhne v červenci.
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z JPK Jihlava, z Hodonína, Skalice, Mikulčic, Dubňan, Dolních
Bojanovic, Josefova, Syrovína,
Nautilu Břeclav a s nejkrásnějším
názvem Ĺadové Medvede Skalica.
Při součtu jich bylo nakonec 74 a ne
72, jak se všude udává. Oni totiž na
poslední chvíli doběhli hoši z Nau-

tilu Břeclav a z Dubňan a naše stálá
moderátorka Mgr. Jana Líčeníková
už bohužel neměla šanci počet upravit. Vyzdvihla některé plavce, kteří
byli u nás mnohokrát. Ti byli za
přítomnosti starosty Mgr. Tomáše
Kláska oceněni.
A tak se nám v danou dobu po

skupinkách nořili do vody všichni
otužilci, kteří byli seřazeni na nově
vybudovaném molu z akátových
desek. Diváci se nám nahrnuli
k pásce a zimní plavce podporovali
potleskem. Bylo jich všude kolem
hodně, počet si netroufám hádat. Po
otužení bylo pro plavce připraveno
občerstvení v restauraci Lužák, kde
měl Toník pro každého aktéra přichystán balíček v podobě slivovičky
a vína ve vlastní režii.
Další akce se vydařila a obec Lužice může být hrdá, že i tak velkou
událost dokáže ve spolupráci s výše
uvedenými bezproblémově zajistit.
A co na to aktér všech ročníků Toník Krejčiřík? „Je to nádherné,
je to skvost.“
Tak tedy v dalším roce 2019...
Marie Gutová

VÝROČNÍ ZIMNÍ PLAVÁNÍ NA LUŽÁKU
Ani jsme se nenadáli a rok uběhl jako voda. Už v říjnu začaly přípravy na 10. ročník zimního plavání,
který každoročně pořádá hlavní aktér Antonín Krejčiřík se svou rodinou ve spolupráci s obcí Lužice,
technickými službami Lutes Lužice a různými sponzory.
Protože se jedná o krásné číslo, dalo se předpokládat, že se sejde hodně plavců, ale také diváků.
Před začátkem akce postavili
pracovníci Lutesu stánky pro občerstvení, skládací stoly a lavice. Zde
se podává svařák, čaj, koláčky od
naší koláčkové čety a také škvarky
s chlebem. Jsou zde instalovány
dvě kasičky na dobrovolné příspěvky pro školku a školu na různé
výtvarné a školní potřeby. Dalším
pomocníkem je Vodní záchranná
služba Nové Mlýny, která staví pro
plavce stan k ohřátí i převlečení.
A už je to tu: „Dobrý den, už
jsme tady zase a tentokrát je nás
o pár více, nevadí?“ ptá se mě jedna
natěšená plavkyně. „Ale kdepak, to
bude mít Toník radost, čím vás bude
víc, tím líp,“ odpovídám jí. „Tak se
32

mi tu zapište a dostanete lístky na
občerstvení.“
A teď ke mně přichází velká skupina – jasně, jsou to plavci a plavkyně z Fidesu Brno, největší plavecké
organizace v republice. Všichni
kolemstojící se vítají, nebudu je
rušit a jdu zatím zapsat naše vodní
záchranáře. Je jich tu dvanáct. Co
kdyby… Ale to by si určitě nikdo
nepřál. Chystají si na vodu člun, budou připraveni kdykoliv zasáhnout.
„Pojďme na ty podpisy, ať víme,
kolik vás tu je.“ A tak se nám podepisují plavci a plavkyně různých
věkových kategorií. Nejvíce jich
přijelo, jako každoročně, z Fides
Brno. Dále k nám přijeli borci

Silvestrovské plavání 2018

foto: Petra Lorencová
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4. ROČNÍK NOVOROČNÍHO BĚHU
První neděle v novém roce je
naší skupinou tradičně věnována
běhu Lužicemi. Letos jsme bohužel
museli vše zorganizovat v sobotu,
což sice trochu poznamenalo účast
běžců, ale i tak jsme se sešli v hojném počtu a oslavili příchod roku
společným proběhnutím se.

Novoroční běh

foto: SRTG Podluží

Každý rok máme vždy dvě trasy
a každý si vybere dle svých možností a sil po vánočních svátcích.
Sokolovna slouží jako naše zázemí
a také klubovna na závěr, na který
s děvčaty napečeme dobroty, uvaříme čaj a svařák. A co je asi nedůležitější – na chvíli se zastavíme,

moudře pohovoříme a s dětmi si
zahrajeme hry.
Další ročník běhu plánujeme
trochu zpestřit a rádi uvítáme běžce
i neběžce, kteří se k nám přidají.

Jirka Brožík, Maria Vrablicová
a mnoho dalších. Velkou radostí
byla účast blanenských ultramaratonců v čele s Milanem Daňkem
a Alenou Žákovskou.
Nečekané bylo, jak se závodníci
postavili k výzvě, ať se běhu zúčastní v maskách. Náhodní přihlížející
mohli na trati potkat závodníka jedoucího na dinosaurovi, závodníka
s obrovským růžovým medvědem
na zádech, několik andělů, klaunů,
závodníka s velkými parohy, bernardýna a další roztodivnosti.
Na závodě nebyla jasně daná
trasa a závodníci běželi dle svého
uvážení nejkratší cestou ke kontrolním bodům. Tedy ze Sokolovny
v Lužicích na Slovanské hradiště

a k vodojemu a poté zase zpátky
do Lužic. Jako pořadatelé jsme měli
strach, že závod nebude fungovat
díky obrovskému blátu v okolí mašáku a závodníci se vydají po silnici.
Byli jsme překvapeni, že naprostá
většina volila kratší cestu blátem,
alespoň v jednom směru. Takže
závod fungoval přesně tak, jak měl.
Na hradiště se sbíhali závodníci ze
všech stran, různě bloudili a volili
nesmyslné směry ve snaze si cestu
zkrátit. Jiní se po nich opičili, a tak
se některé skupinky řítily do Mikulčic přes Moravskou.
Překvapení na trati bylo několik.
Když se závodníci vyhrabali z bláta
a čekali, že mají nejhorší za sebou,
zjistili, že kontrolní bod není na

Za SRTG Podluží
Blanka Lukovská

MIKULECKÝ YETTI
První ročník Mikuleckého Yettiho je za námi. V mnohém předčil
očekávání pořadatelů i mnoha závodníků a zdá se, že byly položeny
základy kultovní běžecké i chodecké události.
Závodu se zúčastnilo 63 běžců
a 27 chodců. Překvapením byla
spousta registrovaných účastníků
z Mikulčic a Lužic. Ne všichni
však skutečně přišli na start. Kromě
místních závodníků startovali další
z Brna, Blanska, Břeclavi, Třebíče,
Jedovnic, Olomouce, Prostějova,
Boskovic, Kuřimi a Hodonína.
Přijeli i závodníci ze Slovenska.
Mezi nimi bylo mnoho závodníků
ze špičky MSBP - Pavel Kratochvíl,
Dušan Brezovský, Luděk Durďák,
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Mikulecký Yetti

parkovišti, jak byli ujištěni, ale až
na vrcholu vyhlídkové věže. Na
vodojemu si museli vybrat, zda si
dají panáka slivovice, nebo trestné kolečko. A místo kontrolního
náramku dostali půllitrovou plechovku Yettiho piva, kterou museli
donést do cíle.
Závod zaslouženě vyhrál Pavel
Dvořák z Prostějova (1982) i s trest-

ným kolečkem v čase 48:59 a naběhal cca 12 km. V Mikulčicích
byl poprvé a musel spoléhat pouze na mapu. Druhý byl Luděk
Durďák z Rohatce (1977) s časem
50:40 a třetí Radim Perknovský
(1982) z Prostějova za 50:54.
Mezi ženami zvítězila Renata
Michálková (1981) za Slovan
Luhačovice v čase 1:04:50. Druhá

byla slovenská závodnice Mária
Vrablicová (1987) za AK Junior Holíč s časem 1:05:48 a třetí doběhla
favorizovaná Jana Kakáčová (1971)
z Blanska za 1:06:05.
Vítězem chodců byl Petr Hampl
(1966) z Mutěnic s časem 2:03:29.
Druhá byla Monika Stodůlková
(1999) z Mikulčic za 2:06:56 a třetí
Barbora Šanderová (2000) z Břeclavi za 2:06:57.
Běžcem, který doběhl přesně
uprostřed, byl Jan Strážnický (2003)
z Mikulčic.
Závodníci dobíhali do cíle na
červený koberec s úsměvem na tváři
a někteří si do cíle připravili různé
legrácky. Yetti každému osobně
pogratuloval a s každým zájemcem
si udělal fotku. Podle reakcí závodníků, jak na místě, tak ve virtuálním
prostředí, se jim závod moc líbil.
Podle jejich reakcí se pořadatelům
podařilo zorganizovat opravdu jedinečný závod, který v okolí chyběl.
Takže rozhodně máme chuť pokračovat do dalších ročníků. Chceme
se pokusit vytvořit tradiční vánoční
taškařici, na kterou se vždy bude
dlouho vzpomínat.
Mikulecký Yetti

ZPRÁVY Z HŘIŠTĚ
Zima pomalu končí a já vás vítám
s několika zprávami z Baníku.
Jelikož probíhala zimní přestávka, moc se toho na hřišti neudálo.
I přesto jsme ale nezaháleli a připravovali se na jarní část soutěží.
Kromě pravidelných tréninkových dávek, které probíhaly v průběhu celého týdne ve sportovní hale,
jsme se účastnili několika turnajů či
přípravných zápasů v rámci okresu.
Začneme těmi nejmenšími,
mladší přípravkou. Tam již od
2. 12. 2018 nastupují k tradiční
36

okresní halové lize přípravek. Je to
soutěž, kterou pořádá OFS Hodonín
pro zájemce z řad nejmenších. Sešla
se tu družstva Hodonína, Mutěnic,
Dolních Bojanovic, Kyjova, Veselí,
Strážnice, Bzence, Lužic a několika
dalších obcí a měst. Celkem hrálo
16 mužstev. Hraje se samozřejmě turnajovým způsobem, tedy
systémem každý s každým, a pak
finálovým turnajem. Naši nejmenší skončili v základní skupině na
krásném 6. místě. Do finále postupovalo z každé skupiny ale jen

5 mužstev, takže jim postup unikl
pouze o vlásek. I tak odehráli pěkné
zápasy a rozdíly mezi jednotlivými
mužstvy byly v jednotkách bodů či
ve skóre.
Mladší žáci začali svou halovou
ligu o něco dříve, již 24. 11. 2018.
Tady je přihlášeno dokonce 20 mužstev z celého okresu i sousedního
Slovenska. Jde tedy o mezinárodní
turnaj. Celý se odehrává v hale
v Lužicích vždy v sobotu nebo
v neděli. I tady jsou výsledky velmi vyrovnané. Mužstva jsou opět

Dorostenci TJ Baník Lužice

rozdělena do dvou skupin, aby se
zvládl tak velký počet zápasů. Ono
se to nezdá, ale zápas i s přestávkou
zaberou cca 20 minut. Je tedy běžné,
že se začíná v 8 hodin a končí třeba
ve 20 hodin. Proto jedna skupina
hraje dopoledne, druhá odpoledne.
Je to ale nápor i na pořadatele, kteří
jsou tu někdy celý den. I zde naši
hráči odehráli někdy méně, někdy
více podařené utkání. Celkově tedy
ve skupině B skončilo mužstvo
Lužic A na 8. místě a Lužic B na
10. místě. Do velkého finále také
postupuje prvních 5 mužstev z každé skupiny, my jsme postoupili do
malého finále o 9. až 16. místo.
U dorostu a mužů je to malinko
jinak.
Zde se žádné halové turnaje nepořádají. U tak velkých hráčů by spíše
hrozilo zranění než nějaký kvalitní
fotbal. I tak jsme ale nezaháleli.
V případě dorostu na přelomu roku
proběhlo několik tréninků v hale,
ale na přání hráčů jsme i za sněhové
kalamity trénovali venku. Výběhy do
višňového sadu i fotbálek na sněhu
na tréninkovém B hřišti. On ten sníh
krásně vyčistí kopačky. A víte, jaká

foto: Jaroslava Burešová

je sranda hrát fotbal při sněhové kalamitě? Nejdříve si prošlapat místo
na usazení branky. Pak rozehrajete,
vy běžíte vrstvou sněhu, balon se
zastaví a propadne do závěje. Vy
doběhnete, kopnete, balon stojí na
místě a všude množství sněhu. Zažili
jsme tak i veselé části tréninků. Nu
což, uvařil se čaj a šlo se na to. Po
novém roce jsme ale byli přihlášeni
na mezinárodní turnaj na umělé trávě
v Dubňanech. Tam už šla legrace
stranou. Každou sobotu či neděli
jsme odjížděli na někdy slunečný,
ale většinou studený zápas. V prvním lednovém zápase jsme porazili
Gbely 2:1, což byl dobrý začátek.
Pak ale začalo několik hráčů marodit
a sestava se pomalu rozpadala. Ostatní zápasy jsme odehráli s výsledky
jako na houpačce. Jednou výhra, pak
prohra. Až v neděli 3. 3. 2019 jsme
nastoupili ve skoro kompletní sestavě a vcelku klidným výkonem porazili doposud vedoucí Mutěnice 6:3.
Snad tedy obrat k lepšímu. Nakonec
jsme v tomto turnaji skončili na
3. místě za mužstvy ze Gbel a Lipova.
U mužů se nekoná ani žádný turnaj. Tam se většinou pouze trénuje

a hrají přípravné zápasy. Sehnat ale
soupeře a hlavně volný termín na
umělou trávu je kolikrát nadlidský
výkon. Přednost mají mládežnické
celky, a tak je většinou plno. Pokud
již něco málo bylo, tak časově třeba
ve 20 hodin v neděli večer. A to již
chce mít každý klid. A tak naši muži
sehráli přípravný zápas až v sobotu
2. 3. 2019 ve Strážnici proti sousedním Mikulčicím. Výsledek byl
4:1 v náš prospěch, což by byla
dobrá předzvěst před začátkem jarní
části. Jen aby forma vydržela.
A co dál?
Na jaro se ukutečnilo několik
zápasů. U nás začal dorost 24. 3.
2019 soubojem v Dolních Bojanovicích. Týden po něm, tedy 31. 3.
2019, se odehrál první zápas mužů
v Těmicích a mladších žáků v Uhřicích. Mladší přípravka nám začala
zápasem s Mutěnicemi. A nyní už to
pojede každý víkend až do neděle
16. 6. 2019, kdy ukončí tuto sezonu
zápas dorostu s Dambořicemi.
Mezi hrací dny jsme ještě zařadili Pálení čarodějnic 2019 v úterý
30. 4. 2019, tradiční sběr železa plánovaný na sobotu 18. 5. 2019, Dět37
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ský den 2019 v sobotu 1. 6. 2019.
Mezi tím vším se ještě domlouvá
zápas našeho dorostu s mužstvem
Sigmy Olomouc U15/U16, kde
působí náš odchovanec Jakub
Slatinský. A aby toho nebylo málo,
bude se u nás konat tradiční Turnaj
o pohár starosty obce Lužice, který
je plánován na sobotu 22. 6. 2019.
Jak vidíte, našich aktivit je mnoho. Nesmím zapomenout ani na
brigádnickou činnost při údržbě
našeho areálu. Nějaké dodělávky,
předělávky, sečení, hnojení. Prostě
každoroční klasika.
I tak se ale všichni těšíme na ten
náš kulatý nesmysl, se kterým je
nám někdy zle, ale bez něho ještě
hůř.
S pozdravem Petr Slatinský

Program TJ Baník Lužice, z. s.

Turnaj
„O pohár starosty obce
Lužice u Šternberka 2019“
kdy: sobota 22. 6. 2019; začátek v 13:30 hodin
kde: fotbalové hřiště TJ Baník Lužice
účast: FC Lužice u Šternberka
Lužice - muži
Lužice - dorost
Lužice - staří páni

Napsali nám
Vážený pane starosto a zaměstnanci obce Lužice,
byl jsem mile překvapen Vaší odezvou na moje vánoční přání.
Knížka se mi moc líbí, připomíná mi moje mládí a život v Lužicích, a také čtvrtletník obce, který informuje
občany, co se dělo – děje v obci.
Na oplátku Vám posílám zdejší kalendáře, které vám doufám, přijdou vhod.
Také přidávám mapu Centrálního pobřeží NSW, kde nyní žijeme s vyznačením okresu a ulice Marilyn Cres
a ještě 12 malých koalas.
Ještě jednou moc úspěchů v roce 2019 a také v budoucích letech
přeje Zdeněk Jeřábek
Sydney, Austrálie

Občerstvení zajištěno, udírna v provozu.
Více na: www.tjbanikluzice.cz

Okénko Joži Trefy
Tož to su zas o trochu chytřejší a věřím, že v brzké době budu aj bohatší! A přitem to všecko začalo tým, že
sem sa vztekal, jaký je na dědině binec. Už sem si teda skoro zvykl, že dneska děcka odhazujú papírky na zem
a ani sa neobtěžujú jich hodit do koša, kerých je po dědině nespočet, ale že v tem pokračujú aj starší, co by měli
byt rozumnější, to mi hlava nebere.
To vám je tak – za poslední rok, možná už aj dva, sa v našej uličce začaly na zemi objevovat plechovky od
piva. Najdřív to bylo tak jednú, dvakrát do měsíca, ale včil snáď néni deň, kdy bych tam nejakú nenašel. Když
sem o tem vykládal chlapom v hospodě, tož sme sa shodli, že pit pivo z plechovky je jak pit dešťovicu z kýbla –
nejlepší pivo je přeca ze skla! Ale to už nás čuli strýc Radúz a hned povidajú: „Mládenci, to nic néni, já objedu
dědinu na kole aj třikrát za deň a to byste teprve viděli tú horu plechovek, co už mám doma! Za poslední rok
sem odevzdal do šrotu plné dva pytle hliníku. Vydělal sem si tolik, že pokaždé, když sem sa o prázdninách stavil
s našima malýma děckama u Sokolovně, zaplatil sem každému zmrzlinu a eště aj pivo pro mňa, celé dva měsíce!“
Tož od tej doby sem začal sbírat plechovky do pytla take. Moja mně do teho navíc háže víčka od tych jejích
jogurtů, a když započítám aj vršky od zavařovacích skleňáků, co mi tam nasypala, možu to jet za chvilku prodat
do šrotu. Enom si včil říkám, co je lepší – když ludé budú házat plechovky dál na zem a já z teho budu mět nejakú
tú korunu, nebo jich začnú třídit, odevzdávat na sběrňák a naša ulička bude zas pěkně čistá?
Joža Trefa
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Začátkem roku už po devatenácté vyšli koledníci
do ulic našich obcí, aby předali poselství o narození
Božího syna. Lidem popřáli šťastný nový rok, zazpívali
koledu, věnovali drobný dárek a připojili také prosbu
o příspěvek pro potřebné lidi, na jejichž životních cestách vinou různých handicapů či nešťastných okolností
často převažují těžké chvíle nad těmi radostnými.
Děkujeme všem, kteří jste do zapečetěné pokladničky
s logem Charity přispěli.
V obci Lužice se v roce 2019 vybralo 88.094 Kč.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
JARO 2019
Puszkailerová Elen
Janek Michael
Sýkora Milan
Lukačovičová Františka
Müller Leo

Za Oblastní charitu Hodonín
Jitka Koperová

Drobečková Anežka
Dvořáková Veronika

Z

Malušková Julie
Nedbalcová Barbora
Smetka Tobiáš

Tříkrálová sbírka
40

foto: Roman Smetka
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BLAHOPŘEJEME
Ke konci roku 2018 oslavila své
hezké životní jubileum paní

HELENA KNÁPKOVÁ
Přejeme jí hodně zdraví, štěstí
a spoustu krásných chvil.

DIAMANTOVÁ SVATBA

Společenská kronika

ZLATÁ SVATBA
Významný milník na společné cestě
oslavili v únoru manželé BÍLÍKOVI, kteří ruku v ruce kráčejí světem
už padesát let. Obnovení manželského slibu proběhlo se starostou
Mgr. Tomášem Kláskem na Starém
kvartýru. Ke zlaté svatbě manželům
Bílíkovým blahopřejeme a přejeme
hodně zdraví a mnoho sil do dalších
společných let.

k

Pěkné chvíle přinesla sobota 22. prosince 2018 manželům
VARMUŽOVÝM, protože si tohoto dne připomněli dlouhých a naplněných šedesát let, které jeden druhému stojí
bok po boku. Oslava diamantové svatby proběhla v kruhu
rodiny za přítomnosti starosty Mgr. Tomáše Kláska.
Manželům Varmužovým přejeme pevné zdraví, společnou pohodu a šťastné vykročení k svatbě briliantové.

VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ OSLAVILI ŽIVOTNÍ JUBILEA,
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
A PŘEJEME MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A ELÁNU DO DALŠÍCH DNŮ.
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Inzerce

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
KROJOVÝ PLES

Zpravodaj obce Lužice vychází 4x ročně.
Periodický tisk územního samosprávného celku
Redakce Lužického zpravodaje:
Mgr. Lenka Doskočilová, Lenka.Kuci@seznam.cz
Eva Grufíková, E.Malanikova@seznam.cz
Mgr. Tereza Hemzová, hemzova.tereza@gmail.com
Mgr. Zbyněk Hromek, HromekZbynek@seznam.cz
Mgr. Jiří Hubačka, jiri.hubacka@seznam.cz
Mgr. Tomáš Klásek, starosta@luziceuhodonina.cz
Věra Kotásková, verko@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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Foto: Petra Lorencová, Pavlína Martinů

Fašaňková obchůzka
Fašaňková zábava

Chcete finančně přispět na Lužický zpravodaj?
Zde je místo na Vaše logo či jméno.
Foto: Klub ČR-FR, Petra Lorencová

Na vydání tohoto čísla přispěli: manželé Varmužovi

