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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
před pár okamžiky jsme slavili Vánoce a na Cihelně se loučili s rokem
2019, ani jsme se nenadáli a už máme za sebou první čtvrtletí nového roku
a kolem nás všude cítíme jaro. Zima se příliš nepovedla, sníh žádný a mrazivých dnů jako šafránu, což nepomůže přírodě, ušetříme snad jen nějakou
korunu za vytápění. Ale pár mrazivých dnů se sněhem by bylo vítaných
a přínosných. Snad příště.
Během prvních měsíců nezahálela ani naše obec, zájmové spolky a ani vy.
V obci proběhlo několik již tradičních plesů. Celou plesovou sezonu zahajoval lednový ples krojový, který měl příjemnou mladistvou a barevnou
atmosféru. Moravskou besedu zatancovalo pět koleček, lužickou chasu
podpořili i žáci deváté třídy, ti se zapojili do tancování besedy a dále s jejich
aktivní účastí proběhl křest krojového kalendáře na rok 2020, který v září
minulého roku deváťáci nafotili. Blíže na toto téma článek Jany Maršálkové
v kulturním okénku. Návštěvnost plesu byla velice dobrá a jsem rád, že toto
mohu říci o všech letošních plesech.
Následovala únorová Fašaňková zábava, které se zodpovědně, noblesně
a velkoryse zhostil Klub česko-francouzského partnerství. Jako tradičně! Do
reje masek se zapojilo několik spolků – kvartýrníci, seniorky, samozřejmě
Klub česko-francouzského partnerství, dále Bar Durango i nejeden občan
samostatně. Výsledkem byla legrace, veselo, příjemně a milo. A o to jde, to
je smyslem těchto akcí.
Poslední únorovou sobotu proběhl již 19. ples naší základní školy. Deváťáci v krásných šatech zatancovali promyšlenou a řádně nacvičenou taneční
choreografii včetně tance s rodiči, ti se spolu s prarodiči přišli podívat na své
děti a vnuky, hodně se fotilo do rodinných alb, muzika lemovala celý večer
dobrou hudební produkcí. I to myslím bylo společné pro všechny plesy.
Pořadatelé měli s výběrem hudby vždy šťastnou ruku.
Plesovou sezonu pak zakončil Reprezentační ples obce Lužice, který byl
zároveň loučením se stávající Sokolovnou. Na plese se střídaly dvě kapely,
což bylo novinkou, a myslím, že se osvědčila. V „pekle“ fungovalo občerstvení, které bylo zároveň i na všech stolech, stejně jako na předchozích
plesech byla k dispozici bohatá tombola, což ocenili hlavně výherci. Vše
bude směřovat k tomu, abychom druhým reprezentačním plesem na konci
ledna roku 2021 zrekonstruovanou Sokolovnu otvírali.
Děkuji všem pořadatelům, organizátorům a sponzorům za přípravu a podporu všech plesů v obci. Jejich zásluhou měla letošní plesová sezona velice
solidní úroveň a to je myslím i ta nejlepší pozvánka na plesovou sezonu 2021.
Ale nejenom hudbou, tancem a veselím žila naše obec.
Na jiném místě zpravodaje vás informuji o demolici zbytku bývalého kina
a o přípravě rekonstrukce Sokolovny.
Kromě toho byly v únoru vyhodnoceny architektonické studie nového
zdravotního střediska a s vítězným uchazečem – firmou PROST Hodonín
s. r. o. – byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace
této stavby. Na konci letošního roku by měla být projektová dokumentace pro
stavební povolení hotova a předložena stavebnímu úřadu k vydání stavebního
povolení. Rád bych, aby na jaře roku 2021 byla tato stavba zahájena. Nové
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zdravotní středisko bude situováno
do bývalého areálu Montpetrol.
Na začátku roku byly zpracovatelem zahájeny práce na změně
územního plánu obce s cílem tuto
změnu nejpozději v září tohoto roku
odsouhlasit.
Úspěšní jsme rovněž byli u dvou
žádostí o dotace, a tak v průběhu
roku bude provedena kompletní rekonstrukce kotelny v budově školní
družiny (červenec, srpen) a dále bude
přistoupeno k vybudování chodníku

Aktuálně z radnice
mezi ulicí Velkomoravskou a Naftařů v oblasti Ploštin.
O dalších investičních záměrech
zase příště.
Počátek roku je i tradičně příležitostí k bilancování spolků a zájmových sdružení. Navštívil jsem
výroční sněmování Lužických mužáků, Klubu česko-francouzského
partnerství, Klubu seniorů, valnou
hromadu T. J. Sokol Lužice i výroční
schůzi místních včelařů. Společným
a důležitým zjištěním je to, že mají

chuť do další práce, mají plány pro
svou další činnost a mají i to nejdůležitější – ochotné lidi, kteří mají
chuť a zájem dělat něco pro druhé,
pro své sousedy a obyvatele obce.
A to je devíza nad všechny devízy.
Jsem za to vděčný a vážím si ochoty
lidí přiložit ruku k tomu, aby se nám
v obci dobře žilo.
S přáním pěkných jarních dnů
Tomáš Klásek, starosta

Aktuálně z radnice
ZBYTEK BÝVALÉHO KINA ZMIZEL
Většina z vás jistě zaregistrovala
bourání zbytku budovy bývalého
kina v centru obce. Těší mě, že se
tento záměr podařilo během zimních měsíců realizovat, a uvolnit tak
prostor od nepoužívané a nevyho-

Demolice zbytku budovy bývalého kina
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vující budovy. Doposud nevíme, jak
bylo naloženo s naší žádostí o dotaci
na tuto demolici, pokud nám však
nebude přidělena, uhradíme veškeré
náklady z vlastních zdrojů obce.
V rozpočtu je na ně pamatováno.

A jak bude místo využito?
Zůstane zde volná zatravněná
plocha, na hranici se sousedním
pozemkem bude vybudován zděný
plot, pletivový plot oddělí pozemek
od areálu společnosti LUTES s. r. o.
Prostor bude doplněn obecním mobiliářem (lavičky, stojany na kola,
informační tabule), a vytvoří tak
ucelenou zelenou plochu v centru
obce. Počítá se zároveň s tím, že
v době hodů bude plocha využita
pro umístění stánků, občerstvení
atd., čímž by se měl značně omezit
pohyb osob přes komunikaci.
A využití finální a definitivní?
Diskuse na toto téma je ještě před
námi. Priority a potřeby obce jsou
momentálně někde jinde – Sokolovna, nové zdravotní středisko,
školní budovy.
Demolicí starého a nevyužitého
objektu si však připravujeme půdu
pro smysluplné využití daného
prostoru v budoucnu.

foto: Petra Lorencová

Tomáš Klásek, starosta

Demolice zbytku budovy bývalého kina

foto: Petra Lorencová

STARTUJEME – REKONSTRUKCE SOKOLOVNY ZAČÍNÁ
Úsilí obce a lužického T. J. Sokol
zajistit finance pro komplexní rekonstrukci Sokolovny bylo úspěšné.
Žádost T. J. Sokol Lužice o dotaci
na Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy byla vyřízena kladně
a spolku byla přidělena dotace ve
výši 21,6 mil. Kč. Zbytek finančních prostředků v předpokládaném
objemu 14–15 mil. Kč vydá ze
svého rozpočtu obec. Přidělení dotace je nesporný úspěch stávajícího
zastupitelstva a znatelný přínos naší
obci, jelikož dotace nám pomůže
neomezovat jiné investiční záměry,
které na letošní rok máme v plánu.
Co se tedy bude odehrávat v následujících měsících.
V těchto dnech probíhá vyhodnocení veřejné zakázky, která
byla na tuto rekonstrukci vypsána,
předkládá se výběr zhotovitele,

uzavření smlouvy o dílo a zahájení
prací. Všechny tyto záležitosti jsou
řešeny sice pod hlavičkou T. J. Sokol Lužice, nicméně s maximální
účastí a pomocí obce.
Jelikož k předání díla musí dojít
do 31. 12. 2020, kdy musí být akce
uzavřena finančně i podepsanými
předávajícími protokoly, nemůžeme
už nyní ztrácet žádný čas. Proto byla
Sokolovna již v průběhu března
uzavřena a začala být postupně
vyklízena, aby se vítězná firma
mohla ihned pustit do práce. Příchod
jara umožní některým sokolským
oddílům sportovat ve venkovním
prostředí. Rádi bychom pak dosáhli
dohody se zhotovitelem stavby,
aby cvičební sál zrekonstruoval
přednostně tak, aby cca od letošního října bylo možno tyto prostory
sokolskými oddíly využívat. Práce

vně budovy (fasáda, zateplení budovy, venkovní úpravy) budeme
naopak usměrňovat tak, aby byly
zahájeny po lužických hodech, tj. po
10. červenci 2020. Obě tyto termínové podmínky byly zakomponovány
do zadání veřejné zakázky.
Společné úsilí obce i Sokola nyní
směřuje k zahájení prací, předání
stavby atd. Sokolovna bude od
dubna kompletně uzavřena, se sportovními oddíly byl dohodnut jejich
provoz během letních měsíců i na
počátku podzimu.
O průběhu rekonstrukce budete
pravidelně informováni. Všichni
zúčastnění udělají všechno pro to,
aby od února 2021 byla nově zrekonstruovaná Sokolovna k dispozici
lužické veřejnosti.
Jdeme na to!
Tomáš Klásek, starosta
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PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH A JINÝCH ZAŘÍZENÍ V OBCI
Tak jako postupně města a vesnice v ČR, tak i Lužice
přistoupily k narovnání platné legislativy a s účinností
od 1. 1. 2020 stanovily zásady a postupy při pronájmu
zařízení majetku obce pro účely umístění reklamních
a jiných informačních zařízení. Ač to vypadá dle
názvu velmi složitě, jedná se vlastně o podmínky pro
různé montáže reklam a poutačů převážně na sloupy
veřejného osvětlení. Aby si nemohl každý montovat,
co chce a kam chce, je nutno stanovit určitá pravidla.
Nebude pak docházet k poškozování obecního majetku
a případnému vymáhání náhrad.
A o co jde? Před umístěním jakéhokoliv zařízení, tabule, směrovky, ale i poutače na cirkus by měl dotyčný
na obecním úřadě nahlásit tento záměr formou podání
žádosti o umístění, kde jsou mimo jiné stanoveny technické podmínky třeba o samotné montáži zařízení nebo
vzhledu tabule. Nejbližší jednání rady obce tento záměr
posoudí a sdělí výsledek. Pokud bude vše v pořádku,
dojde k uzavření nájemní smlouvy o tomto umístění,
uhrazení poplatku a může se zadat výroba zařízení
nebo jeho montáž.
A proč to všechno? Někdy dochází k tomu, že tabule
zasahují do komunikace, jsou umístěny moc nízko
a hrozí zranění cyklistů a chodců nebo třeba dotyčný
expert sloup provrtává, čímž dojde k postupné korozi
a možnosti zlomení třeba za větru.

A co stávající tabule? V obci byla provedena revize
umístění těchto reklam a zařízení. Majitelé těchto zařízení budou postupně obesíláni, aby došlo k narovnání
smluvních vztahů s nimi.
Pevně doufáme, že tato pravidla budou k prospěchu
nás všech a nebudeme na sebe zbytečně zahlížet.

Foto: P. Slatinský

• ZO z předložených variant vyhodnocuje jako pro
obec nejvýhodnější variantu tu od společnosti PROST
Hodonín s.r.o. z ledna 2020. Starosta je pověřen
podpisem smlouvy o dílo na zpracování projektové
dokumentace pro účely vydání stavebního povolení
dle nabídky uvedené společností 15. 1. 2020.
• ZO bere na vědomí informaci starosty obce ve věci
využití školní družiny a mateřské školky.
• ZO schvaluje koncepci využití budovy dnešní školní
družiny dle návrhu Ing. arch. Rastislava Tesaříka
z ledna 2020 v tomto rozsahu:
a) první nadzemní podlaží: knihovna, komunitní
centrum, obřadní místnost, kuchyňka, sociální
zázemí a kotelna
b) druhé nadzemní podlaží: dvě samostatná oddělení školní družiny, kancelář vychovatele, učebna
základní umělecké školy, šatny, sociální zařízení
c) suterén a sklepní prostory: skladové prostory,
prostor pro komunitní centrum.
• ZO schvaluje koncepci využití budovy MŠ Lužice
v tomto rozsahu:
a) centrální kuchyň pro veškeré potřeby školy i obce
– ZŠ, MŠ, cizí strávníci s rezervou pro budoucí
využití
b) úpravy ve druhém nadzemním podlaží – vytvoření
chybějící noclehárny u jedné třídy, kancelářský
prostor, prostor pro sklady, praní prádla a podobně.
• ZO pověřuje starostu jednáním o cenových a termínových nabídkách na vypracování projektové
dokumentace se společností Prost Hodonín s.r.o.,

a to u všech školních budov. Výsledek předložit
k příštímu jednání ZO.
• ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020 ve výdajové části ve výši 3 200 000 Kč a ve financování +
3 200 000 Kč. Po provedeném rozpočtovém opatření
činí příjmy 48 811 000 Kč a výdaje 59 554 000 Kč.
Rozdíl ve výši 10 743 000 Kč bude po splátkách
úvěrů ve výši 2 457 000 Kč vyrovnán zůstatkem na
účtech z předešlých období ve výši 13 200 000 Kč.
• ZO schvaluje kupní smlouvu k prodeji pozemku
parc. č. 182/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Lužice u Hodonína, výměra: 28 m2, cena: 700 Kč/m2,
celková výše: 19 600 Kč, kupující: xxxx, Hodonín.
• ZO Lužice schvaluje kupní smlouvu k prodeji pozemku parc. č. 2156/91, trvalý travní porost, v k. ú.
Lužice u Hodonína, výměra: 22 m2, cena: 700 Kč/m2,
celková výše: 15 400 Kč, kupující: xxxx, Lužice.
• ZO schvaluje kupní smlouvu k prodeji pozemku
parc. č. 2099/46, orná půda, v k. ú. Lužice u Hodonína, výměra: 5 m2, cena: 700 Kč/m2, celková výše:
3500 Kč, kupující: xxxx, Břeclav.
• ZO schvaluje kupní smlouvu k prodeji pozemku parc.
č. 2356/2, vinice, v k. ú. Lužice u Hodonína, výměra: 24 m2, cena: 50 Kč/m2, celková výše: 1 200 Kč,
kupující: xxxx, Lužice.
• ZO schvaluje kupní smlouvu k prodeji pozemku parc.
č. 2317/2, vinice, v k. ú. Lužice u Hodonína, výměra: 26 m2, cena: 50 Kč/m2, celková výše: 1 300 Kč,
kupující: xxxx, Lužice.

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE (ZO)
• ZO schvaluje plán týkající se kontrolní činnosti
finančního a kontrolního výboru na rok 2020.
• ZO schvaluje rozpočet obce pro rok 2020 v příjmové
části na 48 811 000 Kč a ve výdajové části ve výši
56 354 000 Kč. Rozdíl ve výši 7 543 000 Kč bude
po splátkách úvěrů ve výši 2 457 000 Kč vyrovnán
zůstatkem na účtech z předešlých období ve výši
10 000 000 Kč. U výdajů je závazným ukazatelem paragraf, u daňových příjmů a přijatých transferů (třída
1 a 4) je závazným ukazatelem položka, u ostatních
příjmů opět paragraf.
• ZO pověřuje Radu obce Lužice provedením závěrečného rozpočtového opatření rozpočtu obce pro rok
2019 ke dni 31. 12. 2019.
• ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Lužice – demolice objektu č. p. 84“ na Ministerstvo
pro místní rozvoj z programu Podpora revitalizace
území 2020, podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Jedná se o demolici
4

provozního objektu s funkcí bydlení v horním patře.
• ZO schvaluje projekt následného využití území
po demolici objektu č. p. 84. Území bude využito
jako travnatá plocha s prvky městského mobiliáře
– informační tabule, lavičky, květináče, oplocení
a minimálním rozsahem zpevněné plochy (chodník
kolem oplocení).
• ZO pověřuje starostu koordinací postupu obce Lužice, T. J. Sokol Lužice a spol. LUTES s.r.o. ve věci
rekonstrukce Sokolovny – příprava na zahájení prací,
uzavření veškerého provozu v budově Sokolovny.
• ZO bere na vědomí zprávu starosty obce Lužice
o přípravách zahájení rekonstrukce Sokolovny.
• ZO bere na vědomí vyhodnocení architektonické
studie zdravotního střediska předložené společnostmi: PROST Hodonín s.r.o., Létající inženýři Brno,
T-PROJEKT AED s.r.o. Břeclav, včetně jejich prezentace jednotlivými zpracovateli na pracovní poradě
ZO Lužice dne 5. 2. 2020.

VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE LUŽICE
RADA OBCE LUŽICE SCHVALUJE:
• vypsání veřejné zakázky prostřednictvím společnosti
Modrý Projekt s.r.o. na akci: „Lužice – dopravní
stavby:
a) chodník Ploštiny,
b) komunikace ulice Hradební“
• smlouvu o dílo mezi Obcí Lužice a firmou Modrý
Projekt s.r.o., Břeclav, na akci „Lužice – objekt
Sokolovny, zasakování dešťových vod“ – projekční
práce a podání žádosti o dotaci
• pravidla pro umístění reklamní nebo směrové tabule
na zařízení v majetku obce Lužice a jejich pronájem
včetně všech příloh s účinností od 1. 1. 2020
• dopis ve věci nevhodného chování některých mladistvých na dětském hřišti naproti MŠ Lužice včetně
žádosti o přemístění houpaček
• uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Lužice

a Nemocnicí T. G. Masaryka Hodonín na částku
16.500 Kč jako výtěžek z Vánočního koncertu dne 20.
12. 2019 a Silvestrovského plavání dne 31. 12. 2019;
je nutno připravit příslušnou smlouvu, starosta je
pověřen jejím podpisem
• v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, podání žádosti o zápis změny
v údajích vedených v rejstříku škol a školských
zařízení pro základní školu, jejíž činnost vykonává
příspěvková organizace Základní škola a Mateřská
škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, která se
týká výmazu místa, kde se uskutečňuje vzdělávání,
na adrese Česká 309/19, 696 18 Lužice, s účinností
od 3. 2. 2020
• termín promítání letního kina v rámci Filmového léta
2020 ve dnech 25.–28. 6. 2020
5
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• instalaci odkládací schránky pro potřeby České pošty
s. p. na listovní materiál pro doručovatele České
pošty na pozemku obce Lužice parc. č. 2288/1,
k. ú. Lužice u Hodonína (křižovatka ulic U Lidového
domu a Růžová)
RADA OBCE LUŽICE BERE NA VĚDOMÍ:
• informaci starosty obce o jednání se zástupci MŠMT
ve věci dotace na rekonstrukci Sokolovny
• informaci starosty o setkání zástupců obcí s rozšířenou působností (ORP Hodonín) dne 8. 1. 2020 v Dolních Bojanovicích ve věci „Střednědobý plán rozvoje
sociálních a návazných služeb na období 2021–2023“
zpracovaný městem Hodonín se zřetelem na sociálně-právní ochranu dětí, problematiku školství
a sociálních služeb
• veřejnou vyhlášku – stanovení místní úpravy provozu
na silnici III/05531, ul. Velkomoravská a místní komunikaci ul. Záhumenní v Lužicích – vydanou Městským
úřadem Hodonín, odborem investic a údržby
• informaci starosty obce o kontrolní prohlídce dne
24. 1. 2020 na místě nepovolené stavby na pozemku
parc. č. xxxxxxx v k. ú. Lužice u Hodonína; další řízení povede Stavební úřad Hodonín, obec je účastníkem
řízení a s legalizací nepovolené stavby nesouhlasí
• informaci o setkání akcionářů společnosti Vodovody
a kanalizace Hodonín dne 21. 2. 2020 ve Skalce
u Kyjova
• informaci starosty obce o jednání s majiteli sousedních nemovitostí dne 24. 1. 2020 ve věci projektu
„Chodník – ul. Jabloňová“ za účasti zpracovatelů
tohoto projektu
• informaci místostarosty obce o jednání se společností
Itself s.r.o. k problematice převodu kabelových a optických rozvodů; následovat bude jednání ve věci připokládky nových rozvodů v ulici Záhumenní v souvislosti
s pracemi pro společnost E.ON a jednání se stávajícím
provozovatelem kabelových a optických rozvodů
• schválení plánu opatření pro případy havárie na po-

vrchových nebo podzemních vodách pro areál MND
Drilling & Services a. s. v Lužicích od Městského
úřadu Hodonín, odboru životního prostředí
• vykonání inspekční činnosti České školní inspekce
v Základní škole a Mateřské škole Jaroslava Dobrovolského Lužice ve dnech 4.–6. 2. 2020, zpráva
o inspekci bude obci jako zřizovateli předložena
v zákonných termínech
• informaci Českého statistického úřadu ve věci
výběrového šetření v domácnostech – Životní podmínky 2020, jež proběhne celorepublikově v období
1. 2. – 24. 5. 2020
• informaci místostarosty obce Lužice o zasedání
Regionu Podluží dne 4. 2. 2020 v Josefově
• účast starosty obce a Ing. Buchty na semináři Jihomoravského kraje dne 25. 2. 2020 na téma „Regenerace
brownfieldů v Jihomoravském kraji 2020“
RADA OBCE LUŽICE POVĚŘUJE:
• místostarostu obce zajištěním nabídek na opravu
povrchu komunikací v majetku obce, a to konkrétně:
a) křižovatka ulic U Lidového domu – Kratiny,
b) úsek ulice Dlážděná – po ulici Pekařskou
• tajemníka OÚ Lužice přípravou revize směrnice obce
o dotacích
• tajemníka, aby za obec Lužice vyplnil dotazník
z Ministerstva životního prostředí týkající se sběru
dat pro projekt Technologické agentury ČR ohledně
řešení zápachu
• místostarostu obce zajištěním dendrologického posudku stromů v lokalitě parku U Vrchnice, dále kolem
cyklostezky v ulici Březová a v areálu Lužák; dle
tohoto posudku bude následně přistoupeno k případnému odstranění nevyhovujících stromů a k návrhu
nové výsadby, termínově se vše bude koordinovat
s ohledem na dobu vegetačního klidu
• místostarostu vypracováním a odesláním hlášení
erozních událostí – k monitoringu eroze zemědělské
půdy Státnímu pozemkovému úřadu

„MASka“ VLONI POMOHLA REGIONU VÍCE NEŽ ŠEDESÁTI
MILIONY KORUN
Desítky úspěšných projektů a desítky milionů korun získaných z dotací pro náš region. To je vizitka
Místní akční skupiny (MAS) Jižní
Slovácko za rok 2018 a 2019. Odborná pomoc zaměstnanců MAS
pomohla v práci městům a obcím,
neziskovým organizacím, řemeslníkům, malým a středním firmám,
vinařům, dalším zemědělským
podnikatelům, ale i školám.
Například v Programu rozvoje
venkova šlo o 30 projektů s dotací
převyšující 12 mil. Kč. Díky nim
podnikatelé získají traktory, tažné
stroje, postřikovače, balíkovač,
konstrukce do vinic nebo vybavení
na zpracování zemědělské produkce. Podnikatelé v nezemědělských
činnostech získají finanční prostřed-

ky na pořízení strojů pro kovovýrobu, na pořízení technologií pro
minipivovar i kavárnu či například
na nákup vybavení k výrobě domácích pečených dortů.
Z Integrovaného regionálního
operačního programu pomohla
MAS získat 52 mil. Kč. Obce
z těchto peněz zaplatí novou infrastrukturu a techniku pro hasiče, pět
základních škol získalo prostředky
na nové vybavení či modernizaci
technického zázemí a ve dvou
obcích se bude lépe chodit po nově
vybudovaných chodnících.
Finanční prostředky se také rozdělovaly v dalších programech.
MAS například podpořila letní
příměstské tábory pro děti, pomůže
také dlouhodobě nezaměstnaným

osobám. Zaměřuje se i na podporu
výsadby zeleně.
I letos MAS plánuje vyhlásit
výzvy k předkládání žádostí o podporu. Dotační prostředky tak budou
moci opět získat města a obce,
zemědělci, drobní podnikatelé
i organizátoři příměstských táborů.
Úspěšná realizace projektů vždy
závisí především na zodpovědnosti
žadatelů. Všem přejeme, aby jejich
projekty byly úspěšně dokončeny,
a přispěly tak výraznou měrou
k rozvoji Podluží a Hodonínska.
Vložená důvěra žadatelů, očekávaná pestrost jejich budoucích
rozvojových záměrů i neustálé zlepšování podmínek pro kvalitní život
v našich obcích – to je pro nás tím
nejlepším pohonem při započatých
přípravách na nové dotační období
2021–2027.

OBYVATELÉ OBCE LUŽICE K 1. 1. 2020
Občané ČR

2899

Zdroj: Ministerstvo vnitra

Narozené děti

33

Cizinci s trvalým pobytem

46

Zemřelí

32

Cizinci s přechodným pobytem

31

Odstěhovaní z obce

72

Přistěhovaní do obce

87

Zdroj: Ministerstvo vnitra
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Vývoj v roce 2019:

Zrealizované projekty
zdroj: archiv MAS
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Další významnou aktivitou MAS
Jižní Slovácko je Místní akční plán
rozvoje vzdělávání v ORP Hodonín
II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0
008626. Cílem místního akčního
plánu je zlepšit kvalitu vzdělávání
v mateřských a základních školách,
základních uměleckých školách,
podpořit spolupráci zřizovatelů,
škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. V rámci MAP II jsme již
uspořádali několik vzdělávacích
seminářů a workshopů, proběhly
besedy s autory v knihovnách, akce
malování zdi či úspěšná interaktivní
výstava Poznávej se.

V následujícím období plánujeme
v MAP II hned několik zajímavých
aktivit. První z nich je zapojení do
projektu Příběhy našich sousedů
společně s organizací Post Bellum
Brno. Cílem je prostřednictvím projektové výuky žáků 8. a 9. tříd ZŠ
reflektovat historii vzpomínek pamětníků 20. století. Další aktivitou
je uspořádání „Řemeslné olympiády“ pro žáky 7. tříd. Zajímavou akcí
bude také připravovaná konference
pro žáky ZŠ a širokou veřejnost na
hojně diskutované téma šikany.

Pro bližší informace o výše
uvedených akcích, ale i ostatních
aktivitách MAS sledujte naše www
stránky www.jiznislovacko.cz nebo
fcb: https://www.facebook.com/
MAP.Hodonin/.
Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
Kancelář MAS: Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín
info@jiznislovacko.cz
www.jiznislovacko.cz
Facebook @jiznislovacko

NAŠE PRÁVNÍ OKÉNKO
Exekuce II

obvyklé vybavení domácnosti (lůžko, stůl, židle, lednička, sporák…),
přesně jsou tyto věci definovány
v § 322 občanského soudního řádu.
Ale tolik bych zase na toleranci
zákonodárce nespoléhal, protože
je v této souvislosti v zákoně malý
háček….  Exekutor, tedy jeho
konkrétní zaměstnanci, jsou také
oprávněni učinit osobní prohlídku
povinného a prohlídku bytu a jiných
místností povinného, jakož i jeho
skříní nebo jiných schránek v nich
umístěných, kde má povinný svůj
majetek; za tím účelem je oprávněn
zjednat si do bytu nebo do jiné místnosti povinného přístup, popřípadě
uzavřené skříně nebo jiné schránky
otevřít. Povinný, tedy dlužník, nemusí být u tohoto kroku přítomen,
může se klidně nacházet v nějakém
pohostinství či na zasloužené dovolené, kde třeba utrácí těžce vypůjčené a doposud lehce nevrácené
peníze. Každý, v jehož objektu má
povinný svůj byt (sídlo) nebo jiné
své místnosti (pronajatou místnost),

je povinen strpět, aby ten, kdo provádí exekuci, provedl prohlídku
bytu a jiných místností povinného.
Nesplní-li tuto povinnost, je ten,
kdo provádí exekuci, oprávněn
zjednat si k bytu nebo jiné místnosti povinného přístup, například
odvrtáním vložky zámku. Je třeba
také podotknout, že tyto invazivní
kroky se provádějí s maximální
šetrností ke konkrétnímu majetku.
O tomto kroku (vniknutí) je povinný
následně vyrozuměn a klíč je třeba
zanechán u starosty obce či obecní
policie (v našem případě).
Oprávněný má právo být přítomen soupisu věcí, ale v praxi se
toto právo spíše nevyužívá. Je-li to
potřebné, přibere ten, kdo provádí
soupis, k úkonu vhodnou osobu, podle možnosti zástupce orgánu obce.
O průběhu prohlídky bytu a jiných místností ten, kdo provádí exekuci, pořídí zvukově obrazový
záznam. O tom musí být přítomné
osoby poučeny při zahájení prohlídky. Tato povinnost má logické

odůvodnění například proto, že
nelze jen tak bezdůvodně následně
obvinit takovéto úřední osoby z nějaké protiprávní činnosti.
Každý dlužník si tedy musí být
vědom skutečnosti, že ho dříve
nebo později může navštívit aktivní
„soudní exekutor“, který provedeným soupisem movitých věcí
vytváří tlak na úhradu dříve dlužné
částky (povinnosti) a také nákladů
samotné exekuce.
Všichni přemýšliví čtenáři ale
už vědí, že k exekuci vůbec přece
nemuselo dojít…
A já vám to některým tady říkám
a píšu pořád a pořád, buďme slušní,
nikomu nedlužme, dluhy plaťme
včas a slušně se jako sousedé zdravme a bavme.
Zbyněk Hromek
zastupitel obce Lužice

KDO NEMÁ DLUHY, JE BOHATÝ, KDO ŽIJE BEZ NEMOCI, JE ŠŤASTNÝ.
(mongolské přísloví)
Dobrý den, vážení čtenáři a fanoušci právnického okénka. Dnes vás ve zkratce seznámím se způsoby provedení samotné exekuce, kterou lze provést jen způsoby uvedenými v zákoně o exekucích (zák. č. 120/2001 Sb.
exekuční řád v platném znění). Úvodem je třeba si položit otázku, zda exekuce je nařízena pro vymáhání zaplacení peněžité částky (nějaký dluh), nebo jiné povinnosti než zaplacení peněžité částky (§ 59 exekučního řádu).
(1) Exekuci ukládající zaplacení
peněžité částky lze provést
a) srážkami ze mzdy a jiných
příjmů,
b) přikázáním pohledávky,
c) prodejem movitých věcí a nemovitých věcí,
d) postižením závodu,
e) správou nemovité věci,
f) pozastavením řidičského
oprávnění.
(2) Způsob exekuce ukládající
jinou povinnost než zaplacení
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peněžité částky se řídí povahou
uložené povinnosti. Takovou
exekuci lze provést
a) vyklizením,
b) odebráním věci,
c) rozdělením společné věci,
d) provedením prací a výkonů.
Asi by bylo příliš složité a zdlouhavé rozebírat jednotlivé způsoby
exekuce, podíváme se tedy pouze
na prodej movitých věcí, které lze
následně prodat v dražbě. Ne vše
ale může soudní exekutor dlužní-

kovi (povinnému) sepsat, zajistit
či prodat.
Z věcí, které jsou ve vlastnictví
povinného nebo ve společném
jmění povinného a jeho manžela,
se nemůže týkat exekuce těch věcí,
které povinný nezbytně potřebuje
k uspokojování hmotných potřeb
svých a své rodiny nebo k plnění
svých pracovních úkolů, jakož
i jiných věcí, jejichž prodej by byl
v rozporu s dobrými mravy a jejichž
počet a hodnota odpovídá obvyklým
majetkovým poměrům. Jedná se
například o běžné oděvní součásti,

PŘEDSTAVUJEME SE
Ing. Alena Lacková, členka Rady obce Lužice
Jmenuji se Alena Lacková, je mi
43 let a můj život se spojil s Lužicemi v roce 2002, kdy jsme se sem
s rodinou přestěhovali. Moje srdce
si však získaly Lužice především
od doby, kdy jsem začala pracovat
v naší základní škole. Poznala jsem
tak velké množství úžasných lidí
a získala mnoho přátel, kteří mě
vzali mezi sebe, tím se pro mě staly
Lužice nejen místem, kde žiju, ale
opravdovým domovem.
Jako vystudovaný ekonom jsem
ve škole působila zejména na pozici
účetní. Moje práce ale měla mnohem širší záběr, a mohla jsem tak
9
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poznat školu z mnoha úhlů. Během
každodenního kontaktu s dětmi i se
všemi zaměstnanci jsem znala silné
i slabé stránky školy a snažila jsem
se v rámci své pozice udělat maximum, aby všichni byli spokojení.
Vždycky jsem se ráda účastnila
aktivit ve škole, jako je Noc s Andersenem, vánoční dílny apod. Díky
Nadi Vaškové jsem se zapojila do
dramatického kroužku, kde jsem
nakonec působila rok a půl, určitě
na tuto dobu nikdy nezapomenu,
stejně jako na děti, které se kroužku
s takovým nadšením účastnily.
Po mém odchodu ze školy mi
úzký kontakt s Lužicemi velmi
chyběl, a proto jsem se dál s radostí
podílela na krásných dětských
akcích v naší knihovně, stala se
aktivní členkou Starého kvartýru
a po oslovení od zástupců sdružení
Občané pro Lužice jsem kývla na
jejich podnět, abych byla jednou
z nich. Viděla jsem v tom možnost
mít větší pravomoc ovlivnit události
v obci a vrátit Lužicím, a hlavně
lidem, jejich vstřícný přístup ke
mně tím, že budu Lužicím prospěšná
svojí prací.
Práce pro obec je mnohem složitější, než jsem si dokázala kdy
10

představit. Pestrý rozsah aktivit
v naší obci, značné množství problémů k řešení a hlavně obrovská
zodpovědnost za každé rozhodnutí,
které v jakémkoliv orgánu naší obce
odhlasujeme. Uvědomila jsem si, že
u nás existuje velký okruh spolků
a zájmových útvarů a v nich různé
věkově odlišné skupiny, které mají
svoje zájmy a potřeby, potom je
však velmi těžké se rozhodnout,
proč právě tato skupina by měla být
v popředí obecního zájmu.
Všechny tyto skupiny, které jakýmkoliv způsobem obohacují obec

v jejím rozkvětu, obdivuji, ale jelikož obec nemá neomezené množství
finančních prostředků, snažím se
přemýšlet pohledem správného hospodáře, kam a v jakém množství by
obecní peníze měly plynout. Velmi
mě potěšila možnost zakoupení
pozemku Montpetrolu a s tím související výstavba nového zdravotního
střediska, které bude prospěšné
velkému počtu našich obyvatel.
Je také důležité dokončit aktivity,
které vyvstaly z minulých let, např.
oprava naší Sokolovny. Nejvyšší
prioritu já sama však vidím v naší
základní škole. Od začátku svého
zvolení jsem hledala cesty, jak by
bylo možné naši školu, a tím i děti,
dále rozvíjet. Postupným schvalováním projektů, které řeší budoucnost
budov školy, školky i školní družiny,
se i moje zapojení v této oblasti stalo
mou velkou radostí. Jako bývalý
zaměstnanec a rodič vím, jak moc
jsou tyto změny prospěšné nejen pro
děti, ale i pro zaměstnance. Děti jsou
naše budoucnost a pevně doufám, že
ty, které vyjdou z naší školy, budou
rády vzpomínat na to, že tam chodily. Budu určitě usilovat o to, aby
se změny v naší škole uskutečnily
co nejdříve.
Alena Lacková

Sociální služby
K-CENTRUM SLAVÍ 20 LET

Oblastní charita Hodonín již
20 let provozuje Kontaktní adiktologické centrum Vážka. Toto výročí
jsme si připomněli malou oslavou
dne 28. ledna 2020. K-centrum
v rámci terénního programu působí
ve všech obcích na Hodonínsku.
Zaměřuje se na osoby ohrožené
závislostí, které se v souvislosti
s užíváním drog dostaly do problémů, provádí sběr a likvidaci pohozených injekčních stříkaček a tím
přispívá k bezpečnému prostředí na
Hodonínsku, pomáhá rodičům, kteří
mají podezření, že jejich dítě užívá
drogy. Sociální pracovnice K-centra
mají k dispozici speciálně upravený
automobil, který umožňuje poskytovat služby nejen v domácnosti
klienta či v jakémkoliv veřejném
prostoru, ale také diskrétně v autě.
Pracovnice vyjíždějí do terénu na
základě dohody s klientem, případ-

ně na základě oznámení o problému
souvisejícím s drogami, a ochotně
zodpoví veškeré dotazy ze strany

veřejnosti, které se týkají jejich práce či drogové problematiky obecně.
Táňa Faltisová, vedoucí

My všichni školou povinní
Redakční rada
Lužického zpravodaje
přeje všem občanům
hezké jarní dny.

Vážení občané, milí rodiče,
žáci i zaměstnanci školy mají za
sebou první pololetí a to druhé už je
z poloviny také za námi. Deváťáci
už odeslali své přihlášky na střední
školy a čekají je po devíti letech
poslední týdny na naší škole. Zcela
jistě ale pro ně bude nezapomenutelný kalendář obce Lužice, který

v krojích nafotili a mnozí z vás
jej jistě máte i doma na zdi. Jeho
křest proběhl na Krojovém plese
11. ledna. Podaří-li se navázat na
tuto akci u dalších deváťáků, bude
z toho krásná a originální tradice lužické školy. Současně musím žáky
9. třídy pochválit za jejich výborné
výsledky v národních SCIO testech

– dosáhli v českém jazyce, v matematice i v obecných studijních
předpokladech výborných výsledků
a udělali naší škole a pedagogům
skvělou vizitku.
V zimních měsících jsme spolu
s vedením obce a projektanty pracovali na koncepci školních budov
do dalších let. Tato koncepce v zá11
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kladní podobě již byla schválena
zastupitelstvem obce a teď nezbývá
než věřit, že se co nejdříve bude
realizovat. Plánů je opravdu hodně.
Podařilo se nám taktéž domluvit
poznávací zájezd pro naše žáky do
Anglie, aby si zkusili své znalosti
angličtiny v praxi. Mělo by jich jet
v květnu celkem 19 (z 9., 8. a 7.
třídy). Bohužel tuto akci aktuálně
(začátek března) začíná ohrožovat
šíření koronaviru a opatření s ním
spojená. Proto doufám, že do května
se situace zklidní a všichni bez obav
budou moci odjet.
Co bohužel narušilo jednu z tradičních akcí naší školy, je situace
na trhu s recyklovaným papírem.
Již při podzimním sběru byly ceny

papíru velmi nízké a bohužel nyní
situace dospěla k tomu, že firma vykupující sběrný papír úplně zrušila
výkupní ceny papíru. Podobně se
zachovaly i ostatní firmy či sběrny.
Z tohoto důvodu jsem se rozhodl
zrušit jarní sběr papíru, neboť škola
by na něj musela ještě doplácet.
Uvidíme, jak se situace vyvine dál,
ale v nejbližších měsících to (i vlivem kůrovce) na nějaké zlepšení
v tomto ohledu prozatím nevypadá.
Na závěr si dovolím napsat pár
vět ke školnímu plesu. Mám z něj
velmi dobrý pocit. Lístky na ples
se rychle vyprodaly, ve spolupráci
s třídními důvěrníky a dalšími
rodiči se podařilo sehnat mnoho
cen do tomboly. Deváťáci doplnění

o 3 žáky z 8. třídy si nacvičili krásnou polonézu. Velký dík zaslouží
Mgr. Jana Líčeníková, která se ujala
jejího nacvičování a trpělivě s žáky
pilovala choreografii. Podobně můj
osobní dík patří Vendule Dubšíkové, která na letošní ples nachystala
krásnou novou výzdobu. A samozřejmě všem, kteří se na organizaci
plesu jakkoli podíleli. Snad se tedy
ples líbil a už se těším zase za rok
v nové Sokolovně.
S některými z vás se pak setkáme
při zápisu do základní školy (7. 4.)
či do té mateřské (7. 5.). Udělám
vše pro to, aby se vašim dětem v ZŠ
a MŠ v Lužicích líbilo.
Vít Hubačka, ředitel školy

STŘÍPKY Z PRIMA ŠKOLY
• V době, kdy začíná advent, scházíme se jednou týdně o přestávce
ve škole na schodech, abychom si
společně zazpívali vánoční písně
a koledy.
• Vánoční čas je již tradičně na naší
škole spojován se sportováním.
Žáci 1. až 4. třídy se za sportem
přesunuli do sportovní haly.
Po úvodním rozdělení do týmů
podle barev jsme na stanovištích
procvičovali driblink, trojskok
z místa, hod medicimbalem
přes hlavu, přeskoky a podběhy
švihadla, hbitost a rychlost mezi
kruhy. Závěrem si týmy změřily
síly v soutěžních disciplínách.
Sportování nás baví a drobná
sladkost za odměnu byla po zásluze. (Danuše Vojkovská)
• Vánoční čas si žáci 2. třídy
zpestřili návštěvou Starého
kvartýru. Krátkým úvodním
zpěvem a přáním jsme potěšili
naše průvodkyně paní učitelku
Hromkovou a paní Konvičnou.
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Na Starém kvartýru jsme se
seznámili s dávnými lidovými
zvyky – rozkrajování jablíčka,
pouštění lodiček, házení střevíce
aj. Prohlédli jsme si betlémy,
vánoční stromeček takový, jak si
ho lidé zdobili dříve, tedy oříšky,
jablíčky, mašličkami.
A pak už nás čekalo to nejlepší.
Upečené linecké cukroví jsme
si mazali každý podle své chuti
– čokoládou nebo marmeládou.
Moc jsme toho domů nepřinesli.
Takové dobrotě se nedalo odolat.
(Danuše Vojkovská)
• Na interaktivní výstavě Poznávej
se v Hodoníně se postupně vystřídali všichni žáci.
• Vánoční barevnou party jsme
připravili na poslední den před
Vánocemi. Každá třída si zvolila
barvu oblečení, ve kterém všichni
přišli. K tomu zatančili nebo zacvičili na písničku, která ve svém
textu měla název zvolené barvy.
K těmto vystoupením přidali de-

váťáci společné tance – zumbu.
Na závěr jsme si spolu zazpívali
vánoční koledu a popřáli si příjemné vánoční svátky.
• Těsně před Vánocemi předal pan
starosta s paní Janou Maršálkovou žákům deváté třídy kalendář.
Kalendář 2020 obsahuje fotografie všech žáků deváté třídy v krojích. Slavnostní křest kalendáře
proběhl na Krojovém plese.
• Tříkrálová sbírka tradičně probíhá na začátku ledna v celé obci.
Žáci naší školy i letos ochotně
pomáhali.
• Lyžařský kurz pro žáky 7., 8.
a 9. třídy proběhl v lednu. Žáci
strávili pod vedením vyučujících
příjemný týden plný lyžování
a zábavy. Na večerním programu
se výrazně podíleli deváťáci, kteří
byli po celou dobu našim pedagogům velkou oporou.
• V úterý 14. ledna se žákyně

Kalendář 2020
9. třídy Karolína Maršálková
zúčastnila okresního kola dějepisné olympiády na Purkyňově
gymnáziu ve Strážnici. A naši
školu reprezentovala velmi dobře – v konkurenci 30 soutěžících
z různých škol okresu Hodonín
skončila na velmi pěkném děleném 10.–13. místě se ziskem
63 bodů z 80 možných.
(Vít Hubačka)
• Ve čtvrtek 16. ledna jsme měli
zpestřený program ve školní
družině. Přijeli za námi zástupci rodinné firmy z Valašského
Meziříčí (náš dodavatel projektu
Ovoce a mléko do škol), kteří si
pro nás připravili prezentaci ovoce s ochutnávkou. Nejdříve jsme
poznávali různé druhy ovoce a zeleniny a poté jsme si sami připravovali ovocno-zeleninovo-sýrové
špízy, které jsme si mohli vyzdobit
pomocí různých vykrajovátek.

foto: ZŠ Lužice
Následovala příprava koktejlů.
Ochutnali jsme tři druhy – zelený,
červený a oranžový. Byly skvělé
a moc nám chutnaly. Na závěr
jsme se mohli obléknout do různých kostýmů ovoce a zvířátek.
Spolu jsme se potom vyfotili. Bylo
to moc pěkné odpoledne, za které
děkujeme. (Zdeňka Bravencová)

Den naruby

• Před vydáním vysvědčení za
první pololetí probíhá u nás ve
škole Den naruby. Roli pedagogů
si vyzkouší žáci deváté třídy. Po
dohodě s vyučujícími si každý
připravil výuku na dvě vyučovací
hodiny, jednu na prvním a druhou
na druhém stupni. Všem se hodiny podařily.

foto: ZŠ Lužice
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• V úterý 11. února 2020 se žákyně
9. ročníku Klára Dubšíková zúčastnila okresního kola soutěže
v anglickém jazyce na Gymnáziu
Hodonín. V kategorii 1 B (žáci
8. a 9. tříd ZŠ) se umístila na
16. místě. Blahopřejeme a děkujeme Klárce za reprezentaci
školy.
(Jitka Tvarogová)
• Příjemným zpestřením fašaňku
u nás ve škole se staly již tradiční
boží milosti, které nám věnovala
a pro nás připravila koláčková
četa z Klubu seniorů Lužice. Moc
si toho vážíme a děkujeme!
Den naruby

foto: ZŠ Lužice

Fašaňkový karneval

foto: ZŠ Lužice

Nejúspěšnější masky na fašaňkovém karnevalu

foto: ZŠ Lužice
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• Program na fašaňkový karneval
v Sokolovně připravili deváťáci.
S každou třídou si společně zatančili, představili masky a vše
doplnili o soutěže a společné
tance. Velmi zajímavou soutěží
bylo podlézání laťky bez dotyku.
Nejlépe se to podařilo Nikolce
Hromkové ze třetí třídy. Porota
složená z vyučujících vybrala
deset nejhezčích masek, které
získaly věcnou cenu.
• Dne 28. února se na Slovanském
hradišti Mikulčice konal 6. ročník
Velkomoravské olympiády. Naši
školu reprezentovali Jan Kmenta,
Sebastian Claessen, Filip Jurkovič ze 6. třídy a Karolína Maršálková z 9. třídy. V mladší kategorii
(4.–6. třída) se nejlépe umístil Jan
Kmenta, který skončil na velmi
hezkém 6. místě z 25 účastníků.
Ve starší kategorii (7.–9. třída)
skončila Karolína Maršálková na
10. místě z celkových 31 účastníků. V soutěži týmů (škol) se
naše škola umístila na 3. místě
v mladší kategorii. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
(Vít Hubačka)

Ples školy

• V sobotu 29. února se konal
školní ples. Taneční vystoupení připravili žáci 8. a 9. třídy.
Děkujeme rodičům za přípravu

foto: Jiří Kosík

tanečnic a tanečníků. Děkujeme
také všem, kteří přispěli do bohaté tomboly. Poděkování patří
rodičům, deváťákům, zaměstnan-

cům a přátelům školy za pomoc
při přípravě tomboly a sálu.
Jana Líčeníková
zástupkyně ředitele

PANÍ UČITELKA MARCELA KOMENDOVÁ
U příležitosti Dne učitelů je v Hodoníně pořádáno slavnostní setkání
pedagogických pracovníků škol
a školských zařízení s představiteli
města. Za naši školu byla na ocenění
navržena učitelka základní školy
Mgr. Marcela Komendová.
Marcela Komendová zahájila
svoji pedagogickou činnost na
základní škole v Lužicích v roce
1992 a od té doby zde působí
především jako učitelka českého
jazyka na druhém stupni. Ráda zpívá a již několik let učí také hudební
výchovu, která je i mezi nejstaršími
žáky u nás ve škole oblíbená. Ráda
sportuje, a proto i hodiny tělesné
výchovy jí nejsou cizí. Vede zájmový kroužek volejbalu. Podílela
se na tvorbě školního vzdělávacího
programu, do kterého jsme zařadili

předmět mediální výchova. V rámci tohoto předmětu především ona
učí žáky pracovat s moderní technikou, pomocí níž prezentují žáci
činnost naší školy prostřednictvím
školních zpráv, které jsou zveřejňo-

vány na webových stránkách školy.
Patří k nejzkušenějším a nejlepším
pedagogům školy. Při práci s žáky
uplatňuje nápaditost, vysoké odborné znalosti, prosazuje moderní
metody a formy pedagogické

15
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(kromě mě), takže jestli se vyskytne
možnost, pojedu znovu.
Michael Adeyinka, 7. třída

Foto: Jiří Kosík

práce. Svou odbornost si doplňuje
absolvováním odborných kurzů
a seminářů. U žáků je velmi oblíbená. Rozvíjí u nich samostatnost,
komunikativnost, všestrannost,
kreativitu, logické myšlení, čtenářskou gramotnost, tvůrčí myšlení.
Od roku 2007 je pověřena funkcí
výchovné poradkyně. Aktivně spolupracuje s vedením školy. Je nedílnou součástí školního poradenského
pracoviště, které ve škole máme.
Pracovala též jako školní metodik
prevence. Svými zkušenostmi se
podílí na vytváření příznivého klimatu ve škole. Při řešení problémů,

které se někdy vyskytnou, se je
snaží vyřešit v klidu a s nadhledem.
Komunikace s rodiči, žáky, kolegy
není pro ni překážkou.
Rozvíjí aktivní život školy
i mimo výuku. Se staršími žáky
připravuje tančení zumby o velké
přestávce pro ostatní žáky školy.
Je patronkou velmi oblíbené akce
na podporu čtenářství Noc s Andersenem. Do života školy zapojuje
také rodiče, bývalé žáky a přátele
školy. Pokud škola připravuje
školní akademii, stává se úspěšnou
scénáristkou a režisérkou celého
programu.

Paní učitelka píše o životě ve škole články do obecního zpravodaje,
vede k tomu i své žáky a ty nejzajímavější články jsou zveřejňovány.
Připravuje program našich žáků na
některé kulturní akce v obci.
Paní učitelka Marcela Komendová je zkušená pedagožka s dlouholetou praxí. Dokáže své zkušenosti
předávat mladším kolegům. Vysoce
si ceníme i jejích osobních vlastností – pracovitosti, spolehlivosti,
zodpovědnosti. Za její pedagogickou práci jí patří velký dík.

Za mě bylo lyžování super,
během týdne jsme byli na dvou
sjezdovkách, na Karešově a na
Přemyslově. Více se mi líbila sjezdovka Kareš, ale na Přemyslově
se mi líbil zase výhled z lanovky.
Sjezdovka tu měla moc zatáček,
ale bavil mne konec, kde jsem se
mohl hodně rozjet. Na Přemyslově
byla restaurace, kde mi moc chutnal
hovězí guláš s knedlíky.

Ve čtvrtek, když jsme čekali na
skibus, jsem dělal neplechu a sjel
jsem kopec před restaurací, vrazil
jsem do železné tyče, takže mám
i zážitek z šumperské nemocnice.
V pátek jsme měli závod a já jsem
tam samozřejmě nemohl, ale hned
po něm jsme se vydali na asi tříhodinovou cestu domů. Po ní jsme
zastavili v KFC (ten mám nejradši).
Domů jsme dorazili v pořádku

ředitelství základní školy

LYŽAŘSKÝ KURZ
Začal bych jídlem, protože jsem
jeho milovník, a tak bych měl říct,
že kdybych byl kritik, dám restauraci
jen dvě hvězdičky z pěti. Ale od jídla
se přesunem dál na pokoje, ty mně
přišly na moji osobnost dost malé.
Ale abych jen nekritizoval, byl jsem
vděčný za delší spánek, vstávali jsme
v 7.30 a až v 8.00 byla snídaně, což
bylo alespoň 30 minut na vstávání, to
je pro mne velmi dostačující.
16

Než jsme přišli na svah, museli
jsme překonat snad milion schodů.
Po příchodu jsme se rozdělili do
3 skupin a začali jsme lyžovat. No
spíš jen 1. a 2. skupina. Ta 3.,ve které jsem byla i já, se teprve učila. Ze
začátku mi to moc nešlo, spíš vůbec. Po lyžování jsme šli zpátky na
pokoj. Zase jsme museli vystoupat
těch hrozných milion schodů. Po
večeři jsme šli do pokoje, kde byla
celkem nuda. Naštěstí si pro nás
9. třída připravila na každý večer
zábavu. To mě dost bavilo. Potom
jsme se vrátili na pokoj a já jsem
byla hodně unavená a bolely mě
nohy.
Adéla Mahdalová, 7. třída

oblíbená část dne – oběd, ale jídlo
bylo jedno velké zklamání, ani čaj
nebyl nijak dobrý, ale pít se dal,
lepší než rezavá voda na pokoji.
Po pár dnech jsme se přesunuli
do skiareálu Přemyslov, kde byla
dobrá sjezdovka a dobře tam vařili. Jednou jsem si tam koupil 7up
a ten mi na pokoji, když jsem si ho
nechal vychladit, spadl z okna a asi
tam ještě leží.
Poslední den se konaly závody
ve slalomu mezi hůlkami, z naší
skupiny jsem měl nejlepší čas,
takže jsem vyhrál čokoládu. A hurá
domů do Lužic autobusem.
Martin Maršálek, 7. třída
Když jsme šli lyžovat, dopadlo to
podle mého očekávání STRAŠNĚ.
V úterý a ve čtvrtek jsme jeli

lyžovat na Přemyslov, tam mě to
celkem bavilo.
Každý večer si pro nás deváťáci
přichystali program – seznamovací
večer her, karaoke party, filmový
a kvízový večer.
Radek Čermák, 7. třída
Na Přemyslově jsme lyžovali
sami, a tak jsme jeli rychle dolů.
Jednou jsem to neubrzdila a napálila jsem to do železné tyče, ale
byla jsem v pořádku. Ve čtvrtek
jsme taky jeli na Přemyslov. Po návratu jsme se oblékli do domácího
a šli jsme na oběd. Potom jsme po
odpoledním klidu šli na bowling
a já jsem byla zase poslední, jako
vždycky. Po večeři jsme měli diskotéku, a tak jsme všichni tančili.
Další den jsme se ráno sbalili a šli

Já jsem na lyžích stála poprvé
a vůbec mi to nešlo. Pořád jsem
padala a bála jsem se, že spadnu
a napíchnu se na hůlku. Proto jsem
první den skoro jenom stála. Cesta
zpět na hotel mi přišla únavná,
protože tam byla spousta schodů,
dokonce bych řekla, že schody
mě unavily víc než lyžování. Po
příchodu na hotel jsme povečeřeli a pak jsme hráli ve společné
místnosti i s ostatními společenské
hry a zabavili jsme se až skoro do
večerky.
Magdalena Macková, 7. třída
Kolem desáté jsme se sešli před
školou a začal jako obvykle shon,
nakládaly se kufry, lyže, lyžáky
a mohlo se vyrazit.
Cesta autobusem nebyla jednoduchá, já cestování nemám rád, takže to pro mě bylo utrpení, naštěstí
nám pan řidič pustil super film, ale
stejně dálnice drncala.
Po příjezdu na hotel jsme museli
vyšlapat do druhého poschodí se
vší výstrojí a kufry, poté přišla má
17

My všichni školou povinní

My všichni školou povinní
jsme si naposledy zalyžovat. Měli
jsme závody ve slalomu a já jsem
byla na 1. místě.
Tereza Jurdičová, 7. třída
Na našem pokoji se děla spousta
zajímavých věcí, taky jsme se tomu
vždycky nasmáli, ranní i večerní
záchvaty stály za moc.
Když jsme šli poprvé na svah, tak
jsem se bála, protože jsem viděla
ten velký svah a myslela jsem si,
že se na lyžích jednou rozsekám.
Ale to nebyla pravda, děkuju paní
učitelkám a panu Komendovi, že
mě naučili lyžovat.
Nakonec jsem si lyžák moc užila,
a kdyby byla šance, tak bych příští
rok jela zase, z lyžáku mám totiž
moc krásné vzpomínky.
Lucie Benadová, 7. třída

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ještě sice venku vládne paní
zima, ale počasí nám už pomalu
dává přičichnout k jaru. Sluníčko
se už pomalinku opírá o zdi naší
mateřské školy a vnáší do ní obrovské množství pozitivní energie.
Tím bych nechtěla říct, že pozitivní
energie a veselá nálada nepanovaly
v naší malé školce celou zimu. A co
všechno se tedy u nás během ní
odehrálo?
V lednu školku navštívil kouzelník se svým představením a všechny „zlobivé“ děti začaroval na ty
nejhodnější. Děti si mohly užít
hudební program s panem Čápem.
A konec ledna nám zpestřila vzácná
návštěva. Do školky přišli pejsci
pod vedením p. učitelky Koutné.
Dvě fenky border kolie – devítiletá
Keysi a teprve tříletá Speedy. Děti si
mohly zkusit, jak se starat o pejska,
jak být opatrný v jeho blízkosti,
také si zkusily pejska překročit,
a ty odvážnější dokonce i podlézt.
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sestřička p. J. Maršálková, aby nám
poradila, jak se chránit před nemocemi, a povyprávěla, jak to vypadá
v nemocnici.
Obrovské poděkovaní za neskutečnou šikovnost patří místním seniorkám, neboť pro školku napekly ty
nejlepší a nejchutnější boží milosti,
děti tedy měly možnost ochutnat
typické fašankové cukroví. K masopustnímu času se pojí i naše další
událost s panem Havlíkem, který
k nám do školky přišel s výukovým
programem „Stála basa u primasa“.
Ve školce proběhla přednáška
pro rodiče na téma školní zralost,
rodiče si mohli odnést spoustu
cenných rad. Lektorkou byla zkušená p. Ammerová. Když už jsem
zmínila naše předškoláky, ve školce
pro ně pravidelně probíhají lekce.
Předškolní děti v průběhu těchto
5 lekcí zdokonalují své schopnosti
a následně je předvedou svým rodičům. V březnu děti navštíví 1. třídu
ZŠ, školní družinu i školní jídelnu,
kde je bude čekat drobné pohoštění.

MŠ - karneval

foto: p. uč. Šišková

MŠ - fašaňková obchůzka

foto: p. uč. Šišková

Mnoho akcí již proběhlo, ale
spousta na děti ještě čeká. Například
návštěva ZOO spojená s výukovým
programem, dále děti zhlédnou
pohádku Maxipes Fík v KD Hodonín. Když už jsem nakousla jarní
období, nebude chybět ani vynášení
Moreny, abychom se rozloučili se
zimou a mohli přivítat jaro. Od
dubna začnou děti navštěvovat krytý plavecký bazén, mohou se těšit
na 6 lekcí pod vedením zkušených
instruktorek z plavecké školy.
Canisterapie ve školce

Na závěr programu samozřejmě
nemohlo chybět pomazlení.
V únoru ve školce proběhl dětmi
velmi oblíbený karneval. Mohli
jsme vidět přehlídku čarodějů, pi-

foto: p. uč. Šišková

rátů, krásných princezen a spoustu
dalších hezkých masek. Tento rok se
děti zúčastnily i fašankové obchůzky obcí, přičemž jsme přišli navštívit například i pana místostarostu.
Také nám přišla do školky zdravotní

Poslední nejdůležitější informací
je ta o zápisu dětí do MŠ, proběhne
dne 7. 5. 2020 od 9:00 do 11:30 a od
12:00 do 16:00. Těšíme se na vás.
Všem přejeme pohodové dny
plné radosti a smíchu.
Monika Koutná
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My všichni školou povinní

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Ve školním roce 2019/2020 pokračuje výuka hry na hudební nástroje na místní pobočce ZUŠ Dolní Bojanovice v počtu 15 žáků.
Vyučují se předměty hra na klavír,
na violoncello a zobcovou flétnu.
Každý z žáků kromě hry na nástroj
absolvuje pět ročníků hudební
nauky.
Někteří z malých hudebníků se
zapojují též v kroužku sborového
zpěvu, který spadá pod ZŠ Lužice.
Naší nejvýznamnější akcí byla
vánoční besídka, která se uskutečnila 12. 12. 2019 v hudebně ZŠ
Lužice.
Žáci pěveckého kroužku zažili
také svoji první vernisáž vánoční
výstavy na Starém kvartýru v Lužicích, která proběhla 29. 11. 2019.
Při této akci nás doprovodila
T. Jurdičová na klavír a M. Hromková na zobcovou flétnu.
V tomto školním roce nás čekají
soutěže základních uměleckých
škol v oboru klavír a smyčcové
nástroje. Z lužických dětí nás bude
reprezentovat Anna Kolaříková ve
hře na klavír.
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Kultura
PŘÍBĚH NOVÉHO KROJOVÉHO KALENDÁŘE A PLESU

V květnu nás čekají přijímací
zkoušky do ZUŠ, takže se v případě zájmu o hru na hudební nástroj
přijďte zúčastnit. Žáci si připraví
píseň a prokáží smysl pro intonaci
a rytmus. Zkoušky se konají v budově ZUŠ Dolní Bojanovice, a to

i pro žáky, jejichž výuka později
probíhá na pobočkách v Lužicích
a Mutěnicích.
Marie Havránková
učitelka ZUŠ

Krojový ples jsme letos opět
pojali trošku netradičně.
Obec Lužice s dotační podporou
kraje pořídila do půjčovny krojů
dva nové chlapecké, které jsme na
plese předvedli. Lukáš Magdolen
a Marek Kotlařík byli první šohaji,
kteří tento kroj oblékli a všem na
plese ukázali.
Druhou novinkou byl křest kalendáře deváťáků v kroji.
Ale pěkně popořádku.
Jednoho podzimního rána se
sešla parta deváťáků, pár maminek
a jiných skvělých pomocnic a dali
jsme se do práce. Postupně jsme
pooblékali 16 dospívajících dětí.
Dokonce se nám podařilo přemluvit
třídní paní učitelku, která se sveřepě
bránila, ale nakonec podlehla a kroj
oblékla. Skutečně jí to moc slušelo.
A slušelo to naprosto všem. I ti, kteří
měli na sobě kroj poprvé v životě,
vypadali, jako by se v kroji narodili!
Celý učitelský sbor i někteří žáci se
přišli na ně do krojovny podívat, jak
se připravují a jak jim to sluší.

Foto: Petra Lorencová

Fotilo se na Cihelně, na kvartýru,
u kostela a ve škole.
Když děti přecházely do školy
a hrdě na sobě nesly kroj, tak je lidé
zastavovali a ptali se, co se děje, kde
sú hody? Ve tvářích deváťáků byla
vidět radost, snad i úcta ke kroji
a tradicím, ale ke konci i únava.

Všichni jsme to však zvládli a všem
patří velké poděkování.
Krojový ples na začátku ledna byl
událostí, kde proběhlo slavnostní
představení a křest kalendáře.
Přišli všichni deváťáci, jejich
rodiče, dámy, které pomáhaly
připravit a oblékat kroje, a také
21

Kultura / Spolky

Kultura
pan fotograf. Po nezbytné fanfáře
se pan starosta s panem ředitelem
školy zodpovědně ujali samotného
křtu a po proslovech pokřtili kalendář šampaňským. Na závěr si jím
všichni zúčastnění přiťukli, ani jim
nevadilo, že bylo nealko. 
Radost mám také z toho, že se pět
deváťáků obléklo do kroje a tančilo
spolu s chasou tradiční předtančení
– moravskou besedu. Bylo na nich
vidět, že si to užívají. Někteří se
po této nové zkušenosti rozhodují
chodit v kroji, přidat se k místní
chase a účastnit se folklorních akcí.
Na závěr chci poděkovat deváťákům a jejich rodičům, že se toho
nebáli a maximálně náš záměr
podpořili. Děkuji fotografovi panu
Jiřímu Kosíkovi za profesionalitu,
trpělivost a originalitu při focení.
Děkuji paní Hanzlíčkové, paní
Pindové, paní Černé, paní Magdo-

Milí spoluobčané,
na Starém kvartýru chystáme výstavu o divadle, a proto vás chceme
touto cestou poprosit o zapůjčení čehokoli k tomuto tématu
– loutková divadla, maňásci, marionety, kostýmy, kulisy, paruky…
Fotky či vzpomínky z časů našich stařečků, kdy se divadlo hrálo
v rámci Sokola či Orla, by nás velmi potěšily.
Za spolupráci předem děkuje Soňa Zimková a Ingrid Nesvadbová.
Kontakt: sonazimkova@centrum.cz

Foto: Petra Lorencová

lenové, paní Skočíkové za přípravu
krojů a oblékání deváťáků. Děkuji
paní Havránkové za půjčení součástí krojů. A hlavně děkuji škole

a obci, bez jejichž podpory by
kalendář nevznikl.

i letos byla tato zábava úspěšná,
co se týče počtu přítomných masek
i dalších účastníků. Jsme vděční i za
vystoupení, která si některé sku-

piny masek připravily. Je to nejen
zpestření programu během večera,
ale určitě i přínos pro komunikaci
mezi přáteli a kamarády. Doplněním
programu bylo i skvělé bubenické
vystoupení Michala Mickeyho
Mikulici, účastníka soutěže Česko
Slovensko má talent.
Děkujeme sponzorům za příspěvek do tomboly a také všem zúčastněným za vytvoření velmi příjemné
atmosféry během sobotního večera.
Děkuji také všem členům klubu
za spolupráci při organizaci.

Jana Maršálková

FAŠAŇKOVÁ ZÁBAVA
Součástí fašaňku je v Lužicích
Fašaňková zábava, kterou pořádá
náš Klub česko-francouzského
partnerství. Jsme moc rádi, že

Jana Líčeníková,
předsedkyně Klubu
česko-francouzského partnerství

Fašaňková zábava,
foto: členové Klubu ČR-FR
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POKUD BYSTE NAŠLI DOMA TAKÉ STARÉ FOTOGRAFIE,
NA KTERÝCH JSOU RŮZNÉ POHLEDY NA OBEC,
RÁDI SI JE ZAPŮJČÍME K NASKENOVÁNÍ.
FOTOGRAFIE MŮŽETE PŘINÉST NA OBECNÍ ÚŘAD,
KONTAKTNÍ OSOBOU JE PETRA LORENCOVÁ.
PŘEDEM DĚKUJEME

Spolky
BRONTOSAUŘÍ DĚTSKÝ ODDÍL ŽABIČKY
Počet našich členů se neustále
rozrůstá. Naposled k nám do party
přibyla skutečná žabička! Při vánoční oddílovce, která se uskutečnila 21. 12. 2019 v klubovně v Mikulčicích, čekalo na děti překvapení
v podobě veliké plyšové žáby. Ta se
okamžitě stala členkou oddílu a dostala super jméno Arnošt. Je to náš
nový maskot. Putuje každý týden
do jiné rodiny a jeho lidští kamarádi
mu ukazují svět a učí jej nové věci.
Byl i ve škole, seděl v lavici, účastnil se narozeninové oslavy, sledoval
televizi nebo se učil hrát na klavír.
Už se moc těšíme, až ho v létě vezmeme na tábor a bude s námi spát
ve stanu. Termín letošního tábora
je od 4. 7. do 18. 7. 2020 a bude se
23
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Spolky

Foto: Zora Damborská

nést v duchu středověkých hradů,
rytířů, legend a záhad.
Ale novinkou v oddíle není jenom veliký plyšák. Na schůzkách
dáváme dohromady stroj času,
který z nějakého důvodu nefunguje.
Pátráme v historických dobách po
ztracených součástkách a majiteli.
Naposled nám dala zabrat slovanská
hlaholice, kterou jsme museli přeložit, a získat tak náramek pro knížete
Rostislava I. O jarních prázdninách
jsme si ale od této práce potřebovali
odpočinout a změnit prostředí. Vyrazili jsme proto s báglem rovnou až
na severní pól. Samozřejmě jenom
jako, ve skutečnosti se jednalo
o víkendovku na chatě Kristýně ve
Filipově údolí. Naše malá expedice
se nicméně vydařila. 19. 2. někdy
kolem 11. hodiny dopolední nás
6 udatných stanulo na 90◦ zemské
šířky. Severní pól byl dobyt! A my
jsme si tak posílili oddílové i mezi24

oddílové vztahy, dozvěděli se něco
nového o krajině kolem nás, zlepšili
jsme schopnost postarat se o sebe
i o druhé.
První březnový víkend se opět
po roce otevřela brána městečka
Dawson City, které proslulo díky
zlaté horečce. Letos se honby za
zlatem účastnilo celkem 14 dětských zlatokopeckých part z Lužic,
Mikulčic, Moravské Nové Vsi
nebo i Čejkovic. Na děti čekala
opět banka, kasino, létající cirkus,
salon plný dobrot, přísní šerifové
a spousta peněz za zlato, které si
museli jako skupina vytěžit. Na
nejzdatnější zlatokopy čekaly věcné
odměny. Za oddíl Žabičky vyhráli
2. místo Adéla a Michal Hřebíčkovi
v kategorii mladších a Michal si za
svůj kostým odnesl cenu nejlépe
oblečeného zlatokopa.
A děje se toho v Hnutí Brontosaurus ještě mnohem více. Od nového
roku se každý pátek večer v klubovně v Mikulčicích hrají deskové hry,

jednou za měsíc již od 17:00 jsou
určené i dětem prvního stupně ZŠ.
S příchodem jara se naše aktivity přesunou hlavně ven. Máme
v plánu úklidy odpadků v přírodě v rámci mezinárodního Dne
Země nebo akce Ukliďme si svět.
17. až 19. dubna pak proběhne
veliké setkání brontosauřích dětských oddílů z celé ČR. Tato akce
je v sobotu 18. 4. 2020 otevřena
i pro veřejnost. Přijďte se na nás
podívat do Mikulčic k památníku.
V areálu bude připravena naučná
přírodovědná stezka a doplňující
zábavný program pro celou rodinu.
ŽABIČKY JSOU NEJ, POJĎME
NA TO HEJ…
Zorka Damborská

VODNÍ SKAUTI LUŽICE
SKAUTING * KAMARÁDI * DOBRODRUŽSTVÍ * PŘÍRODA
...tato čtyři slova nejpřesněji vystihují myšlenky, se kterými jsme začínali skautovat na podzim roku
2017 jako malý klub vodního rodinného skautingu. Měli jsme své skautské a vodácké sny – trávit smysluplně čas s našimi malými dětmi a jejich kamarády, být přítomni u všech jejich prvních velkých dobrodružství, prožít s nimi neopakovatelné chvíle při poznávání přírody a světa kolem nich. V mnohém byly
možná naše vize smělejší a odvážnější, než jsme si vůbec dovedli připustit. Po dvou letech však vidíme
naši oddílovou a skautskou budoucnost mnohem jasněji a konkrétněji. Ale naše sny nás stále neopouští
a máme i víc zkušeností.
JSME ČLENY VELKÉ
SKAUTSKÉ ORGANIZACE
Měsíc leden každého roku skautští vedoucí prožívají s určitou netrpělivostí. V září jsou sice obvyklé
nábory a přihlášky do oddílů, rodiče
řeší, kam a jak své děti směřovat –
jestli raději sportovně, umělecky
nebo třeba jazykově. Skautská
registrace se však odevzdává až
v lednu. Teprve v této chvíli je nutné
uvést přesné počty členů a odvést
nezbytné členské příspěvky, díky
kterým jsou dětem zasílány skautské časopisy, organizace Junák
pojišťuje své členy při jejich činnosti, přidělují se dotace a finanční
podpora jednotlivým oddílům.

Výcvik na bazénu

foto: Radek Klvač
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Pomohli jsme tříkrálové sbírce

Dospělí vedoucí však nejsou trenéry ani pedagogickým doprovodem
dětských skupin, platí stejně jako
děti. Jsou ve svém oddílu stejně
dobrovolně a s nadšením. Ani pro
vedoucí našeho oddílu není lednová
registrace pouhou formalitou. Naše
děti jsou většinou ještě v mateřské
školce a na školu se zatím jen těší.
Někteří jejich mladší sourozenci

Z lužického fašaňku
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foto: Miroslav Havlík

do školky ještě ani nezačali chodit.
Děti si teprve hledají své koníčky,
zájmy, neví, zda dát přednost nějakému sportu nebo třeba hudební
škole či kroužku angličtiny. Může
v této konkurenci obstát i náš oddíl
vodních skautů?
Mohlo by se zdát, že v dnešní
době už pro nějaké dobrovolnictví, službu ostatním a nezištné

foto: Jana Klvačová

přátelství není ani prostor. V lednu
tohoto roku jsme ale obstáli na
výbornou. A dokonce jsme své
počty zdvojnásobili. Bylo tedy více
než příjemné hrdě potvrdit více
než 60 členů oddílu – přes 30 dětí
i přes 30 dospělých. To už máme
šanci a možnosti vidět reálněji své
skautské sny a vize.
MY TU VODU PROSTĚ MÁME
RÁDI
Vodácký výcvik jsme bohužel na
podzim museli ukončit, ale vody
jsme si užili i v zimě. Zahájili jsme
totiž plavecký výcvik a setkali se
celkem devětkrát na krytém bazénu
v Hodoníně. Naším cílem nebylo se
jen koupat a řádit ve vodě, ale hlavně jsme se učili plavat, aktivně se
pohybovat v plovací vestě, potápět
i skákat do vody, učili jsme se nebát
se vody a vědět, co dělat, když se
ve vodě ocitneme. To je možná ve
věku našich dětí to nejdůležitější.
Sněhu ani ledu jsme si této zimy
skutečně neužili. Přesto někteří naši
členové využili nabídky našeho

přístavu ve Znojmě a zúčastnili se
jejich lyžařského kurzu. Ostatní
nad účastí v tomto roce váhali, ale
v příštím roce bude jistě naše skupina z Lužic mnohem početnější.
A děti ovládnou i vodu v jejím sněhovém skupenství. Tolik oblíbené
bruslení na lužických rybnících
se ale bohužel v letošním roce
kvůli počasí uskutečnit opravdu
nepodařilo.
Vodácký výcvik tak zahájíme od
dubna a čeká nás v tomto roce hned
několik významných skautských
i vodních výzev. Síly i zkušenosti
nám přibývají a utěšeně se rozšiřuje
i naše lodní flotila. V březnu si přivezeme další 2 skautské pramice,
abychom mohli na vodu vyjet v co
největším počtu. Nějaký vodácký
materiál nám přislíbili zapůjčit
i skauti ze Znojma.
SKAUTING PODPORUJE
TRADICE, V NAŠEM PŘÍPADĚ
TY KLASICKÉ LIDOVÉ
Už od začátků našeho oddílu
jsme si řekli, že i tradiční zvyky
a obchůzky budou mít v našem
oddílu své trvalé místo. Žijeme
přece v Lužicích uprostřed folklorně bohatého Slovácka s jedinečnou
tradiční kulturou severního Podluží.
K našim oddílovým tradicím už
neodmyslitelně patří mikulášská
obchůzka (5. 12. 2019). Tentokrát
musel Mikuláš s andělem a nezbytným čertovským doprovodem zvizitovat celkem 14 domácností, kde
bylo zkontrolováno 30 dětí. Hříchy
byly většinou vyhodnoceny jako
lehké a děti slíbily brzkou nápravu.
Přinesení betlémského světla
do Lužic jsme tentokrát obohatili
o putování Lužicemi s Pannou Marií
(22. 12. 2019). Betlémské světlo
je již dlouholetá skautská tradice,
kterou není potřeba snad ani představovat. Zapojili jsme se však do
nového adventního projektu obecního úřadu a vzali si pod patronát

Na oddílové schůzce

čtvrtou adventní neděli. Po vzoru
betlémského příběhu jsme hledali
po Lužicích místo pro Pannu Marii. Zpívali jsme koledy a nakonec
zapálili čtvrtou svíci na adventním
věnci u obecního úřadu.
Kdo měl pocit, že Lužice obsadilo rytířské vojsko s doprovodem
krásných princezen, ten určitě
viděl letošní fašaňkovou obchůzku
22. 2. 2020). Šavle tentokrát naši
malí fašančáré vyměnili za meče
a štíty. Rytíři oblékli brnění a princezny své krásné šaty a skvostné
korunky a šperky. Ale i z tatínků
– dospělých členů oddílu – se
díky skupině historického šermu
z Hodonína Dračí úsvit a jejich
bohaté zbrojnici stali neohrožení
rytíři.

foto: Miroslav Havlík

Přemýšlíte o tom stát se členy
vodních skautů? Rádi byste zažili se
svými dětmi vodáckou či skautskou
romantiku nebo s námi podporovali
tradice? Neváhejte dlouho a kontaktujte nás. Volných míst v našem
oddíle už mnoho není. Přichází
i mladší sourozenci našich stávajících skautů. Nepodřídíme kvantitu
naší členské základny kvalitě našeho oddílového programu. Prozatím
máme ještě dveře pro nově příchozí
otevřené.
Vodní skauti Lužice
luzice.skauting.cz
zonerama.com/SkautiLuzice/
Miroslav Havlík
člen Vodních skautů Lužice
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S JOSEFEM KLVAČEM, PŘEDSEDOU ČSCH
Jedním ze spolků, které působí v naší obci, je Český svaz chovatelů. Každý rok tento spolek pořádá
v obci velkou místní výstavu králíků, drůbeže a holubů, která se těší velkému zájmu malých i velkých
občanů. V průběhu roku se jednotliví členové spolku účastní soutěží i výstav mimo obec a někteří z nich
získávají krásná ocenění. V tomto čísle Lužického zpravodaje jsme připravili rozhovor s dlouholetým
členem místního svazu chovatelů a jeho současným předsedou Josefem Klvačem.
Dovolte, abych vám pogratuloval k výraznému chovatelskému
úspěchu, kterého jste dosáhl,
a zviditelnil tak samozřejmě
svůj chov, ale zároveň i všechny
chovatele z Lužic a okolí. Můžete
čtenářům přiblížit váš úspěch?
Poslední úspěch jsem měl v prosinci minulého roku, kdy jsme se
zúčastnili výstavy Moravia, která
se konala na výstavišti v Brně. Tam
jsem získal ocenění mistr Moravy
v zakrslých plemenech králíků. Asi
doposud největší úspěch jsem ale
měl na evropské výstavě zakrslých
králíků v Nitře 2017, kde jsem za
jednoho králíka získal titul „evropský šampion“.

Jak dlouho se chovatelství věnujete a na co se především specializujete?
Členem Českého svazu chovatelů
jsem od roku 1997 a specializuji se
na plemeno králíka zakrslý beran
černý.
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že se nám podaří připravit na ni
kvalitní zvířata.

Bethlenova vojska, sestavená hlavně z Turků a Tatarů. Svůj hlavní stan
měl Bethlen umístěný přímo u Lužic. Od roku 1639 podnikala vpády
na Moravu švédská vojska, která
v roce 1645 pronikla až k Hodonínu,
město zničila a vypálila. Obyvatelé
okolních vesnic utekli do lesů.
Následky třicetileté války byly
pro celou oblast katastrofální. Kraj
byl zcela vyloupen, mnoho lidí bylo
pobito nebo odvlečeno, vesnice
vypáleny. Téměř zanikla i obec
Lužice. Roku 1688 trpěla Morava
nájezdy přívrženců sedmihradského
knížete Emericha Tökölyho z Uher.
Ani 18. století neprobíhalo v klidu a míru. V letech 1700–1709 podnikaly oddíly povstalců – kuruců
sedmihradského vévody Františka
Leopolda Rákoczyho II. nájezdy
na Moravu. Následovaly války
s Pruskem o dědictví rakouské. Aby
zabránili vypálení obce, museli Lužičané v roce 1742 pruskému vojsku
zaplatit výpalné 80 zlatých.
Začátkem 19. století v roce
1805 se odehrávaly napoleonské
války. Po bitvě u Slavkova táhly

krajem vracející se armády. V Lužicích, Dolních Bojanovicích a Mutěnicích se usídlili vojáci rakouské
armády. Ale ti se chovali stejně jako
příslušníci cizích vojsk. Obsadili
domy a probíhalo rabování. Mnoho
škod napáchala také prusko-rakouská válka roku 1866.
Po válkách přicházel hlad a nemoci. Lužice dvakrát postihly epidemie cholery – roku 1849, kdy
zemřelo v obci přes 80 lidí, v roce
1866 bylo 78 mrtvých během srpna
a září.
Do první světové války bylo
nuceno narukovat 470 lužických
mužů. 53 se jich už nikdy nevrátilo, buď padli v boji, nebo zemřeli
následkem nemocí a útrap, popř.
v zajetí. 39 mužů vstoupilo do
Československého zahraničního
vojska – legií. Lužičtí vojáci byli
účastníky téměř všech významných událostí let 1914–1919. V bitvě u Zborova byl raněn poručík
3. střeleckého pluku ruské legie
Václav Spáčil. V bojích o Těšínsko, tzv. sedmidenní válce, zemřel
31. ledna 1919 vojín 35. pěšího plu-

Děkujeme vám za rozhovor a těším se, že se i s dalšími chovateli
a členy vaší organizace potkám na
tradiční výstavě v Lužicích u Lidového domu. Ať se vám i všem
lužickým chovatelům i nadále daří.
Rozhovor připravil
Tomáš Klásek, starosta

VOJNA, VOJNA ZLÁ ...

Přibližte čtenářům, co chovatelství obnáší, jaká jsou jeho specifika, jak se o své svěřence staráte,
kolik vám péče o ně zabere času,
používáte-li speciální krmiva či
jiné speciální postupy a chovatelské fígle…
Chovatelství vyžaduje hlavně
hodně volného času, kterého máme
asi všichni stále méně. Naštěstí mě

foto: Petra Lorencová

nou pro tyto účely v drůbežárnách.
Hodně jezdíme na výstavy v České
republice a aktivně spolupracujeme i s chovateli ze Gbel na
Slovensku. Každoročně obesílají
kvalitními plemeny drůbeže i naši
výstavu v Lužicích. Na další velkou
výstavu se připravujeme příští
rok. Je to evropská výstava v rakouském Tülnu, která je pro nás
na vzdálenost dostupná. Doufám,

Historie

v něm podporuje i rodina, a když
chceme odjet na dovolenou, pomůžou kamarádi. Každé plemeno
má svá specifika podle nároků na
konečnou váhu, kvalitu srsti nebo
zbarvení. Tyto standardy určuje
evropský vzorník, který je vypracovaný pro každé uznané plemeno králíků, holubů a drůbeže. S veterinární
správou spolupracujeme hlavně na
sledování výskytu nemocí a provádíme pravidelnou vakcinaci zvířat.

Výstava králíků, drůbeže a holubů 2019

Naše organizace má momentálně
15 členů, a to hlavně díky tomu,
že jsme se před pár lety spojili
s chovateli z Mikulčic a také máme
jednoho člena z Kostic na Břeclavsku. Specializujeme se převážně na
chov králíků, u drůbeže a holubů je
obliba u chovatelů menší nejspíš
díky časovým nárokům a menší
užitkovosti. Na snášku vajec si každý raději koupí drůbež vyšlechtě-

Jste dlouholetým předsedou Českého svazu chovatelů v Lužicích.
Můžete nám přiblížit více tuto
organizaci? Kolik máte členů, na
která zvířata se specializujete,
kterých se účastníte výstav apod.?

Moravsko-uherská hranice, poblíž které se nacházely také Lužice,
byla velmi rušným a neklidným
místem. Nesloužila jenom k obchodním účelům, ale i k vojenským
přesunům a nájezdům. Krajem se
přehnalo mnoho válek, které tuto
oblast poznamenaly. Některé obce
po nájezdech a plenění zcela zanikly.
V druhé polovině 15. století (1468–1477) probíhala válka
o Moravu mezi českým králem
Jiřím z Poděbrad a Matyášem
Korvínem. V 16. století to byly
nájezdy tureckých vojsk z Uher.
Nejhorší pro naši obec bylo ale
století 17., zvláště období třicetileté války (1618–1648). V letech
1604–1605 vojska sedmihradského
magnáta Štěpána Bočkaje za přispění Turků a Tatarů vypálila mnoho
vsí hodonínského panství, patřily
k nim i Lužice. 3. června 1605 rytíř
Jan Urban z Domanína v prostoru
u Lužic zahnal bočkajovce na útěk.
Přitom se jich mnoho utopilo ve
zdejších rybnících, kolem sta jich
bylo pobito a dvakrát tolik zajato.
V říjnu roku 1623 vpadla na Moravu
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ku italské legie Štěpán Černý. Jeho
jméno je uvedeno na památníku
padlým v této válce v Orlové, kde
je i pochován. Bojů na Slovensku
s Maďarskou republikou rad neboli
Maďarskou sovětskou republikou
se zúčastnil svobodník Josef Kočiš,
člen Slovácké brigády. Padl u Levic
11. června 1919. Pochován byl na
tamějším hřbitově, roku 1920 byl
exhumován a pohřben na hřbitově v Lužicích. Po skončení první
světové války byla ustavena na
jihu Moravy Slovácká brigáda.Ta
měla za úkol zajišťovat pořádek.
Z Lužic vstoupilo do této brigády
80 mužů, kteří se vrátili z války. Působili v různých oblastech regionu.
Byl mezi nimi například Jaroslav
Dobrovolský nebo lužický kronikář
Martin Komosný. Velitelem místní
skupiny v Lužicích byl Tomáš
Mikulica.
1. září 1939 vypukla druhá
světová válka, která trvala šest let.
Mladí lidé z Lužic byli zavlečeni
do Německa na nucené práce. Do
bojů proti okupantům se zapojilo
mnoho našich občanů v zahraničí.
Jedním z prvních byl Štěpán Kurka,
který roku 1939 nastoupil jako letec
v Deblinu. Zemřel 2. září 1939 při
bombardování deblinského letiště.
V Egyptě a ve Francii to byli lužičtí
skláři, kteří se aktivně zapojili do
protifašistického odboje. Zúčastnili

se bojů u Tobruku a obléhání Dunkerque. V koncentračních táborech
zemřeli Antonín Kos a Josef Dobrovolský (Mauthausen), Věra Radová
(Jasenovac v Jugoslávii), Josef Holc
(Osvětim). Karel Svobodník přišel
o život při návratu z koncentračního
tábora, oběťmi bojů na konci války
se stali František Antoš a Jaroslav
Frýdek.
Nejhorší chvíle druhé světové
války prožili obyvatelé Lužic v jejím závěru. 20. listopadu 1944 byl
bombardován Hodonín, další velký
nálet na celou oblast přišel 1. března
1945. Bomby naštěstí dopadly na
neobydlenou oblast v katastru Dlouhé louky. Začátkem roku 1945 byla
v Lužicích poměrně silná německá
posádka a u řeky Moravy budovala
svá obranná opevnění. Proto byly
nálety letadel Rudé armády stále
častější. 7. dubna 1945 to byl nálet
na cisternový vlak u Mikulčic, který
vyřadil z provozu železniční trať až
do Břeclavi. Největší letecký nálet
na Lužice proběhl v noci z 8. na
9. dubna 1945. Jen v okolí železniční stanice dopadlo asi 150 bomb.
Zničena byla stanice, nedaleký
mlýn a několik domů. Částečně
byla poškozena i školní budova.
Při náletu zahynuli čtyři občané.
Po celou dobu přechodu fronty – od
8. do 15. dubna – žila většina obyvatel ve sklepech.

13. dubna 1945 v ranních hodinách se v Lužicích objevili první
ruští vojáci. Most přes Kyjovku
byl Němci zlikvidován. Přišli po
úzké betonové lávce od Hodonína.
Byli to příslušníci 57. trestní roty
53. armády II. ukrajinského frontu.
Ozbrojeni byli pouze puškami, automaty, pistolemi a minomety. Bez
potíží se dostali jenom k zatáčce
u Starého kvartýru. Ve věži kostela
byl ukryt německý odstřelovač, který je měl jako na dlani. V prostoru
mezi kostelem a Starým kvartýrem
padlo sedmnáct vojáků, jeden u školy, jeden u nádraží, šest u hájenky
Na Hrázi a dva v lesíku u Cihelny. V květnu zemřel na následky
těžkého zranění po havárii letadla
staršina Vylov. Padlí rudoarmějci
byli pochováni u kostela, v únoru
1946 proběhla exhumace a převoz
na hodonínský hřbitov.
V obci po jejím osvobození zůstala silná letecká posádka 2600 vojáků, která působila v Lužicích na vybudovaném letišti „Ve Škařinách“
do 23. listopadu 1945.
Poslední vojenská operace –
obsazení Československa vojsky
Varšavské smlouvy – proběhla
21. srpna 1968. Tato vojska se zde
zdržela až do 17. listopadu 1989, po
„sametové“ revoluci byla postupně
odsunuta.
Věra Kotásková
kronikářka

CO NOVÉHO V MUZEJNÍCH SBÍRKÁCH
Dnes vám chceme představit na
fotografii předmět, který jsme nově
do sbírek obdrželi. Jedná se o lesní
roh. Věnovala nám jej paní Jiřina
Komosná z Brna. Tento hudební
nástroj dostal její manžel pan Antonín Komosný, dlouholetý předseda
lužického Sokola, od svého přítele
ze Slovenska z Lutily od Žiaru nad
Hronom. Byl varhaníkem ve své
obci, zabýval se hudebními ná30

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I tentokrát se vrátím především
k hojně diskutovanému a omílanému tématu, a to kácení stromů.
Jak jsem již psal posledně, dochází
v rámci obce k postupné obměně
stromů a keřů. Ač se na první pohled
zdá, že jenom kácíme a řežeme, není
tomu tak. Ono je vidět, když se vykácí velký vzrostlý strom a zůstane
po něm mezera, ale sadba malého,
tenkého již tak viditelná není.
V katastru obce jsou jednak lesní
pozemky, jednak menší plochy,
parky, jednotlivé stromy. Laické
veřejnosti, ale i mně se může zdát,
že stromy jsou ve skvělé kondici.
Opak ale mnohdy bývá pravdou.
Co se týká obecních lesů, o které
se nám stará společnost LUTES
s.r.o., má obec tzv. lesního správce,
který nám doporučuje a stanovuje
podmínky pro údržbu a výsadbu. Co
se týká parků a jednotlivých stromů,
je situace malinko jiná. Jelikož
nejsme nikdo výhradní odborníci
v této problematice, oslovili jsme na
doporučení některých okolních obcí
krajinářskou společnost Atregia,

která pro nás postupně připravuje
odborné posudky a inventarizaci
dřevin. Tyto posudky jsou pro
případné zájemce k nahlédnutí
u místostarosty. Ke konci loňského
roku se jednalo o cca 180 ks dřevin
v lokalitě parků Velkomoravská,
Břeclavská a Březová nebo v okolí
hřbitova. V letošním roce jde o obrovské topoly v ulici Březová, stromy v okolí kopce U Vrchnice a cyklostezky u Lužáku. Výsledkem je to,
že firma zmapuje jednotlivé stromy,
jejich druh, celkový stav a případné
opatření jejich údržby. Někdy je to
bohužel kácení, jindy jen menší či
větší zdravotní ořez. Podle toho
pak postupujeme v plánování prací.
V únoru a březnu letošního roku tak
došlo k odstranění 12 ks stromů,
u kterých to bylo doporučeno pro
jejich špatný stav. Několikrát se ale
stalo i to, že nějaký vandal strom poškodil. Setkali jsme se třeba s provrtanými kořeny, pilkou poškozeným
kmenem nebo u nově vysazených
stromků se zlomenými korunkami.
Někdy to také podle kmene a větví

vypadá, že je strom zdravý, může
ale trpět nějakým cizopasníkem
nebo houbou, což není na první
pohled vidět. Proto se přistupuje
k daným opatřením. Po provedení
těchto prací se oslovuje zahradnická
firma, která nám opět na doporučení
odborníků připraví náhradní výsadbu za pokácené stromy. Někdy
se jedná o druhově stejné dřeviny,
jindy jsou zcela odlišné. Uvažujeme
převážně o takových, které jsou
připraveny na současnou situaci
ohledně nedostatku vody, a tak třeba pomalu upouštíme v některých
lokalitách od výsadby např. břízy,
která je na vodě přímo závislá. Jen
pro představu – v loňském roce
2019 došlo k pokácení 14 ks stromů
v intravilánu obce, ale současně
došlo k výsadbě 32 nových stromů.
Chvíli samozřejmě potrvá, než nám
nahradí ty staré, ale buďme trpěliví
a dejme tomu šanci.
S pozdravem
Petr Slatinský, místostarosta

TJ BANÍK LUŽICE, z. s. pořádá

SBĚR STARÉHO ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ

stroji a jeden z nich věnoval panu
Komosnému na památku jejich
přátelství. Pana Komosného známe
z Lužic také jako šikovného stolaře.
Již dříve nám věnoval do sbírek
předměty, z nichž nejzajímavější
je elektrická pračka z dob první
republiky vyrobená v Anglii.
Za letopiseckou komisi
Alena Hájková
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v sobotu 16. 5. 2020 od 8.30 hodin. (termín bude upřesněn)
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 mládežnických celků.
Lesní roh

foto: Petra Lorencová
31

Sport

Příroda - Ekologie

JAK NAKLÁDAT S DOMOVNÍM ODPADEM V DOBĚ OHROŽENÍ
KORANVAVIREM
Vážení občané,
pokud používáte jednorázové roušky nebo kapesníky, je třeba s nimi zacházet, jako s infekčním odpadem, tzn.
měly by skončit v uzavřeném plastovém pytlíku (!) a odhozené by měly být v domácnostech v nádobě „koši“
na komunální odpad. Tento odpad dále patří do popelnic na komunální odpad! V žádném případě nesmí končit
v kontejnerech (pytlech) na papír nebo plast či v jakémkoliv jiném kontejneru na separovaný odpad!
Děkujeme, že jste zodpovědní jak k sobě, tak k ostatním, a že k tomuto problému přistoupíte aktivně.
LUTES s. r. o. Lužice
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ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM V AREÁLU CIHELNA
Již po jedenácté se naplnil areál
Cihelna poslední den v roce. Po
poledni se zde sešla spousta lidí,
aby se společně s plavci – otužilci
rozloučili se starým rokem a ukončili plaveckou sezonu. Deset let tuto
akci pořádal lužický otužilec Antonín Krejčiřík, zpočátku byla plně
v jeho kompetenci. V době, kdy
se rozrostla na mnoho účastníků,
nabídlo mu vedení obce spolupráci
a Tonda pomoc přijal. Nyní tuto akci
organizuje obec a Tonda je jejím
patronem. On moc dobře ví, co vše
je potřeba zajistit, a tak je velkou
oporou při přípravách.
Letos se přijelo do Lužáku ponořit
55 plavců. Počet se postupně během
let vyvíjel – od tří až po 72 plavců.
Plavat mohou pouze ti, kteří jsou
registrovaní a mají lékařské potvrzení. Na tuto podmínku dohlíží při
prezentaci Marie Gutová. Převážně
se účastní známí a kamarádi Tondy.
Objevují se plavci z plaveckého od-

dílu z Jihlavy, jehož členem Tonda
je. A dále např. z Brna, Hodonína,
Břeclavi, Skalice a z mnoha dalších
nejen okolních obcí. Někteří z nich
jsou úspěšní plavci v různých soutěžích a také v překonání kanálu La
Manche a Gibraltarského průlivu.
Myslím, že Tonda pro ně vytvořil
příjemný prostor, kde se mohou
společně neformálně setkat. Tento
prostor však také vytvořil všem
návštěvníkům areálu, kteří přijdou.
Příjemným doplněním této akce
je možnost dát si nějaké občerstvení (svařák, čaj, škvarky, koláčky,
guláš, zabíjačku, klobásek…),
nabídka vždy vzniká podle dohody
pořadatelů. V době, kdy tuto akci
pořádal Tonda, veškeré občerstvení
bylo v režii jeho rodiny (především manželky Julie a jejich dcer
s rodinami). Tonda sehnal sponzory (hlavním byl on) a rodina se
sousedy a přáteli pracovala, vařila
svařák, dělala škvarky, zajistila od-

voz na Lužák. Postupně se přidaly
koláčky od koláčkové čety a další.
Tonda měl vždy radost, že lidem
chutnalo, byl vděčný za dobrovolný
příspěvek, který potom věnoval na
činnost dětí a mládeže v Lužicích.
Vzhledem k nákladům, které na tuto
akci rostou, vznikla loni možnost si
občerstvení spíše zakoupit, a podpořit tak místní restauraci.
Nedílnou součástí každého setkání bylo vytvoření fungujícího
technického zázemí, velký podíl
na tom má firma Lutes, restaurace
Lužák, ale také přátelé z Klubu
česko-francouzského partnerství,
Klubu seniorů a vinařů.
Na posledním plavání Tonda
zmínil i jednoho lužického občana,
který měl velký podíl na rozvoji areálu Cihelna a byl jedním z prvních
lužických otužilců – Alfréd Cupal,
dožil by se již 90 let.
Součástí letošního programu byl
také křest nových otužilců i velké
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Foto: Petra Lorencová

poděkování Tondovi, Julince a celé
jejich rodině za jejich ochotu a obětavost při přípravě akce v uplynulých letech.
Tato akce se stala pro naši obec
již tradicí. Děkuji Tondovi a jeho
rodině za její vytvoření. Je mi ctí, že
jsem dostala možnost tuto akci moderovat. Vždy, když se rozhlížím,
vidím, jak mezi lidmi panuje přátelská atmosféra. A mnozí jsou rádi,
že se zde společně setkají, podají si
ruku, prohodí pár slov a popřejí si
především zdraví do nového roku.
Děkuji všem plavcům, kteří jsou
součástí programu, podpoří Tondu
a navštíví Lužice.
Jana Líčeníková

LUŽIČTÍ SOKOLI SLAVILI
Dne 1. března letošního roku se
uskutečnila valná hromada T. J. Sokol Lužice. Spolu s hojnou členskou
základnou se zúčastnili také hosté:
br. Michal Doležel – zastupitel Jihomoravského kraje, předseda výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a místostarosta Sokola Brno
I, dále ses. Vladimíra Potůčková –
starostka Slovácké župy sokolské,
Mgr. Tomáš Klásek – starosta obce
Lužice, Mgr. Irena Chovančíková
– ředitelka Masarykova muzea
v Hodoníně a br. Tomáš Mičola –
starosta Sokola Mutěnice.
Průběh valné hromady probíhal ve velmi klidné a příjemné
atmosféře, ke které také přispěla
Sokolem nově pořízená aparatura
k ozvučení akcí. Byly projednány
všechny zprávy týkající se uplynulého roku 2019 a dále také výhled
do roku 2020.
Velmi dobrou zprávou starosty
obce Mgr. Tomáše Kláska bylo
oznámení o získání velké finanční
dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
na rekonstrukci lužické Sokolovny.
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A CO NOVÉHO NA HŘIŠTI?
Není to tak dlouho, co skončila
podzimní část fotbalové sezony,
a už tady máme tu jarní. Tedy
alespoň doufám. Článek připravuji
v době, kdy začíná řádit koronavirus
a nikdo nevíme, co bude zítra. Tak
vám alespoň shrnu zimní přestávku.
Po ukončení podzimní části, tedy
koncem října, se vše sbalilo, zazimovalo a čekalo se na zimní klid.
Vzhledem k počasí ale zima nebyla
nic moc, a tak jsme přeci jen něco
málo hráli.
Přípravka nám naskočila do každoroční halové sezony Okresního
fotbalového svazu Hodonín, kde své
zápasy základní skupiny, rozdělené
mezi halou v Lužicích a Dolních
Bojanovicích, dovedla až do finálové skupiny. Bohužel, a to je dnes
již jisté, kvůli koronaviru finálový
turnaj v naší hale nebude, a tak
snaha všech zúčastněných zůstane
tak nějak bez vítěze a poraženého.
Ale i to se může stát.

Mladší žáci jsou na tom hůře.
Pro nezájem dětí budeme asi rádi,
pokud dohrajeme jarní část. Někteří
nám končí a odcházejí třeba do
Hodonína, některým se jen přestalo
chtít. Myslím si, že je to škoda, ale
nikomu nelze přikazovat, aby dělal
to či ono.
Dorost poctivě trénoval, a to
převážně venku. Hala je nám již
malá. Pouze mezi vánočními svátky
jsme si odskočili do haly tady u nás
v Lužicích a zahráli si každoroční
„Turnaj Přátelství“. Měli jsme sice
velkou marodku, ale i s 8 hráči a za
nemalé pomoci našich odchovanců,
hráče Sigmy Olomouc – Jakuba
Slatinského a hráče FK Hodonín
– Patrika Slatinského, jsme skončili nakonec na krásném 3. místě
z 9 mužstev. Kluci si sice hrábli až
na dno sil, ale hezky si zahráli a za
to jim děkuji.
Muži si zvolili do konce roku
přestávku. Pak polehoučku začínali

trénovat a připravovat se na přátelské zápasy. Nejprve se v Dubňanech
utkali s mužstvem z nedalekého
Starého Poddvorova, aby o týden
později, tentokrát ve Strážnici,
změřili své síly proti Radějovu
a následně, již doma, nastoupili
proti soupeři z Týnce.
A to tu již máme skoro polovinu
března a blížící se začátek jarní části
fotbalových soutěží. Podle termínové listiny začíná již v sobotu 21. 3.
dorost proti nedalekému Krumvíři.
Muži pak až za 14 dní. Ale jak jsem
již uvedl, my míníme a koronavirus
mění.
Dáte mi ale určitě za pravdu,
že zdraví je přednější a fotbal, ten
můžeme hrát i jindy.
Pěkný pozdrav z hřiště posílá
Petr Slatinský

Foto: Miloš Kadala

Lužice tak budou jedny z prvních
v Jihomoravském kraji, kdo na
dotaci dosáhne.
Neméně příznivou zprávou se
stalo to, že po dvouletém náročném
jednání byl znovu navrácen sokolský prapor do majetku T. J. Sokol
Lužice.

Z diskusních příspěvků přítomných hostů, ale také členů Sokola,
zejména z řad jeho dlouholetých
členů, zaznívala pochvala a spokojenost s činností a úspěchy lužického
Sokola.
Jana Štorková
jednatel T. J. Sokol Lužice

Foto: Petr Slatinský
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SPORTOVNÍ ODDÍL SRTG PODLUŽÍ

Vánoční trénink

Sport
Nový rok jsme započali 5. ročníkem Novoročního běhu hned první
neděli v lednu. Zase se nás běžců
sešla pěkná banda, a dokonce se
k nám letos přidalo i pár chodců.
Od února zase statečně objíždíme
závody a připravujeme se na jarní
sezonu.
Neopomíjíme ani naše děti. Sokolíčci, se kterými hrajeme sportovní hry, děláme jim překážkové dráhy
a snažíme se v nich rozvíjet lásku
ke sportu a pohybu jako takovému,
jsou velmi zdatní. Letos už jsme
zvládli sokolské závody ve skákání
přes švihadlo a v květnu nás čekají
atletické závody, v červnu pak překážkový závod WINE RACE, který
pořádáme na domácí půdě v areálu
Cihelna 13. 6. 2020.
Na všechny závodníky a fanoušky se moc těšíme.

Sokolíčci březen 2020

Za SRTG Podluží
Blanka Lukovská

Sokolíci děti

Novoroční běh 2020
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Závody ve skákání přes švihadlo

Sokolíci děti

Foto: členové SRTG Podluží
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REKONSTRUKCE SOKOLOVNY – DÍL II.
Mezi napsáním článku na téma rekonstrukce Sokolovny na straně 3 a opožděným vydáním tohoto
čísla zpravodaje došlo v této věci k několika posunům,
o kterých bych vás rád informoval.
Předně proběhla veřejná zakázka, která pro mě přinesla dvě překvapení. Jedno negativní, druhé pozitivní.
Tím prvním překvapením bylo to, že se do veřejné
zakázky přihlásily pouze dvě firmy. Přiznám se, že
jsem očekával zájem větší. Tím druhým překvapením
pak je vysoutěžená cena, a ta je oproti původnímu
předpokladu nižší, konkrétně 24.560.190 Kč včetně
DPH. Nižší cena samozřejmě znamená i menší podíl
státní dotace, ale zároveň i nižší podíl vlastních zdrojů
obce (70 % dotace, 30 % vlastní zdroje obce). Vítěznou
firmou a tím pádem zhotovitelem celé stavby se stala
Stavební firma PLUS s. r. o., Hodonín.
Veřejná zakázka včetně všech administrativních úkonů s tím souvisejících nám umožnila kompletaci všech
dokladů, které vyžaduje Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy k vydání definitivního rozhodnutí o této
dotaci včetně podmínek jejího čerpání.
Ve čtvrtek 9. dubna pak došlo k předání staveniště
a ihned po Velikonocích byly zahájeny samotné práce.
Hlavními aktéry celé akce jsou:
1. Obec Lužice, majitel objektu a subjekt, který
dofinancuje rekonstrukci budovy,
2. T. J. Sokol Lužice, investor, příjemce dotace
a uživatel Sokolovny,
3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
poskytovatel dotace,

4. Stavební firma PLUS, s. r. o., zhotovitel stavby,
5. Modrý Projekt, s. r. o., Břeclav, administrátor
dotace a veřejné zakázky, technický dozor investora,
6. PROST Hodonín, s.r.o., autor kompletní projektové dokumentace, autorský dozor,
7. Leoš Pekárek, Mikulov, koordinátor bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.
Průběh prací bude řádně koordinován, kontrolován
a zároveň bude řádně dokumentován. O jejich průběhu
a vývoji budete pravidelně informováni.
Se Sokolovnou a její rekonstrukcí souvisí i další záležitosti, které bychom rádi vyřešili, ale které nejsou součástí
projektu. Konkrétně se jedná o vybavení prostor novým
nábytkem (stoly, židle, skříně, regály), novým sportovním nářadím (po dohodě s oddíly, které Sokolovnu
využívají), o oplocení celého areálu a dále o zachytávání
dešťových vod z budovy a přilehlých zpevněných ploch
za účelem jejich retence a využití pro zalévání veřejné
zeleně. K tomuto bude zpracován samostatný projekt.
Z těchto skutečností pak pramení i to, že odhadovaný podíl obce na celé investici bude cca 12,5 mil Kč.
Původně předpokládaný podíl cca 14–15 mil. Kč se
snížil díky vysoutěžené ceně v rámci veřejné zakázky.
Tyto doplňující informace k článku na straně 3 pak
potvrzují poslední větu v článku obsaženou.
Skutečně. Jdeme na to!
Tomáš Klásek
starosta

RUŠENÍ AKCÍ – BOHUŽEL
Milí spoluobčané,
asi vás následujícím sdělením nepřekvapím, resp. je
očekávatelné, ale vzhledem k vyhlášenému nouzovému
stavu a všem omezením z toho plynoucím musela i obec
přistoupit k rušení mnoha akcí. A podobné to je i u akcí
plánovaných různými spolky.
Zrušen musel být tradiční velikonoční košt vín, dále
pálení čarodějnic, setkání mužáckých sborů Podluží,
které se mělo konat v květnu v Lužicích, Den pro rodinu, plánované akce k Velikonocím na Starém kvartýru
i další program plánovaný „kvartýrníky“, Wine Race,
dětský den na hřišti TJ Baník.
Je reálnou otázkou a otazníkem, jak to bude letos
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s hody. I zde se připravujeme na variantu, že hody
v tradičním pojetí s předhodovým večerem, nedělním
průvodem obcí a programem „pod zeleným“ letos nebudou. Budeme čekat, kdy a za jakých podmínek budou
tyto a podobné akce povoleny. Bohužel tato omezení
nás postihla v roce, kdy jsme chtěli všech těchto akcí
využít k připomenutí 770. výročí první písemné zmínky
o naší obci. Nezbývá však než se s tím smířit.
Bude-li to možné, rádi bychom přesunuli některé
akce na konec prázdnin a období „babího léta“. Ale
nezáleží to jen na nás.
Na setkání v příznivějším čase se těší
Tomáš Klásek, starosta

Milí spoluobčané,
toto první číslo našeho zpravodaje
v letošním roce bylo připravováno
ještě před vypuknutím koronavirové
epidemie, vyhlášením nouzového
stavu, uzavřením škol, hranic atd.
Proto předchozí články a příspěvky
tuto skutečnost neodrážejí. Z důvodů omezených možností se vám také
toto vydání zpravodaje dostává do
rukou se zpožděním. Dále zpravodaj neobsahuje pozvánky na žádné
kulturní, sportovní či společenské
akce, jelikož byly zrušeny. Co bude
následovat v příštích týdnech, nikdo
nedokáže přesně odhadnout, stejně
jako dobu, již bude dnešní stav
trvat. Vím, že právě tato nejistota
je v mnoha ohledech deprimující,
nicméně je to tak a nám nezbývá než
se omezujícím opatřením podřídit.
Chtěl bych poděkovat vám všem,
že se nařízeními a doporučeními
řídíte, že situaci neberete na lehkou
váhu a vše snášíte s trpělivostí,
zodpovědností a přiměřenou kázní.
Stejně tak bych chtěl poděkovat těm
z vás, kteří šili roušky, kteří mysleli na své blízké a sousedy a těm
v rámci svých možností pomáhali
tu s nákupem, tu slovem, kontaktem
či úsměvem. V těchto dnech je toto
všechno nesmírně důležité. Život
každého z nás i našich rodin se výrazně změnil a zpomalil. Ulice jsou
najednou prázdné, každodenní ruch
u školy a školky ustal, uzavřena je
sportovní hala i Sokolovna, čepované pivo i limonády byly nahrazeny
lahvovými doma u televize.
Z té se dovídáme stále nové a nové
informace, nová a nová čísla o počtu
nakažených, testovaných a bohužel
i zemřelých. Odborníci se předhánějí
v odhadech ekonomického propadu,
nárůstu počtu nezaměstnaných,
nejčastěji zmiňovanou číselnou jednotkou jsou momentálně miliardy.
Říká se, že všechno špatné je
k něčemu dobré. Je tomu tak i nyní?
Lze na dnešních obavách, strachu,

napětí, neznámých nalézt něco
pozitivního? Myslím si, že ano.
Vnímám dnešní situaci jako výzvu.
Výzvu pro každého z nás, pro naše
rodiny, společenství, obce i celé
národy a státy k přemýšlení, k hledání a rozlišování věcí podstatných
a nepodstatných, věcí důležitých
a nedůležitých, věcí, jež jsou pro
náš život zásadní, a to v hmotném
i duchovním smyslu, na rozdíl od
věcí, bez nichž se najednou ze dne
na den umíme obejít, postrádat je
atd. A ono to najednou jde, byť vím,
že roušky na obličeji jsou protivné.
Využijme takto drsně nabídnutý
prostor a čas k přemýšlení o těchto
otázkách. Nedokážu se bez toho
či onoho vlastně obejít? Je pro mě
to či ono skutečně tak důležité?
Nenaplňuje mě vlastně pomoc
sousedům a známým více než hraní
her na nejnovější značce mobilního
telefonu? A není lepší umět prožít
okamžiky lehké i těžké než si jen
falešně užívat nablýskaná pozlátka,
která se nabízejí, kam se jen podíváme? Zkusme popřemýšlet o dnešní
situaci i v těchto dimenzích. Možná
že pak bude mít pro každého z nás
dnešní situace a epidemie nový
význam a smysl.
A ještě jeden aspekt stávající
situace přináší a akcentuje.
Ukazuje se, že přes všechny
výdobytky dnešní techniky, přes ne-

uvěřitelné technologické, digitální
a jiné vymoženosti, přes pocit, že
vše dokážeme zvládnout, ovlivnit,
předjímat a se vším si poradit, že
tomu tak není. Jsou věci, která nás
přesahují, které neovlivníme a které
tak říkajíc nemáme ve svých rukou.
Je to možná pro někoho zjištění
drsné a nepochopitelné, ale je to
tak. Přijměme tento fakt se skromností a pokorou, naučme se s ním
žít a existovat. I toto vědomí nám
může pomoci.
S přáním pokojných jarních dnů
Tomáš Klásek
starosta

COVID-19
Mohlo by nám býti blaze,
něco není v rovnováze.
Celý svět jen s hrůzou zírá,
proč někdo snědl netopýra.
Virus číhá, je moc hustý,
neolizujte si prsty.
Musíme teď nosit roušky,
od dětí až po staroušky.
Příroda nám zase dala lekci,
bezradní jsou zatím
všichni vědci.
Josef Mikeš
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Poděkování

Poděkování
Místní charita Lužice a Oblastní charita Hodonín
děkují všem koledníkům a dárcům,
kteří přispěli na TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU.
V naší obci bylo vybráno 94.729 Kč.

Příroda - Ekologie

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
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REPREZENTAČNÍ PLES
OBCE LUŽICE
PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Chcete finančně přispět na Lužický zpravodaj?
Zde je místo na Vaše logo či jméno.
Foto: Tomáš Maršálek, zaměstnanci ZŠ Lužice
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