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Slovo starosty
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO LUŽICE
Vážení spoluobčané,
jednou z výzev, před kterou stávající zastupitelstvo obce stojí, je
výstavba nového zdravotního střediska, a to se snahou, aby do konce
funkčního období bylo středisko vybudováno, zkolaudováno a předáno
k užívání lékařům. Čas pro učinění
všech těchto kroků je dán říjnem
2022, kdy budou komunální volby
a stávající orgány obce budou bilancovat své čtyřleté období a předávat
řízení obce svým následovníkům
a novým zastupitelům.
Orgány obce se věnují problematice zdravotního střediska v podstatě od samého počátku své činnosti
a učinily v dané věci několik zásadních a logických kroků. Zkusme si
je zrekapitulovat.
Možná si ještě pamatujete dobu,
kdy několik měsíců v roce 2018 visel na objektu společnosti Montpetrol v centru obce plakát nabízející nemovitosti k prodeji. Hned na
prvním pracovním jednání nového
zastupitelstva v prosinci 2018 byli
starosta a místostarosta pověřeni
jednáním s majiteli předmětných
nemovitostí ohledně zájmu obce
Lužice tyto nemovitosti odkoupit,
a to právě se záměrem výstavby
nového zdravotního střediska.
Následné jednání zastupitelstva
v únoru 2019 rozhodlo o dalších
krocích, konkrétně o definitivním
zájmu obce dané nemovitosti zakoupit, o jednání s bankami o úvěru
do maximální výše 7 mil. Kč pro
tyto účely a v neposlední řadě pak
o zpracování jednoduchých studií
nového zdravotního střediska.
Zásadní v této věci pak bylo jednání zastupitelstva v dubnu 2019,
které rozhodlo definitivně o koupi

celého areálu, o přijetí úvěru ve výši
7 mil. Kč a využití areálu prioritně
pro výstavbu lékařských ordinací. Zároveň definitivně ukončilo
projekční práce na rekonstrukci
stávajícího zdravotního střediska
v sousedství průmyslového areálu,
které zároveň počítaly s vytvořením
denního stacionáře pro cca 6 osob.
Tímto rozhodnutím byla završena
1. etapa celého záměru.
Je nutné uvést důvody, které
vedly k rozhodnutí postavit nové
zdravotní středisko na jiném místě
v obci.
Vycházím z toho, že pro třítisícovou obec s dvěma výraznými firmami je základní síť zdravotnických
ordinací nezbytná a patří k základní
občanské vybavenosti. Situování
střediska uprostřed průmyslové
části obce na jednom z jejích okrajů
nebylo příliš šťastné, odtud pramení
úvahy posunout středisko do centrální části obce s dobrou dopravní
dostupností a s napojením takového
zařízení na veškerou technickou
a dopravní infrastrukturu. Všechny
tyto předpoklady areál Montpetrol
splňoval. Záměrem výstavby nového střediska tak říkajíc na „zelené
louce“ jsme se zároveň vyhnuli
souběhu provozu stávajících lékařských ordinací a kompletní rekonstrukce objektu včetně výstavby
výtahu, výměny všech vnitřních
rozvodů, zateplení objektu atd.
Netvrdím, že by to bylo neproveditelné, ale přineslo by to nemálo
provozních komplikací, omezení,
nervozity a zmatků. Navíc každá
rekonstrukce přináší řadu nepředvídaných víceprací a vícenákladů
a středisko by dál bylo situováno
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v okrajové části obce v sousedství velkých výrobních podniků.
Z průběžných rozhovorů s řadou
z vás jsem nabyl pevného dojmu,
že výstavba nových ordinací odpovídajících dnešním standardům
v širším centru obce byla přijata
s pochopením a nová lokalizace se
vám jeví lepší a výhodnější. Tyto
názory mě těší a posilují.
Druhou etapu celého záměru
tvořily dva kroky technického a projekčního charakteru. Prvním z nich
byla změna územního plánu obce,
která by na předmětných pozemcích tento záměr umožnila. Využití
těchto, již obecních, pozemků bylo
nově předefinováno na plochy
občanského vybavení – veřejná vybavenost a služby. Změna územního
plánu pak byla zastupitelstvem obce
odsouhlasena v listopadu minulého
roku. Nezbytné bylo vstoupit v jednání se stávajícími lékaři, seznámit
je s celým záměrem, znát na něj
jejich názor včetně toho, zda bude
z jejich strany o ordinace zájem,
a znát jejich aktuální potřeby a nezbytné standardy pro nové ordinace.
Záměr se u lékařů setkal s pochopením a byl přijat veskrze kladně. To
byl další důležitý moment v celém
scénáři.
Po jednáních v orgánech obce
bylo rozhodnuto, že oslovíme tři
vybrané projekční kanceláře s požadavkem na vypracování jednoduchých studií nového zdravotního
střediska. K tomu došlo na přelomu
let 2019 a 2020. Finální vyhodnocení a výběr byl proveden na jednání
zastupitelstva v únoru 2020. Tomu
předcházelo pracovní jednání zastupitelstva, při němž měli možnost
všichni tři oslovení zpracovatelé
svou koncepci a záměr vysvětlit,
obhájit a zodpovědět otázky zastupitelů. Každá varianta vycházela
z konkrétního zadání obce, každá
k němu přistupovala jiným způsobem, každá měla své silné i méně
2
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výrazné stránky. Zvolená varianta
společnosti PROST Hodonín s. r. o.
nejlépe vyhovovala požadavkům
obce, splňovala provozní potřeby
včetně architektonického pojetí,
které vhodně zapadalo do stávající
zástavby. Tímto rozhodnutím jsme
pak vstoupili do třetí etapy přípravy celého záměru. V této fázi byla
uzavřena smlouva o dílo s projekční
kanceláří na zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení,
ve fázi rozpracovanosti projektů
proběhla konzultační schůzka mezi
zástupci obce, projektantů a lékařů.
Dokončený projekt byl předán na
hodonínský stavební úřad s žádostí
o stavební povolení, k jehož vydání
došlo v květnu t. r., dle smlouvy
pak byl zpracován i další stupeň
projektové dokumentace, a to dokumentace pro provádění stavby.
Tato podrobná dokumentace se stala
podkladem pro vypsání veřejné
zakázky, k čemuž došlo na přelomu
dubna a května. V době vydání tohoto zpravodaje by měla být veřejná
zakázka vyhodnocena a ukončena.
Tolik minulost a příprava celého
záměru.
Před námi je etapa závěrečná,
spočívající v samotné výstavbě,
kolaudaci stavby, jejím předání
a zprovoznění. Kardinální otázkou
zůstává financování celé investice,
jelikož na záměry tohoto typu nelze
čerpat žádné dotace. Nezbývá než
využít vlastní zdroje obce dané
přebytky z minulých let, investiční
úvěr i finanční prostředky z prodeje
některých zbytných nemovitostí
obce. O tom všem bude jednat
červnové zastupitelstvo.
Vážení spoluobčané,
covidový čas 2020–2021 jasně
ukázal a posunul význam zdravotnictví, služeb našich lékařů a sester.
Je nepochybné, že zachování či
případné rozšíření zdravotnických
služeb v naší obci je nezbytné, žá-

doucí a potřebné. Pro každého z nás,
naše známé, sousedy a potomky.
A vzhledem ke stárnutí obyvatelstva
bude význam zdravotnictví zcela
určitě stoupat. Proto si dovolím
tvrdit, že rozhodnutí zastupitelstva
o výstavbě nových ordinací je
správné, odpovědné a perspektivní. Z rozhovorů s lékaři vím, že
do stávajících ordinací nemohou
najít případnou náhradu a ochuzení
zdravotnických služeb v obci by byl
krok zpět. A ten myslím nikdo z nás
nechce. Proto se nebojím využít
pro tuto investici nový úvěr (banky
v tom nevidí žádný problém a obec
hodnotí ekonomicky jako zdravou
a stabilní), proto se nebojím přistoupit k prodeji některých nepotřebných nemovitostí obce, které leží
v nerozvojových lokalitách, a takto
získané finanční prostředky vložit
do jiného, nového a pro obec a její
občany potřebného, nemovitého
majetku, který v tomto případě bude
mít podobu nového zdravotního
střediska, nových ordinací a bude
nám každodenně k dispozici.
Vážení spoluobčané,
z uvedeného je, myslím, patrné,
že na tomto investičním záměru
byl odveden v orgánech obce kus
zodpovědné a srozumitelné práce,
byť to hlavní je ještě před námi.
Zároveň věřím, že vysoutěžená
cena z veřejné zakázky nám umožní
záměr okamžitě zahájit. Věřím ve
vaše pochopení.
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JEŠTĚ K PAMĚTNÍM DESKÁM V SOKOLOVNĚ
Vážení spoluobčané,
v prvním čísle letošního zpravodaje byla uvedena na straně 3
(v prostředním sloupci a bodu f)
informace, že Pamětní deska v rámci rekonstrukce Sokolovny stála
28.675 Kč. Tato informace platí, je
doložitelná a prokazatelná. Na líci
titulní stránky téhož zpravodaje pak
je několik fotografií z rekonstrukce
Sokolovny a mezi nimi fotka keramické desky se znakem obce a Sokola, letopočtem 2020 a nápisem
„Zrekonstruováno“. A z těchto dvou
objektivních informací vznikl příběh, který nevymyslíte a vůbec vás
nenapadne. Někteří čtenáři si totiž
údaj o ceně pamětní desky spojili
s keramickou tabulkou a cena se jim
jaksi nezdála, tak hned vznikalo podezření – kdo ví, co za tím všechno
je, jak ten starosta rozhazuje z obecní pokladny a někteří se na práci pro
obec obohacují (konkrétně např.
autorka keramické desky). Nicméně skutečnost a realita je mnohem
prostší a banálnější. Na fotografiích
vidíte 2 pamětní desky a dále dvě
keramické tabulky, jejichž příběh
je následující:

S přáním pevného zdraví, fyzického i duševního
Tomáš Klásek
starosta
První obrázek zachycuje pamětní
desku T. J. Sokol Lužice z roku
2008, která připomíná na stoleté výročí založení lužického Sokola. Tato
deska byla původně umístěna na

venkovní fasádě Sokolovny v roce
2008, před současnou rekonstrukcí
byla sňata a nově pak instalována
u vstupu do objektu hned za hlavními dveřmi. Tuto desku pořizovala
a platila v roce 2008 Tělocvičná
jednota Sokol Lužice. Naproti této
desce byla v interiéru Sokolovny
instalována nová pamětní deska
z roku 2020, která odráží proběh-

nuvší rekonstrukci objektu. Tato
deska byla pořízena obcí Lužice,
byla objednána u stejného kameníka
jako deska první (Kamenosochařství Šurýn, Hodonín), o této desce
píšu v minulém vydání zpravodaje
a právě tato pamětní deska stála
zmiňovaných 28.675 Kč.
Ve vestibulu Sokolovny jsou pak
na zděných sloupech umístěny dvě
nové keramické desky (tabulky),

které zmiňují zásadní letopočty pro
stavbu Sokolovny. Autorkou těchto
keramických desek je paní Martina
Mirošová, která je darovala obci
Lužice.
Patří jí za to dík, a to dík tuplovaný, protože s jejich vypálením
byly komplikace, desky vzhledem
k tloušťce a velikosti v keramické
peci praskaly. Nicméně autorka
věc nevzdala, desky se nakonec
podařilo zhotovit, vypálit a následně
zabudovat. Ještě jednou Díky!
Tolik banální příběh o rozhazovačném starostovi a obohacující se
keramičce z Lužic.
Prosil bych některé vážené čtenáře, než příště začnou vypouštět
zaručené zprávy, aby si věci ověřili a zjistili objektivní informace.
Předejdou tím řadě neuvěřitelných, nevymyslitelných, šílených
a zbytečných konstrukcí, které však
mohou i ranit a vzít chuť do činností
pozitivních. To by byla škoda. Dokonce velká škoda!
Tomáš Klásek
starosta
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JAK TO JE S HODOVOU KONSTRUKCÍ „POD ZELENÝM“
Poslední dvoje hody probíhaly za
ne úplně tradičních okolností a ne
tak, jak jsme byli v Lužicích zvyklí.
V roce 2019 byly poznamenány nedělním pádem části konstrukce (naštěstí k pádu došlo v poledne, kdy
pod konstrukcí nikdo nebyl), hody
roku 2020 již nesly stopy a omezení
dané COVIDEM-19. S ohledem na
protiepidemická opatření byly hody
zredukovány na dva dny a proběhly
v areálu Lidového domu.
Hlavně pod vlivem událostí
z roku 2019 se v orgánech obce
diskutovala nutnost pořízení nové
konstrukce, která by eliminovala
nebezpečí s konstrukcí „pro zelené“ spojená. V tomto smyslu byla
kontaktována firma, jež podobné
konstrukce pro některé obce na

Podluží zhotovovala (Prušánky,
Moravská Nová Ves). Formou
úvodní studie byla konstrukce pro
naše lužické podmínky navržena
a spočítána. Nicméně s ohledem
na dvě podstatné okolnosti nebylo
zatím přistoupeno k objednání
a zhotovení této konstrukce.
Těmi jsou:
a) Z epidemických důvodů nebylo
ještě v dubnu jasné, bude-li možné hody letos uskutečnit, a když
ano, tak v jaké podobě a v jakém
rozsahu, na kterém místě.
b) Změny v daňovém systému a propad ekonomiky vedly orgány
obce k opatrnosti a zvažování,
které akce do rozpočtu obce zařadit a které ne – na konstrukci
„pro zelené“ se letos nedostalo.
Z mého pohledu zcela logicky

a uvážlivě, přednost dostaly výdaje potřebnější a zásadnější.
Proto budou letos hody v Lužicích potřetí jinak, než jsme byli
v minulosti zvyklí. Nebudou „pod
zeleným“, ale budou pod sluncem
a hvězdnou oblohou.
Věřím, že hody v roce 2022 proběhnou již v normálních podmínkách, bez obav a nervozity z epidemie, s řádnou a dlouhodobou
přípravou, výběrem účinkujících,
muziky a v neposlední řadě i s novou a bezpečnou konstrukcí „pod
zeleným“.
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haluje tyto nedokonalosti a snaží
se je napravit. Díky Senátu bylo
opraveno velké množství zákonů,
jako např. zákon o dávkách státní
sociální podpory, který nadměrně
zvyšoval byrokracii a administrativu pro zaměstnavatele. Dále tzv.
pandemický zákon, který zaváděl
omezování práv až příliš a zaváděl
mimořádně vysoké trestní sazby i za
drobné trestné činy (např. krádež)
v době nouzového stavu a nekontrolovatelné pravomoci hygieny
a ministerstva zdravotnictví.
Já velmi intenzivně dlouhodobě
spolupracuji na volebním zákoně,
který je velmi sledován, a na stavebním zákoně, kde v týmu s poslanci
předkládáme pozměňovací návrh
k novele připravené vládou. Podle
ní by mělo dojít k úplnému zrušení
stávajícího systému stavebních úřa-

dem na její extrémní zranitelnost
a prožité útrapy.
Nezapomínám ani na ochranu
naší pitné vody ohrožené těžbou
štěrků. Snažím se v rámci boje se
suchem hledat zdroje vod (např.
závlahy), které by pomohly našemu
zemědělství. Jihomoravský kraj na
základě mých argumentů zadal analýzu podkladů k možnému využití
důlních vod na Hodonínsku. Věřím,
že to smysl má!
Senátoři nezahálí s pomocí proti
koronaviru ve svých regionech
a vyvíjejí mnoho různorodých aktivit. Jsem velmi ráda, že díky nadstandardním přátelským vztahům
našeho předsedy Senátu Miloše

Vystrčila dostala Česká republika
od Taiwanu pět výrobních linek na
výrobu FFP2 respirátorů od firmy
Autoland, jejíž majitel se rovněž
zavázal, že 5 % z výrobní kapacity
linek daruje Senátu na půl roku.
Díky tomu můžu u nás v regionu
rozdat 2 352 ks FFP2 respirátorů
měsíčně potřebným.
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko

Veselé hodové dny.
Tomáš Klásek
starosta

NAŠE PRÁVNÍ OKÉNKO
„Šmejdi po telefonu“
Dnes bych se chtěl věnovat problematice uzavírání (neuzavírání)
smluv po telefonu. Opakovaně se
nám tu rozmáhá takový nešvar,
tím je i nevědomé uzavření smlouvy
po telefonu, přičemž na druhé straně
se může nacházet „kdejaký zkušený
ŠMEJD“. Možnost uzavřít smlouvu
na dálku, tedy po telefonu, upravuje
občanský zákoník v § 1820 a následujících. V mnoha případech je
právě cíleno na naše rodiče, důchodce… Nebudu zde zkoumat, jakým
způsobem tito „šmejdi“ získávají
přístup k našim telefonům a kontaktům, ale chci se věnovat následkům
uzavření takovéto tzv. distanční
smlouvy z pohledu našeho, tedy
spotřebitelského.

SENÁT HRAJE NEPOSTRADATELNOU ROLI!
Během svého volebního období
jsem se mnohdy setkávala s názory,
že Senát je zbytečný a že ho nepotřebujeme. Konstantně občanům
vysvětluji, jak moc je Senát důležitý
a v čem tkví jeho role. Posledních
12 měsíců zcela jasně ukázalo, že
funkce Senátu je pro naši republiku
velmi důležitá a jeho role je nepostradatelná! Poslanecká sněmovna
obzvlášť v této koronavirové době
vytvořila mnoho zákonů „ušitých
horkou jehlou“, kdy i při dobrých
úmyslech a snaze o zlepšení situace
mohlo mnohdy dojít k závažným
legislativním problémům. Často se
jednalo o přímé poškození občana,
zásahy do Ústavy a ohrožení demokratických principů.
Senát naštěstí díky velkému
množství nezaujatých a politicky
neovlivňovaných odborníků od-

dů a ke vzniku úplně nové struktury
státních stavebních úřadů se sídly
v krajských městech – daleko od
občana. A to se mi vážně nelíbí!
V poslední době dochází k velkému nárůstu domácího násilí a týraní.
Proto jsem v Senátu předložila
návrh na změnu příslušného zákona. To by obětem mohlo pomoci
k přiznání statusu zvlášť zranitelné
oběti, díky čemuž s nimi bude
v trestním řízení zacházeno se zvýšenou citlivostí, kdy např. oběť násilí bude mít právo být vyslýchána
bez přítomnosti pachatele, bude mít
nárok na bezplatného zmocněnce
a bude moci využít zvláštních práv,
která jí přiznává status právě s ohle-

Senátorka Anna Hubáčková

Dobrá rada nad zlato.
Uzavření distanční smlouvy
vyžaduje přesné podmínky, které
vám musí „šmejd“ sdělit. Na úvod
takového hovoru je druhá strana

povinna vám sdělit o sobě základní
údaje a účel hovoru. Ale na druhou
stranu chci napsat, že ne vždy se
musí jednat o „šmejda“, může jít
samozřejmě i o seriozní nabídku.
Tento článek ale směřuje právě na ty
nekalé obchodní praktiky, které mohou spotřebitelům způsobit trauma,
starosti i nemalou finanční újmu.
Tyto nekalé hovory mohou začínat
příjemným hlasem a třeba dotazem,
zda se slyšíte, zda jste to právě vy či
máte zájem o vyslechnutí nabídky.
Kamenem úrazu této komunikace
se může stát právě ono vaše slůvko
ANO, slyšíme se či mám zájem(!).
Nejjednodušším řešením je takový
hovor ukončit a se „šmejdem“ se
vůbec dále nebavit. Ale co když na
počátku neznámého hovoru vůbec
netušíte, kdo vám volá a s jakým
úmyslem? Pořád buďte prosím na
cizí hovor opatrní a komunikaci
zahajte samozřejmě pozdravem
a dotazem, co si dotyčný přeje.

Pokud dotčená osoba začne činit
svou nabídku, klidně jí skočte do
řeči se slovy, že si nepřejete žádné
nahrávání hovoru ani o žádnou
nabídku nemáte zájem, a jednoduše
zavěste (myšleno obrazně – starým
telefonům s kouzelným sluchátkem
zřejmě už odzvonilo ). Pokud vás
nabídka i přesto případně zaujala,
raději zavolejte (svému mobilnímu
operátorovi, dodavateli energií,
pojišťovně…) a nechte si předložit případnou písemnou nabídku
nebo požádejte, ať někdo z vašich
blízkých takovou záležitost vyřídí
za vás.
Odstoupení od distanční smlouvy. Jako spotřebitel máte právo od
takovéto smlouvy odstoupit ve lhůtě
čtrnácti dnů (§1829 občanského
zákoníku). Tato lhůta však nezačíná
běžet vždy stejně a záleží, zda jde
o a) kupní smlouvu – ode dne převzetí zboží, nebo b) smlouvu, jejímž
předmětem je několik druhů zboží
5
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nebo dodání několika částí, pak
běží lhůta ode dne převzetí poslední
dodávky zboží, nebo c) smlouvu,
jejímž předmětem je pravidelná
opakovaná dodávka zboží, ta běží
ode dne převzetí první dodávky
zboží. Vždy výpověď posílejte
doporučeným psaním! Případné
předmětné zboží vámi odebrané při
podpisu smlouvy a mimo kamenný
obchod si pak převezme na své náklady onen podnikatel v domácnosti

spotřebitele. A také je potřeba vědět,
že zboží nemusíte vracet v původním obalu. Pokud spotřebitel
není poučen o právu odstoupit od
smlouvy v souladu s § 1820 odst.1,
písm.f), může odstoupit od smlouvy do jednoho roku… Důvodem
pro ukončení smlouvy tak může
být také vaše argumentace pomocí
omylu na straně spotřebitele, pokud
vás podnikatel nepřesně či chybně
poučil…

Dle mého prostého názoru je tento systém (jednostranně) důmyslně
propracovaný a opravdu vás všechny nabádám k větší ostražitosti na
cizí telefonní čísla. Raději takovéto
nabídky po telefonu odmítejte hned
v samém počátku bez užití slovíčka
ANO.
Neuzavírej obchod, dokud jsou
ryby ještě ve vodě.
Zbyněk Hromek
člen redakční rady

PŘEDSTAVUJEME SE
Mgr. Jiří Hubačka, člen zastupitelstva obce a redakční rady
Když jsem před dvěma lety na redakční radě navrhl, že bychom mohli v Lužickém zpravodaji vytvořit
rubriku „Představujeme se“, kde by o sobě každý zastupitel napsal pár řádek, bylo mi jasné, že na mne
taky jednou dojde…
Věřím, že mne spousta obyvatel Lužic zná přinejmenším „od
vidění“, protože zde žiji od svého
narození v roce 1981 a již od útlého
věku se aktivně účastním společenského života v obci. Když jsem
pak v roce 1997 opouštěl na konci
9. třídy bránu lužické základní
školy, otočil jsem se a řekl si, že se
sem jednoho dne vrátím coby učitel.
Na tento, pro někoho možná šílený,
nápad mne přivedl můj spolužák
a výborný kamarád v sedmé třídě,
když jsem mu byl schopen vysvětlit
učivo chemie tak dobře, že dostal
při následném zkoušení jedničku
a poděkoval mi slovy: „Juro, ty
to umíš tak dobře vysvětlit, že to
pochopím dobře aj já. Ty bys mohl
byt učitel!“ Toto byl zřejmě jeden ze
zásadních momentů v mém životě,
protože od té chvíle jsem nad jeho
zhodnocením začal vážně uvažovat
a nakonec se opravdu pro dráhu
učitele rozhodl. Nutno přiznat, že
jako učitel jsem se na naši základní
školu už nevrátil.
Mé další kroky směřovaly na
6

břeclavské gymnázium, kde jsem
pochopil, že práce se staršími žáky
mi bude bližší. Coby čerstvý maturant jsem pak v roce 2001 zamířil
na Univerzitu Karlovu do Prahy,

kde jsem během šesti let vystudoval
na přírodovědecké fakultě geografii
a na filosofické fakultě historii, oba
obory navíc se zaměřením právě na
středoškolské vzdělávání. Ačkoliv

mi Praha neuvěřitelně přirostla
k srdci, každý víkend jsem se vracel
domů, abych mohl pomáhat otci
ve vinohradě či se zapojovat do
folklorního života s místní chasou.
Záhy po absolvování vysoké školy jsem již jako pedagog nastoupil
na Purkyňovo gymnázium ve Strážnici, kde jsem strávil jedenáct let
v pozici učitele dějepisu a zeměpisu
a v těchto oborech vzdělal nespočet
studentů. Dvě třídy jsem pak dovedl
k maturitě v pozici třídního učitele.
V průběhu své práce jsem se za-

měřoval na talentovanou mládež
a zřejmě nejvyššího ocenění jsme
dosáhli, když tým mých tří žáků
vyhrál mezinárodní dějepisnou
soutěž gymnázií v roce 2015. O dva
roky později jsem dostal nabídku
přiblížit se pracovně k domovu
a přestoupil jsem na Gymnázium
a Obchodní akademii Hodonín, kde
působím od roku 2020 také v pozici
ředitele školy.
I přes nedostatek osobního volného času, kterým trpím asi tak jako
většina pracujících rodičů s malými

dětmi, si občas najdu chvíli na své
oblíbené činnosti, mezi které patří
cestování a turistika. Před jedenácti
lety jsem si například splnil jeden ze
svých snů a podnikl se svou budoucí
manželkou Pavlínou pěší pouť
z Francie přes celé Španělsko do
Santiago de Compostela. Další mé
koníčky jsou úzce spjaty s krajem,
ve kterém žijeme – víno a práce ve
vinohradě, folklor či zpěv, který
jsem přes deset let rozvíjel v chrámovém sboru v Mikulčicích a dodnes v mužském sboru z téže obce.
V kultuře, a především v oblasti
folkloru, působím od svých 15 let
a dodnes se snažím nejen aktivně
podílet na přípravě hodů, ale i vést
své děti k lásce ke kroji a tradicím. Mezi mé naprosto specifické
zájmy patří psaní (obliba psaní
mne přivedla k sepsání několika
článků v knihách vydaných obcí
Lužice i k členství v redakční radě
Lužického zpravodaje) a především
stavebnice LEGO, jak z pozice
stavitele, tak i sběratele.
S komunální politikou jsem
reálně začal v roce 2014, kdy
jsem byl coby nestraník zvolen do
zastupitelstva obce za KDU-ČSL
a navázal tak na práci svých bratrů,
kteří působili v pozici zastupitelů
přede mnou. Jak už z mé profese
a zájmů vyplývá, zaměřuji se především na oblast školství, kultury
a redakční činnost. Mou snahou je
podporovat vzdělání a kulturu nejen
v obci samotné, ale i v okolním
regionu a vést mladé lidi k tradicím
a zájmu o ně. Věřím, že s dobrým
vedením obce i místní školy se to
může podařit.
Jiří Hubačka
člen Zastupitelstva obce Lužice
a redakční rady
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CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ
V polovině dubna byly nečekaně
otevřeny po dlouhé době všechny
knihovny. Čtenáři mají možnost
opět chodit v pravidelnou provozní dobu (pondělí 13–18 a úterý
7–12 hodin) knihy si půjčovat
i vracet. I nadále je však nutné dodržovat hygienická opatření, zejména
použití respirátorů a dezinfekce
i dodržování rozestupů.

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Borotín 17, Borotín u Boskovic, od Brna pouze 50 km

IHNED K NASTĚHOVÁNÍ, BEZ ČEKACÍCH TERMÍNŮ
Milí a vážení čtenáři, dnes bych vás chtěl touto cestou
seznámit s možností získat bydlení na zámku, kde je
provozován dům s pečovatelskou službou „Za sluncem,
z. s.“. Areál se zámkem je situován v krásném a klidném
prostředí obce Borotín.
Věřím, že pro některé z našich spoluobčanů či rodičů by mohl být právě život na zámku tím správným
rozhodnutím…
Zbyněk Hromek, zastupitel

V březnu a dubnu proběhly
v knihovně dvě akce – fotografická
soutěž „S knihou na oblíbeném
místě v naší obci“ a jarní výtvarná
soutěž „Krtek v Lužicích“. Do
fotografické se zapojila bohužel
pouze jediná soutěžící, za její foto
moc děkujeme, získala poukázku
na nákup knih.

Ve výtvarné soutěži se nám sešlo
celkem 11 obrázků (viz druhá strana obálky). Ze všech autorů byli
v květnu vylosování tři, kteří získali
balíček s výtvarnými potřebami.
Malou drobnost obdržely i děti, jež
nakreslily ostatní obrázky.

Pokud situace dovolí, plánujeme na léto obnovit úterní dílny
pro nejmenší děti a dále zavést
prázdninové dětské výtvarné dílny,
které budou probíhat každý čtvrtek
od 9 do 11 hodin. Také je v plánu
uspořádat Noc s Andersenem, která
se nemohla uskutečnit v daném
termínu.
Vše bude upřesněno podle situace
na informačních kanálech obce.
Těšíme se na vás.

• Plně vybavené jedno a dvoulůžkové byty, včetně
kuchyněk a soc. zařízení
• Bezbariérové zařízení v klidné obci, obklopené
prostorným parkem
• Poskytování registrované pečovatelské služby od
7:00 do 19:00
• Možnost celodenní stravy, obědy – výběr ze tří menu
• Obvodní lékař, kadeřnice, pedikérka, kavárna
s občerstvením
• Recepční služba 24 hodin
• Vlastní zámecká kaple
• Vnitřní aktivity: infra sauna, vířivka, tělocvična,
masáže, skupinová cvičení, společenská knihovna,
zimní zahrada, aktivizační programy
• Velký park pro aktivní i pasivní odpočinek – spousta
míst k posezení na čerstvém vzduchu
• Venkovní fitness, jezírko s potůčkem, zahradní šachy
• Možnost pěstování bylinek a zeleniny
Neváhejte a kontaktujte nás, tady se budete cítit jako
na zámku.
Tel.:
734 235 886, 734 235 927
Email: krepelova@zasluncemzs.cz,
socialnipracovnice@zasluncemzs.cz
www.zasluncemzs.cz
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SLOVO ŘEDITELE
Vážení občané, milí rodiče,
v květnu jsme konečně mohli ve
škole přivítat všechny žáky naší
školy současně bez rotační výuky.
To byla situace, kterou jsme zažili
naposledy v září na začátku školního roku. Ten byl těžký pro všechny,
jak pro žáky, tak i pro rodiče či učitele. V září se začalo jakžtakž normálně, v říjnu se zavřelo, v prosinci
částečně otevřelo, po novém roce
zase pro většinu zavřelo, od března
se zavřelo pro všechny a v dubnu
se začalo zase s pozvolným rozvolňováním. K tomu se pomalu každý
týden měnila pravidla fungování
ze strany vlády, takže občas jsme
už ani nevěděli, jestli mohou děti
venku běhat bez roušky, jestli
vlastně vůbec mohou běhat, jestli
můžeme spojit dvě třídy v družině
atd. atd. Konec školního roku už
snad proběhne bez nějakých změn,
byť testování žáků a nošení roušek
ve škole nám asi zůstane. A soudě
dle vyjádření některých politiků
se nám testování a roušky možná
přenesou i do dalšího školního roku.
Hlavně nošení roušek při výuce není
pro děti úplně komfortní, některým
se občas dělá nevolno. Proto se
s žáky snažíme chodit v průběhu
výuky ven, aby se mohli nadýchat
čerstvého vzduchu a roušky na
chvíli odložit. I tělesná výchova
už může být ve sportovní hale,
takže se děti konečně začaly trochu
hýbat. Zvláštní rok zažily i děti
v MŠ. Ta byla zavřená též, a to
z důvodu rozhodnutí vlády či krajské hygienické stanice v důsledku
výskytu koronaviru mezi dětmi
a zaměstnanci. Jeden čas pak mohli
školku navštěvovat jen předškoláci.
I ti si díky svým učitelkám zkusili,
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jaké to je mít videohodiny přes
počítač či mobil. 
O distanční výuce už jsem psal
v několika minulých zpravodajích.
Ať při ní děláme jako učitelé sebevíc, standardní prezenční výuku
prostě nenahradí. Právě nyní – po
návratu všech dětí do škol – vidíme,
jak se mezi nimi zvětšily rozdíly
v jejich znalostech a dovednostech.
Jde poznat, kdo se v jaké míře poctivě doma věnoval učení, procvičování a plnění úkolů. Celkově je
ale pozitivní, že se nám do distanční
výuky podařilo zapojit všechny
žáky, byť u některých míra zapojení, jak jsem psal výše, nebyla příliš
intenzivní. Škola též vypomohla
zapůjčením tabletů do rodin.
V dubnu a květnu proběhly zápisy do školy a školky. Do 1. třídy
máme přihlášeno celkem 34 žáčků.
Vzhledem k tomuto vysokému počtu budou rozděleni do dvou 1. tříd.
Už nám v budově základní školy
začínají docházet volné prostory.
Před dvěma lety se rušila kvůli dvěma novým třídám místnost čítárny,
nyní budeme rušit pravděpodobně
místnost hudebny. Podobně složitá je situace i v mateřské škole.
K zápisu přišlo celkem 49 žádostí,
přičemž přijmout bylo možno tentokrát 33 dětí. Snad se co nejdříve
podaří obci získat dotaci nebo jiné
finanční prostředky na rozšíření mateřské školy o čtvrtou třídu, aby se
mohlo více vyhovět rodičům, kteří
kvůli zaměstnání potřebují dát dítě
do školky v průběhu školního roku.
Žáci 9. třídy mají za sebou přijímací zkoušky. Po prvních kolech
byla přijata většina žáků, zbývající
se dostali na střední školu po odvolání. Všichni tak budou moci

pokračovat v nějaké formě studia
na střední škole či v učňovském
oboru. Přeji jim, aby při svém dalším studiu byli úspěšní a spokojení
a jednou se mohli věnovat svému
vysněnému povolání.
Závěrem bych rád za tento školní rok poděkoval všem kolegům
a zaměstnancům za jejich úsilí při
zajišťování výuky či provozu školy,
všem rodičům, kteří se ve zvýšené
míře věnovali (nejen) učení svých
dětí, dík patří i žákům, kteří se doma
poctivě věnovali studiu, a zřizovateli za podporu školy v tomto
složitém období. Doufám, že přes
prázdniny všichni nabereme síly pro
nový školní rok. Věřím, že ten už
bude co nejméně ovlivněn epidemií
koronaviru.

Pracovní výchova ve 3. třídě během distanční výuky

Mgr. Vít Hubačka
ředitel školy

Čarodějnické učení v 1. třídě

Pracovní výchova ve 3. třídě během
distanční výuky

Veselé zoubky
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Blíží se konec školního roku, tak
bych se ráda poohlédla za uplynulým „divnočasem“ a zavzpomínala,
co všechno jsme ve školce letos
stihli.
Všechny jsme doufaly, že uzavření MŠ již nebude nutné. Připravovaly jsme spoustu akcí. Jenže
učitelky míní, covid mění… A tak
jsme z důvodu nařízení vlády musely uzavřít mateřskou školu na tři
týdny. Během této doby jsme se
snažily udržet s dětmi kontakt prostřednictvím moderních technologií
a hledaly jsme další způsoby komunikace. Na plotě mateřské školy
jsme vyvěsily několik her – jarní,
velikonoční, sportovní. Vymyslely
jsme pro děti velikonoční „pátračku“. Děti hledaly po Lužicích
zajíčky. Nápovědou jim byly fotky
míst, kde se zajíčci ukrývali. Někteří to vzali velmi zodpovědně. Lužice
projeli na kole, koloběžce, pěšky
nebo autem. Odměnou pro všechny
byla velikonoční nadílka, kterou si
děti mohly vyzvednout na zahradě
mateřské školy. Tato hra se setkala
s pozitivním ohlasem, za což jsme
všechny moc rády. Předškolním dětem jsme každý den posílaly úkoly
přes webové stránky. Snažily jsme
se předškolákům vynahradit zmeš-
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kané přípravy na zápis do základní
školy. Kdo neměl možnost tisku,
mohl si udělat procházku ke školce
a vyzvednout si úkoly vytištěné,
připravené v plastové krabici. Díky
facebookové stránce mateřské školy
jsme mohly sledovat, jak děti s radostí a zapálením plní všechny úkoly. Facebook nám tedy velmi dobře
posloužil jako zpětná vazba, ale také
jako další forma komunikace nejen
s předškolními dětmi. I menší si zde
našli „své“. Snažily jsme se posílat

různé náměty na tvoření, činnosti,
hry. No, prostě zpříjemnit rodičům
a prarodičům čekání na školku. 
S předškolními dětmi jsme zkusili
„online výuku“. Uskutečnili jsme
několik videohovorů a povídali
jsme si. Dokonce jsme zvládli plnit
úkoly a zahrát si vzdáleně hry. Bylo
to příjemné zpestření pro nás i pro
děti. Velké díky patří rodičům. Za
to, že suplovali nás, učitelky, a pomohli dětem s připojením k online
hovoru.
A aby toho nebylo málo, potkalo nás ještě jednodenní uzavření
z důvodu anonymní hrozby útoku
na mateřské školy. Tento útok byl
později směřován i na základní
školy. Všichni jsme však věřili, že
je nebezpečí zažehnáno, a tak jsme
začali plánovat různé akce, které se
konaly vždy během dopoledne. Proběhlo pálení čarodějnic, karneval,
závody na koloběžkách, focení tříd.
Den dětí jsme oslavili hned dvakrát.
1. června jsme plnili pohádkové
úkoly na zahradě mateřské školy.
Odměnou byly nanuky. Další den

jsme jeli do ZOO Hodonín a 3D
bludiště. Děti si výlet moc užily.
Účastníme se také projektu „Školka
v pohybu“. Každou středu nejstarší
děti trénují, soutěží, hrají sportovní
hry pod vedením zkušených fotbalových trenérů z Hodonína.
Do konce školního roku stihneme
ještě výlet na zámek v Miloticích,
kde budeme mít prohlídku v dobových kostýmech. Čeká nás také
slavnostní pasování předškoláků
za účasti pana ředitele. Akci nám
zpříjemní veselé vystoupení pana
Ivana Urbánka a také diskotéka.
Letošní občerstvení na tuto událost
obstarají samotné děti. S učitelkami
již plánují připravit něco malého
dobrého k zakousnutí.
Na jaře proběhl zápis do mateřské školy. Přihlásilo se celkem
50 dětí, ale vzhledem ke kapacitě
MŠ jsme mohli přijmout pouze 34.
Doufáme, že se zastupitelům obce
podaří sehnat dotaci a budeme se
moct těšit na vybudování nové třídy.
Snad v příštích letech uspokojíme
všechny zájemce. Pokud obdržíme
dotace, provoz MŠ bude přes prázdniny přerušen. V případě, že finance
nezískáme, bude provoz mateřské
školy do 16. 7. 2021.
Na závěr bychom chtěly všechny
ještě jednou poděkovat rodičům za
úžasnou spolupráci nejen při uzavření mateřské školy.
Přejeme všem prosluněné a pohodové dny!
Za kolektiv mateřské školy
Monika Štylárková
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ONLINE BESÍDKY A KONCERTY V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
DOLNÍ BOJANOVICE
Doba covidová příliš nepřeje kultuře a veřejnému
vystupování. Abychom se žáky alespoň trochu zúročili
výsledky naší práce při online výuce a ukázali je rodičům a příbuzným, uspořádali jsme několik hudebních
besídek. Všechny byly natáčeny v sále ZUŠ Dolní
Bojanovice.
Jedné z nich se zúčastnili také žáci z lužické pobočky,
a to 29. 4. 2021.
Záznam besídky je možno zhlédnout na kanále Youtube. Pro mnohé z žáků to bylo jejich první vystoupení
v neznámém prostředí a pro klavíristy zkušenost s hrou
na koncertním křídle.
Online podobu měl i absolventský koncert. Za lužickou pobočku absolvovala první cyklus Anna Marie
Zykmundová ve hře na violoncello.
Doufáme, že v příštím roce budeme moci realizovat
všechna vystoupení v živé podobě.
Marie Havránková
Absolventka Anna Marie Zykmundová s paní učitelkou
Marií Havránkovou
foto: Aleš Esterka

Kultura
PIETNÍ AKT K 76. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE
NEZAPOMÍNÁME…
I letos jsme si připomněli konec 2. světové války položením věnce k pomníku u základní školy.

foto: Barbora Horňáková
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DĚTSKÝ DEN 2021
Tak ho máme za sebou. Co? No
přeci Dětský den 2021.
Po nepříznivé situaci způsobené
nám dobře známým koronavirem
došlo k rušení většiny kulturních,
sportovních a společenských akcí.
Výjimkou nebylo ani pořádání
dětských dnů. Po úvahách, zda ho
pořádat a jestli si tím nepřiděláme
zbytečné problémy, jsme se rozhodli, že do toho půjdeme. Jen upozorňuji, že příprava tohoto svátku začíná již na přelomu října a listopadu
předcházejícího roku, kdy nevíte,
co bude za týden, natož pak za půl
roku. Ale nevzdali jsme to.
Den „D“ byl stanoven na sobotu
29. 5. 2021. Po konzultacích s hygienickou stanicí, policií a dalšími
institucemi jsme museli přistoupit
na několik opatření. Dělat antigenní
testy všem zúčastněným se nám
zdálo nerozumné a finančně náročné. Děti je mají ve škole, dospělí
v zaměstnání a starší spoluobčané
jsou již většinou očkováni. I tak
jsme ale museli uzavřít boční vstupy, u hlavního vchodu přichystat dospělým čestné prohlášení, soutěžní
stanoviště vybavit prostředky proti
covidu-19 a udělat další opatření.
Snad se nám to vše podařilo i za
cenu menších front u vstupu, a tak
jsme mohli začít slavit.
Brány se tradičně otevřely v 9.00,
kdy první čekatelé obdrželi osobní
kartičku se jménem a také tašku s malým dárkem. Nakonec
těch čekatelů bylo cca 368, což je
o 160 více než loni. Na tyto kartičky
pak dostávali obrázková razítka
po splnění jednotlivých úkolů.
Těch bylo tentokrát 7 a objevil se
např. slalom míčem mezi kužely
se střelbou na branku, překážková
dráha s lavičkami a kotoulem, hod
na basketbalový koš, slalom s míčkem na raketě či stále populárnější

discgolf. Jednu sportovní disciplínu jsme přenechali kamarádům
ze SRTG Lužice v čele s manželi
Lukovskými, za což jim velmi
děkuji. Výběrem disciplín jsme se
částečně snažili eliminovat kontakt
rukou s pomůckami, ale i tak byla
na každém stanovišti k dispozici
dezinfekce a papírové ručníky. Po
absolvování všech disciplín a obdržení razítek mohly děti předložit
kartičku u připravené tomboly, kde
si vylosovaly výherní číslo, za které
pak obdržely některou z připravených cen jako odměnu. Mezi těmito
cenami nechyběly různé hračky,
sportovní potřeby, kancelářské potřeby, ale třeba i šampaňské.
Mimo tyto soutěže si děti mohly
prohlédnout zásahové vozidlo Policie ČR s vystavenou výbavou, vozidlo zdravotní služby DONERA,
hasičský vůz TATRA dobrovolných
hasičů z Prušánek, připravena byla
prohlídka motorek. Pro všechny
účastníky byla připravena trampolína nebo možnost sklouznout se na
nafukovacím hradě nebo skluzavce,

pro větší pak nafukovací wipeout
koule či opičí dráha. Svou práci
nám také přišli představit místní
chovatelé, kteří přinesli na ukázku
i některé své zvířecí mazlíčky.
Pro všechny pak byla v provozu
udírna s připravenými klobásami,
cigáry nebo párkem v rohlíku
a otevřeno občerstvení pro příjemné
osvěžení. Pro děti stánek s perníkem, cukrovou vatou a popcornem.
Celá akce by nebyla možná bez
podpory místních i přespolních
firem a subjektů. Velké poděkování
za poskytnutí sponzorského daru
tedy patří:
autodoprava FILTOP s.r.o., Hodonín; DD Pneu s.r.o., Moravská
Nová Ves; GEPROSTAV geodézie
s.r.o., Hodonín; GEPROSTAV energy s.r.o., Hodonín; Groz-Beckert
Czech s.r.o., Lužice; Groz-Beckert
Czech s.r.o., Lužice (odbory);
LUTES s.r.o., Lužice; obec Lužice; MCS – Ing. Milan Foldyna;
Stavební firma PLUS s.r.o., Hodonín; PROST Hodonín s.r.o.;
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
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SLOVÁCKÝ KRÚŽEK LUŽICE, LUŽIČTÍ MUŽÁCI A OBEC LUŽICE
Vás srdečně zvou na tradiční

3. – 6. července 2021

Hodonín; VHS Břeclav s.r.o.; stavební firma R. Příkazský, Lužice;
REPREL s.r.o., Hodonín; TJ Baník
Lužice, z.s.; TESPRA Hodonín,
s.r.o.; vodo-topo-sanita Pecka Jan;
WIKI, spol. s r.o., Kyjov; Kaiser
Servis, spol. s r.o., Blansko; stavební firma Antonín Horký; VIVA

Energy, s.r.o., Lužice; F-Dental
Hodonín, s.r.o.; Hospůdka Na Hřišti, Luděk Fojtů; KŘ Policie ČR,
Brno; itself s.r.o., Brno a manželé
Šošovičkovi z Lužic.
Jak vidíte, seznam je dlouhý.
Pokud jsem na některé zapomněl,
není to úmysl a velmi se omlouvám.
Co říct závěrem: hlavně velký dík
všem, kteří se podíleli na pořádání
této akce – holky u vstupu nebo při
vydávání tomboly, fotbaloví žáci
na jednotlivých stanovištích, ale

i všichni rodiče a kamarádi, kteří
mi pomohli s přípravou této oslavy
jednoho z nejhezčích svátků v roce.
Ještě jednou i velký dík všem sponzorům za poskytnuté příspěvky, jak
finanční, tak materiální.
A úplně na závěr přání, aby i příští
rok nám vše vyšlo a dokázali jsme
pro ty naše děti připravit stejně příjemnou oslavu jejich svátku.
Ještě jednou velký dík všem,
váš Petr Slatinský

LÉTO V LUŽICÍCH
3.–6. 7. 2021
Předhodový večer
Hody – v plném rozsahu na tradičním místě u Sokolovny

Sobota 3. 7. 2021
9.00 Vyhrávání po dědině
Hraje DH Hornobojané
19.30 Předhodový večer
Účinkovat budú:
Vodní skauti, Lužičtí mužáci,
Jaroslav Černý, Matěj Kudrna, René Zhříval,
Kamila Tomšejová (roz. Šošovičková)
Hraje: CM Lašár
Neděle 4. 7. 2021
10.00 Hodová mše
14.30 Krojový průvod obcí
16.00 Taneční zábava v centru obce
Hraje DH Miločanka
20.30 Hodová večeře
22.00 Pokračování taneční zábavy

Pondělí 5. 7. 2021
15.00 Krojový průvod obcí
17.00 Taneční zábava v centru obce,
Hraje DH Hornobojané
20.30 Hodová večeře
22.00 Pokračování taneční zábavy
Úterý 6. 7. 2021
19.00 Taneční zábava v centru obce
Haje DH Hornobojané

18. 7. 2021
Indiánský den – tematické odpoledne pro děti a rodiče v areálu Cihelna
24. 7. 2021
Koncert Zpátky do minulosti – areál Cihelna
11. 8. 2021
Kočovné divadlo
15. 8. 2021
Sportovní odpoledne v areálu Cihelna
21. 8. 2021
Turnaj v pétanque
28. 8. 2021
Rozloučení s prázdninami – zábavné závody pro děti i rodiče
16

Hody se uskuteční na prostranství mezi radnicí a Sokolovnou.
Vstupné na každý den 100 Kč/osoba, krojovaní a děti do 15 let zdarma.
Celé hody se budou řídit aktuálními epidemiologickými opatřeními,
zakoupením vstupenky potvrzujete jejich dodržování.
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Online skaut je dobrá zkušenost, ale už bych to asi
nechtěla. Ten fyzický kontakt to nenahradí.
P. Gožďálová

SKAUTI LUŽICE

Online skaut byl fajn, nebylo to sice jako za normální
situace, ale dalo se to zvládnout. Každopádně se těším,
až bude skaut zase tak jako dřív.
L. Holešinská
Online oddílovky byly fajn, hráli jsme hry a bavili
se. Samozřejmě to nenahradí schůzky, jaké jsme měli
v normálu, ale líbily se mi.
A. Hubačková

Ačkoli situace počátkem jara vypadala slibně, totiž
že bychom se mohli vrátit k normálním skautským
schůzkám, nakonec jsme jarní čas strávili u počítačových obrazovek. Schůzky pokračovaly online, stejně
jako tomu bylo doposud. Snad by se zdálo, že tak trochu
zahálíme, ale jak bychom mohli? Vždyť v pohádkovém
světě je stále spousta problémů k řešení!
Nejprve se nám ozvali Hodan, Hubert a Eda z pohádky Krysáci, jejich kamarád trpaslík Ludvíček se totiž
ztratil! Nedalo nám to, a tak jsme začátkem března
vyrazili do ulic. Plnili jsme nejrůznější úkoly, za ně jsme
získávali indicie, kam se máme vydat pro naši stopu.
Po týdnech snažení a usilovného pátrání po stopách nás
krysáci opět kontaktovali, představte si, Ludvíček se
vrátil! Zjistili jsme, že byl u nás v Lužicích navštívit
svoji rodinu, takže by se snad dalo říct, že jsme hledali
zbytečně. Ludvíček nám však jako omluvu poschovával po Lužicích malé trpaslíčky, které jsme si poctivě
vypátrali, každý máme dnes toho svého vystaveného
na poličce. Nuže, dobře to dopadlo!
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Další zákazník naší večerníčkové pomáhací agentury na sebe nenechal dlouho čekat. Na začátku května
k nám přišla prosba o pomoc od motýla Emanuela.
Makové panence totiž vítr rozfoukal všechny okvětní lístky ze sukýnky! Kde je hledat, ví jenom stará
makovice, která nám ale nechce říct, kde jsou, dokud
jí neodpovíme na její všetečné otázky. A tak jsme se
pustili do zkoumání Lužic křížem krážem, počítali jsme
májky, pročítali jména na pomníku u školy a zkoumali otevírací doby obchodů, ale taky spoustu dalších
věcí! Čím víc správných odpovědí jsme našli, tím víc
se sukýnka Makové panenky zaplňovala, až se nám
nakonec podařilo, s velkou pomocí motýla Emanuela,
najít všechny lístky. A nakonec se nám poštěstilo potkat
Makovou panenku i osobně!
Od začátku června už se konečně vracíme do klubovny, na což se všichni moc těšíme. Hlavně se však
těšíme na náš tradiční letní tábor a na další výzvy, které
nás jistojistě čekají!
Karolína Maršálková

Tak to jsou slova některých našich starších skautek.
Je pochopitelné, že skautování přes počítač není úplně
to pravé ořechové, ale snažili jsme se a každý druhý
týden jsme se připojovali na online schůzky. Díky bouřlivým debatám jsme si vylepšili naše fiktivní městečko,
kde nám přibylo například zdravotní středisko nebo
knihovna. Další velké téma k diskusi bylo zacházení se
zvířaty, každý tak mohl říct svůj názor na různé situace, kde by se práce se zvířaty mohla zdát nekorektní.
V neposlední řadě jsme společně pronikali do hloubi
skautské historie prostřednictvím počítačových aktivit.
Na poslední schůzce se o program postaraly samy děti,
každý si nachystal nějakou aktivitu pro ostatní. Objevily se vtipné kvízy, vědomostní hry, a dokonce i zlatá
klasika jako „město, jméno“ nebo bingo.
Abychom jen nevysedávali u obrazovek, zapojili
jsme se do pohybové skautské výzvy. Děti nám vedoucím psaly, kolik ušly nebo najezdily za každý den
kilometrů, my jsme potom počet zapsali na internetovou
stránku skautské výzvy, kde se vzdálenosti sčítaly.

foto: Karolína Maršálková
Společně se skauty z celé republiky jsme tímto způsobem pomyslně došli do všech zemí světa, kde se ještě
neskautuje, takže třeba do Číny nebo na Kubu.
Začátkem června už máme konečně povoleno scházet
se osobně a už se na to moc těšíme!
Kateřina Maláníková

ROZKVETLÉ LUŽICE 2021
Klub česko-francouzského partnerství ve spolupráci
s obcí Lužice pořádá již 16. ročník soutěže Rozkvetlé Lužice. Tato soutěž je zaměřena na vyhodnocení
a ocenění nejlépe upravených předzahrádek včetně
květinové výzdoby oken v naší obci.
Porota složená z členů klubu vybírá do finále soutěže
rodinné a bytové domy v Lužicích, které mají nejlépe
upravené předzahrádky a květinovou výzdobu oken.
Finalisté, majitelé domů, jsou pozváni na závěrečnou
besedu, kde každý z nich obdrží věcnou cenu.
Na této závěrečné besedě vyberou účastníci v anketě 3 nejlepší domy. Jejich majitelé získají finanční

odměnu. Tu lze získat až po 3 letech (např. vítěz roku
2020 může získat finanční odměnu znovu až v roce
2023).
Fotografování proběhne v červenci a srpnu. Do
soutěže se lze zapojit také tím, že zašlete fotografii na
emailovou adresu: klubcr-fr@email.cz.
Pokud se soutěže nechcete zúčastnit, oznamte to na
uvedený email nebo na obecním úřadě.
I letos se těšíme na vaši krásnou květinovou výzdobu.
Jana Líčeníková, předsedkyně Klubu
česko-francouzského partnerství Lužice
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CO SE DĚJE U BRONTOSAURŮ?

STARÝ KVARTÝR V DOBĚ COVIDOVÉ

Netrpělivě jsme čekali, až se
uvolní opatření a my budeme moci
znovu zahájit oddílovou činnost.
Konečně jsme se dočkali a během
května oddílovky rozjeli. Hned na
první schůzku Žabiček dorazilo
rovnou 13 dětí. Těší nás, že na
schůzky děti nezapomněly a přišly s nadšením. Bylo to nadšení
z toho, že se vidí s kamarády, že
vidí nás vedoucí, ale také z toho,
že si mohou zase společně venku
zablbnout. Doufáme, že do konce
školního roku proběhne ještě několik schůzek, kde si děti zahrají
oblíbené hry a připomenou si fungování v kolektivu, protože měsíce
doma u online výuky a bez kamarádů byly opravdu náročné. Naučíme

Rok 2021 začal pro nás pro
všechny zrušením všech aktivit,
které jsme dříve měli rádi a na
které jsme se moc těšili. Členové
Muzejního spolku však vůbec nezaháleli. Již v lednu připravovali
Starý kvartýr na velké malování
všech místností, které proběhlo poprvé od kompletní rekonstrukce, tj.
téměř po dvaceti letech. Nejdříve
se tedy musely všechny místnosti
vyklidit a připravit na malování,
které zrealizoval p. Horňáček.
Chtěli bychom mu tímto moc poděkovat. Při výmalbě byla v hlavním
pokoji částečně odkryta původní
malba pomocí šablon, kterou jsme
záměrně zachovali jako ukázku.

Po dokončení malování bylo
v místnostech opět instalováno
vybavení, řada exponátů byla
vyměněna, uspořádání nábytku se
změnilo a oživilo.

Starý kvartýr v „novém kabátu“ tak mohl přivítat 31. března
návštěvu České televize. Vítězka
televizní soutěže ve vaření paní
Petra Burianová natáčí nový po-

foto: Jitka Dvořáková

se opět respektovat jeden druhého
a na začátku prázdnin společně
vyrazíme na tábor. Přípravy jsou
v plném proudu a vše nasvědčuje
tomu, že tábor proběhne ve velmi
podobném režimu jako loni. Jsme
moc rádi, že děti vidíme dříve
než na táboře, a o to více se tam
těšíme! 
Monika Nováková

Malování kvartýru
foto: Jitka Konvičná

foto: Marie Hůková
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Natáčení České televize

foto: Jitka Konvičná
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Spolky

Spolky
řad, pro který si sama vybrala náš
Starý kvartýr. Okouzlil ji natolik,
že jeden z dílů byl natočen právě
u nás. Bude vysílán ještě letos na
podzim. Natáčení probíhalo celý
den, bylo velmi příjemné a samozřejmě probíhalo v souladu se všemi hygienickými předpisy, které
byly v nouzovém stavu stanoveny.
Další akcí, která Starý kvartýr
čekala, byl Víkend památkových domků, ten se uskutečnil
5. a 6. června. Oba tyto dny byly
na Slovácku otevřeny památkové
domky, objekty lidového stavitelství a malá muzea. Starý kvartýr
se do této akce zapojil již potřetí.
Návštěvníci si mohli prohlédnout
novou výstavu s názvem Cestou
necestou. Je zaměřena na věrného
průvodce cestování – na kufry.
Ukazujeme např. kufry z 30. let
20. století, které si lužičtí občané
přivezli z Ameriky. V dalších prostorách vzpomeneme 125. výročí
narození Jaroslava Dobrovolského. Mnoho z vás určitě upoutá

VČELAŘI

Výstava Cestou necestou

foto: Jitka Konvičná

i výstava pana M. Varmuži. Více
než 60 let se věnuje filumenii –
sbírá zápalkové nálepky a zapůjčil
nám jich přes 5 000!
Z důvodu stále trvajících omezení jsme tentokrát neuspořádali
tradiční vernisáž, ale přesto bu-

deme rádi, když k nám zavítáte
a zavzpomínáte spolu s námi prostřednictvím naší výstavy.

jehož realizace se díky epidemiologické situaci zkomplikovala.
CD by mohlo spatřit světlo světa
v jarních měsících příštího roku.
Touto cestou bych chtěl poděkovat
obci za podporu při realizaci. 
V předcházejících letech jsme vždy
v jarních měsících pořádali společné výlety s našimi manželkami, přítelkyněmi, milenkami a samozřejmě i s našimi milovanými dětmi.
Bohužel tento rok jsme žádný výlet
neuskutečnili, ale doufáme, že naše

tradice se opět obnoví a budeme
se zase moct o naše zážitky s vámi
podělit.
Covide – doufáme, že nám po
roční pauze nepřekazíš tradiční
podzimní apaluchu.

Tatiana Hromková,
Alena Lacková

MUŽÁCI Z LUŽIC
Po delší pauze způsobené situací
kolem covidu začínáme opět naše
společné zkoušky a připravujeme
vystoupení na lužické předhodové
zpívání s cimbálovou muzikou
Lašar. Hlavním tahákem by mělo
být vystoupení Kamily Tomšejové. V současné době máme cca
19 aktivních členů, kteří mimo jiné
začínají připravovat i vystoupení
na předhodové zpívání v Josefově.
Dále bych chtěl naše spoluobčany
informovat o přípravě nového CD,

Závěrem si vám dovolíme popřát
hezké léto a hodně zdraví.
Za mužáky
Vlastik Magdolen
a Zbyněk Hromek

Jaro je pro včely i včelaře nejlepší
období. Celá příroda se probouzí,
všude jsou krásně kvetoucí stromy,
keře a rostliny. Letos byl nástup jara
pozvolný a chladný, zpočátku byly
naše včeličky spíše doma v úle, ale
jakmile se trochu oteplilo, hned se
vydaly za potravou.
Radost z toho mají i pěstitelé ovoce, v sadech to jen hučelo. Nejraději
mají včely květy třešní a višní, to
je pro ně vítaná pochoutka. A tady
v Lužicích mají třeba višní dostatek.
Taky nádherné květy jírovce neboli
koňského kaštanu, které jsou vidět
v centru obce, včely lákají. A víte,
jak poznají včely, který květ jírovce
má pro ně připravený nektar a pyl?
Všimněte si barvy komponentů
uvnitř květu. Když mají barvu
žlutou, je zde květ ještě neopylený,
tedy s množstvím nektaru. Pokud
je uvnitř květu červená barva, neprodukuje květ nektar, včely z něj
sbírají pouze pyl. A takový květ je
již opylen. Na včelách, které nám létají do úlu, vždy přesně poznáme, že
nosí nektar a pyl z kaštanu. Mají na
nožkách sytě červené rousky pylu.
Letos to na nějaké velké společné akce včelařů nevypadá, tak
se snažíme alespoň sázet, co jde.
Nakoupili jsme semena hořčice,
svazenky, jetele, vojtěšky, pohanky.
Sází se na domluvených plochách,
blízko našich včel. Taky máme
dřeviny, kterými nahrazujeme aspoň částečně to, co bylo vykáceno.
Ubylo hodně vrb, které včely nutně
potřebují. Letos jsme spolupracovali na projektech obnovení dřevin
v Hodoníně, zkuste si zajít na cestu
z Nesytu směrem do Mikulčic
a podívat se na hruškovou alej,
navazující na již vysázené dřeviny
pro včely.

foto: Oldřich Ištvánek

Oldřich Ištvánek
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ZÁZNAMY VE STARÝCH KRONIKÁCH
EPIDEMIE CHOLERY V ROCE 1866

SBĚR ŽELEZA 2021

Přesná čísla o počtu obětí neexistují. Odhaduje se, že jen na území
Moravy zemřelo následkem této
epidemie na 50 000 lidí. Samotné
pruské vojsko přišlo vinou cholery
asi o šest a půl tisíce vojáků, tj.
o tisíc víc, než jich zemřelo v boji.
Kam vkročila noha pruského vojáka, tam se nezadržitelně začala šířit
infekce, která se nevyhnula žádné
vesnici nebo městu.
Roku 1866, tedy před 155 lety,
probíhala prusko-rakouská válka.
16. června došlo k obsazení Hodonína Prusy. Do města dorazilo
10 000 mužů. Usadily se zde oddíly
všech druhů zbraní, část na lukách
a po obou stranách holíčské silnice,
zbytek přeplnil všechny domy ve
městě. Obsazeny byly také okolní
obce. Vojáci bezplatně brali vše, co
se jim hodilo. Jen velkostatek v Hodoníně byl nucen hostit 800 mužů
a továrna na tabák 500. Všechny
domy v celém městě byly vojáky
přeplněny. Prusové se v domech
ubytovali sami a žádali od majitelů
zaopatření v nejlepší a nejhojnější
míře. Hospody a krámy byly plny
nepřátelského vojska, bralo se,
aniž se platilo. Nejhůře Prusové
hospodařili v erárních skladech,
nacházejících se za drahou, kde
bylo mnoho tisíc centů sena, ovsa,
mouky, obilí a ostatní proviant
pro císařskou armádu i zásoby pro
tabákovou továrnu, a v pivovarském sklepě nad drahou, kde bylo
uskladněno 12 tisíc věder piva. Ze
skladu nad drahou i z tabákové
továrny bylo během invaze v době
od 16. července až do 10. září
neustále rozváženo obilí, seno
24

a tabák k ostatním oddílům pruské
armády. Jak rozsáhlé musely být
zdejší zásoby, vysvítá z pruského
vyjádření, že hodonínské sklady
a tabáková továrna jsou jim milejší
než vyhraná bitva. Zlepšení situace
pro civilní obyvatelstvo nastalo až
po uzavření příměří v Mikulově
26. července, neboť obyvatelé byli
zbaveni povinnosti zaopatřovat
pruské vojsko. Přebírala ji však
obec, to zase omezovalo možnosti
jejího rozvoje, což se projevilo
na daních. V tabákové továrně se
během války nepracovalo.
Hodonín opustila pruská vojska
10. září 1866. Jejich odchodem
však ještě útrapy neskončily. Prusové zanechali nemilého hosta, který byl horší než pruský vpád. Cholera se objevila nejdřív u pruských
vojáků umístěných ve zdejší hlavní
farní škole, která byla upravena na
nemocnici. Ve městě zemřelo na
choleru 70 Prusů, z nichž 6 bylo
pohřbeno na místním hřbitově,
ostatní na hřbitově zřízeném jen
pro mrtvé Prusy, a to za cihelnou ve
směru do Mutěnic (dnešní nádvoří
Hodonínských cihelen – závodu I).
Jejich pozůstatky byly v roce
1901 přeneseny na nově vybudovaný hřbitov v Rohatecké ulici.
Ještě za pruského pobytu se
rozšířila cholera i mezi městským
obyvatelstvem, nejprudčeji však
řádila po odchodu Prusů, kdy během jednoho týdne došlo k více než
50 úmrtím. Celkem zemřely na tuto
epidemii v Hodoníně 203 osoby.
Nemoc řádila především na konci
Rohatecké ulice a na Pančavě, kde
kosila místní chudinu.

Pro obyvatele Lužic a okolních
obcí byl rok 1866 velmi krušný.
Ke konci května zničil mráz celou
úrodu. Co zbylo, pobralo pruské
vojsko. Jeden rolník měl ubytováno až 50 vojáků. Následkem
války vypukla cholera (Lužicemi
prošla také roku 1849, nepřežilo
ji 80 osob).
Od 31. července do 13. září
1866 na tuto nemoc zemřelo
v Lužicích 68 lidí. Celkem za rok
1866 bylo vykazováno 108 zemřelých. Pro srovnání: roku 1865 zemřelo 31 osob, v roce 1867 bylo
30 zemřelých.
V Mikulčicích zemřelo na choleru 44 obyvatel, v Těšicích 9, v Dolních Bojanovicích dokonce 132.
Věra Kotásková
kronikářka

I na letošní rok jsme naplánovali
tradiční sběr železa a barevných
kovů, tentokráte v sobotu 15. 5. 2021.
Za dobu, kdy se tato akce pořádá,
se již stala tradičním úklidem železného haraburdí pro některé místní
domácnosti. Za pomoci bývalých
hráčů dorostu a několika mužů,
s technickou pomocí společnosti
LUTES a stavební firmy Radka
Příkazského se vyjelo v devět hodin do našich ulic, kde již někteří
občané měli připraveny menší
i větší hromady všeho nepotřebného
železného šrotu, prostě to, co jim
již doma překáželo a nepotřebovali
to. Letos nám přálo i počasí, takže
nám práce dobře odsýpala od ruky.
Někteří z vás nás již předem obvolávali a upozorňovali na to, co
nás čeká po příjezdu k nim. A tak
se mezi vším tím šrotem objevila
různá jízdní kola, motory, poličky,
držáky, pračky, staré kotle, zahradní
nábytek apod. Letošní výsledek
sice o něco zaostal za rekordním
loňským, ale i tak jsme sesbírali
několik tun haraburdí. Po loňském

Sběr železa

cenovém propadu i finanční stránka
byla příznivá, a tak máme o čem
přemýšlet – za co utržené korunky
utratíme. Něco jsme již našim mladším sportovním kolegům pořídili
loni, sami ale dobře víte, že některé
věci toho dnes moc nevydrží a je
potřeba je neustále obnovovat.
Závěrem bych chtěl velmi poděkovat všem občanům, kteří jakýmkoliv množstvím šrotu pomohli
při tomto sběru a tím i našim mlá-

foto:Petr Slatinský

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

OZNÁMENÍ
Žádáme občany, aby se při plánování likvidace většího množství odpadu
(nábytek, rekonstrukce bytu apod.) předem informovali na sběrném dvoře,
a to v provozní době osobně nebo na tel. 602 649 841.
Kapacita kontejnerů je omezená a my bychom touto cestou rádi předešli
případným nedorozuměním při přebírání vašeho odpadu.
Děkujeme, LUTES s.r.o.
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KAM S NEFUNKČNÍ ŽÁROVKOU?
Většina z nás musí občas řešit, co se žárovkou, která najednou dosvítila. Vysloužilé žárovky, zářivky
a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z některých z nich mohou při rozbití unikat
nebezpečné látky.
V průměrné domácnosti se nachází přibližně 14 světelných zdrojů. V posledních letech postupně přecházíme na ekonomicky a ekologicky šetrnější druhy.
Podle místnosti a svých preferencí volíme kompaktní
a lineární zářivky nebo čím dál častěji LED žárovky.
Vybíráme různou intenzitu a charakter světla – výběr
moderních světelných zdrojů je opravdu pestrý.
Má to ale jeden háček: pokud taková žárovka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši. Důvodem jsou
druhotné suroviny, které lze díky recyklaci znovu využít. Navíc zářivky (trubicové i kompaktní) obsahují
malé množství jedovaté rtuti, kterou je třeba odborně
zpracovat. Při špatném či neodborném zacházení a ve
vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví
a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít jakoukoliv
vysloužilou žárovku a odevzdat ji v obchodě při
nákupu nové.

kerých světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro
Lužice zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který
dodává sběrné nádoby a plně hradí také veškeré náklady na přepravu a recyklaci odevzdaného elektroodpadu. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu
část prostředků, které bychom jinak museli použít na
ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací
žárovky, fénu, vysavače či jiného elektrozařízení
nám snad vynahradí vědomí, že společně přispíváme
k ochraně životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními elektrozařízeními
a o dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete
na www.ekolamp.cz.

Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním
světelným zdrojem, je odevzdat ho na sběrném dvoře
v Lužicích, Kratiny 1033/23. Obsluha sběrného dvora
ho od vás zdarma převezme a uloží do speciální sběrné
nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití. Zpětný odběr veš-

PŘEHLED VÝVOZU POPELNIC A PYTLŮ BĚHEM 2. POLOLETÍ 2021
7. 7. 2021

13. 10. 2021 + pytle

21. 7. 2021 + pytle

27. 10. 2021

4. 8. 2021

10. 11. 2021 + pytle

18. 8. 2021 + pytle

24. 11. 2021

1. 9. 2021

8. 12. 2021 + pytle

15. 9. 2021 + pytle

22. 12. 2021

29. 9. 2021
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a MAS Jižní Slovácko
MAP II BAVÍ DĚTI A POMÁHÁ UČITELŮM
Projekt MAP II je věnován podpoře školství. Je jednou z klíčových
aktivit MAS Jižní Slovácko, a přestože doba covidová i zde odsunula
realizaci některých aktivit do online
prostředí nebo na pozdější dobu,
tým projektu nezahálel.
V listopadu roku 2020 jsme pro
děti vyhlásili soutěž Zimní tvoření.
Do této soutěže mohly děti ve věku
10 až 13 let zasílat fotografie svých
výrobků na téma Vánoce a zima.
Na facebooku mohla veřejnost
hlasovat o nejoblíbenější výrobek,
který pak získal cenu veřejnosti.
Zapojilo se celkem sedm dětí,
a protože všechny zaslané výrobky
byly krásné a originální, odměnu
získaly všechny.
V prosinci se také uskutečnila
vánoční online výstava výrobků
dětí ze základních a mateřských
škol. Fotografie výrobků svých žáků
zaslaly následující školy: Základní
škola Hodonín, U Červených domků 40; Základní škola a Mateřská
škola Prušánky; Mateřská škola
Jánošíkova Hodonín; Škola Na Pohodu a Základní škola a Mateřská
škola Čejč.
A protože se nám covidová doba
protáhla až do letošního jara, vyhlásili jsme pro děti další, tentokrát
velikonoční, výzvu s názvem Vezmi
vejce na vandr. Děti měly vyrobit z čehokoliv jakékoliv vajíčko
a vzít ho na vandr ve svém okolí.
Fotografii z vandru nám zaslalo
celkem 24 dětí z následujících škol:
Základní škola Dubňany, Mateřská
škola Dubňany II, Základní škola

Předávání cen za účast v Zimním tvoření

a mateřská škola Dolní Bojanovice,
Mateřská škola Čejkovice, Základní
škola T. G. Masaryka Čejkovice,
Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2
a Základní škola a Mateřská škola
Sudoměřice. Všechny děti byly za
svoji aktivní účast odměněny. Už
teď pro děti chystáme červnovou
a následně prázdninovou výzvu.
Tak sledujte naše www stránky
a facebook.
Pro pedagogické pracovníky jsme
uspořádali několik online worksho-

foto: archiv MAS

pů na témata, která si pedagogové
sami vybrali, a v online prostředí
také proběhla setkání předmětových
kabinetů a pracovních skupin. Byla
provedena aktualizace velkého
strategického dokumentu zaměřeného na vzdělávání v ORP Hodonín
s názvem Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín. I díky tomuto
dokumentu mohou pak školy žádat
o finanční prostředky na realizaci
svých investičních záměrů z evropských zdrojů.
27
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ZNAČKU „SLOVÁCKO REGIONÁLNÍ PRODUKT“ ZÍSKALO PRVNÍCH
DESET DRŽITELŮ

Nástěnka MŠ Dubňany I

foto: archiv MAS

Schodiště ZŠ Hodonín, Očovská
foto: archiv MAS

Realizační tým projektu MAP
II začal také chystat aktivity, které
povedou k přípravě navazujícího
projektu MAP III s názvem Akčně
ke vzdělávání na Hodonínsku.
Absolvovali jsme velké množství
schůzek se zástupci škol. Jsme rádi,
že můžeme již nyní říci, že námi navštívené školy souhlasí s aktivním
zapojením do nového projektu. Velmi si tohoto zájmu vážíme a těšíme
se na rozvíjení naší další spolupráce.
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Hodonín II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/00086
26 (MAP II) je jednou z význam-
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ných aktivit Místní akční skupiny
Jižní Slovácko, z.s. (MAS Jižní
Slovácko). Již od roku 2016 se
prostřednictvím realizace projektů
MAP (I a II) usiluje o rozvoj předškolního a základního vzdělávání

na území ORP Hodonín. Pro bližší
informace o výše uvedených akcích, ale i o ostatních aktivitách
MAP II sledujte naše www stránky
www.jiznislovacko.cz nebo facebook Vzdělávání na Hodonínsku.

Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
vedoucí projektu MAP II pro ORP Hodonín
Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.
Kanceláře MAS: Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
www.jiznislovacko.cz
Facebook @jiznislovacko

Dekorační předměty, dobroty k zakousnutí,
suroviny do kuchyně, bylinné čaje, mošty, ale také
oděvy s vyšívanými folklorními ornamenty, nebo
dokonce vinná mouka, dřevěné štokrle či speciální
kompost na zahrádku. Množství produktů od deseti producentů získalo nově vzniklou značku SLOVÁCKO regionální produkt. Rozhodla o tom třetí
dubnový týden osmičlenná certifikační komise.
Zájem o nově vzniklou značku byl velký. Výrobci až na výjimky nestáli o certifikaci jediného
produktu, ale celých skupin. Například vinařství
Sýkora z Čejkovic pod názvem „Výrobky zdravé
výživy z vinné révy“ získalo značku pro vinný
mošt, vinný olej, vinný džem i vinnou mouku a sušenky z ní vyrobené. Vinařství Bartoníkovi kromě
moštů uspělo i se svými ovocnými i bylinkovými
sirupy, želé nebo vinnou kyselkou. Vyšívačka
Magda Sedlářová ze Skoronic a firma FolklorStyl
z Hodonína uspěly s pestrou paletou oděvních výrobků i doplňků, které zdobí lidovými ornamenty.
Nyní už koordinátor značky – Turistická asociace Slovácko – pokračuje s každým z držitelů
individuálně v dalších přípravách. Musí domluvit
s každým z nich, jak přesně bude výrobky značit
v souladu se zásadami používání loga. Pro každého bude třeba připravit prezentaci nejen na
webu slováckých značek, ale i na webu Asociace
regionálních značek. Současně připravit možnosti
využití e-shopu, který bude společný pro obě slovácké značky: SLOVÁCKO regionální produkt
a Tradiční výrobek SLOVÁCKA. Turistická asociace Slovácko také plánuje se svými členskými
organizacemi vlastní propagaci, například formou
účasti na trzích.
Regionální produkt doplnil sesterskou značku
Tradiční výrobek SLOVÁCKA, která již 13 let
oceňuje výrobky s doložitelnou etnografickou
tradicí. Regionální produkt je určený pro soudobé produkty, ať už potravinářské, přírodní či
řemeslné, které vznikají na Slovácku poctivě
a s respektem k přírodě a krajině. Silnou folklorní tradici regionu nezapře ani řada regionálních
produktů, odráží se v nich zprostředkovaně
– jako inspirace pro volnou tvorbu jejich původců. Více o slováckých značkách se dočtete na
www.tradicnivyrobek.cz.

Seznam udělených značek:
FolklorStyl, Hodonín – Textilní výrobky s lidovým ornamentem
Moravská dílna Zahrádka, Šardice – Štokrle s lidovým
ornamentem
Vinařství Bartoníkovi, Mikulčice – Ovocné a bylinné sirupy
Vinařství Bartoníkovi, Mikulčice – Speciality z vína a hroznů
Vinařství Bartoníkovi, Mikulčice – Výrobky z plodů černého bezu
NL Aktiv, Nová Lhota – Bělokarpatské čaje
Petr Divácký, Šardice – Vermikompost ze Slovácka
Ali Šik, Boršice u Blatnice – Tvořím z modrotisku
Ivana Horáková, Tučapy – Vykrajovaný zdobený perník
Magdino vyšívání, Skoronice – Vyšívané ornamenty Kyjovska
Víno Sýkora, Čejkovice – Výrobky zdravé výživy z vinné
révy
Vinařství SPIELBERG CZ, Archlebov – Vinné mošty
Zpracoval: Zdeněk Šmýd
Turistická asociace Slovácko
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Těsně před půlkou letošního května je nám sdělena
dobrá zpráva v podobě uvolnění restrikcí v oblasti
sportu.
Za splnění určitých hygienických opatření můžeme
po dlouhých pěti měsících otevřít fitness centrum, opět
spustit oblíbené skupinové lekce a zpřístupnit sportovní
halu pro fotbalové a florbalové nadšence. 
Zároveň s otevřením fitness centra jsme zařadili
novou skupinovou lekci s názvem PUMP IT UP, tím
jsme ještě více rozšířili nabídku sportovního vyžití
v Lužicích a širokém okolí.

SRTG PODLUŽÍ
Není už třeba psát o tom, že jsme
všichni rádi, že se začíná rozvolňovat a věci se vrací do normálu. S dětmi jsme cvičením pokřtili krásnou
zrekonstruovanou Sokolovnu, kde
máme i spoustu nového nářadí od
žebřin až po lavičky. Venkovní trénink máme také za sebou, a i když
nás do konce školního roku čeká jen
pár hodin, jsme za ně všichni moc
vděční. Děti jsou nadšené, že jsou
spolu a sportují.
My dospělí jsme se snažili celou
dobu trénovat – běhali jsme, cvičili
doma nebo využívali workoutové
hřiště u Sokolovny. Již poslední
víkend v květnu si někteří vyzkoušeli, zda trénovali dobře, a vyjeli na
první překážkové závody Gladiator
Race.
Přes prázdniny se děti rozjedou
na tábory, dovolené, ale i tak se
určitě potkáme na nějaké letní akci,
kterých bude v Lužicích opravdu
spousta.
Krásné léto všem
Blanka Lukovská
SRTG Podluží

Ve sportovní hale v Lužicích najdete:
kompletně vybavené fitness centrum s kardiozonou, čtyři různé skupinové lekce (Pump it up, TRX,
kruhový trénink, jumping), dále pak sál s velkou hrací
plochou na míčové hry, který si lze pronajmout.
PUMP IT UP je trénink zaměřující se především na
silovou vytrvalost. Ke cvičení se využívá speciálních
činek, během cvičení se různě manipuluje se závažím.
Rozvíjí se všeobecný kondiční i pohybový základ.

JUMPING je dynamická fitness aktivita prováděná
na speciálně vyvinutých jumping PROFI trampolínách.
Základem je kombinace rychlých a pomalých skoků,
dynamických sprintů a silových prvků v kombinaci
s balančními prvky pro dokonalý kardio trénink.

foto: Blanka Lukovská

TRX je základním kamenem cvičebních programů.
Cvičení na TRX přináší maximální výsledky v krátkém
čase a pomůže vybudovat pevnou a zdravou postavu.
KRUHOVÝ TRÉNINK je vysokointenzivní intervalové cvičení, při kterém se na 12 až 15 stanovištích
procvičí celé tělo. Cviky na stanovištích jsou voleny
tak, aby se po sobě vždy procvičovala jiná partie.
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Sport / Glosy pana starosty
Na skupinové lekce je nutná rezervace na uvedených
telefonních číslech.
Časový harmonogram skupinových lekcí:
PUMP IT UP
pátek 17.30 hod.
neděle 9.00 hod.
KRUHOVÝ TRÉNINK
pondělí 19.00 hod.
středa 17.30 a 19.00 hod.
pátek 19.00 hod.
TRX pondělí 17.30 hod.
Kontakt: Zdenka Veselá 739 656 420, Markéta Švarcerová 733 450 934
JUMPING
úterý 18.00 a 19.15 hod.
čtvrtek 18.00 hod.
Kontakt: Blanka Lukovská 777 148 984

Provozní doba fitness centra:
Po–pá 9.00 až 11.00 / 15.00 až 20.00 hod.
So–ne 9.00 až 11.30 hod.
Kontakt: Zdenka Veselá 739 656 420 (platí i pro
informace o pronájmu hlavního sálu ve sportovní hale)
Přijďte mezi nás, těšíme se na vás! 
Přeji všem krásné slunečné léto plné zdraví a dobré
nálady.
Zdenka Veselá

Glosy pana starosty
O ŽELEZNIČNÍM PŘEJEZDU
A ODSTAVENÝCH NEPOJÍZDNÝCH AUTECH
„Slyšeli jste to? Obec bude rušit železniční přejezd
v Důlní ulici! A prsty v tom má samozřejmě starosta,
který v ulici bydlí.“
Opět jedna ze zaručených zpráv, která v obci koluje.
Zkusme se však na věc podívat s chladnou hlavou, bez
emocí a se znalostí objektivních faktů.
Na úvod jednu poznámku – skutečně bydlím v Důlní
ulici, takže ať budu v této záležitosti konat či nekonat
cokoli, vždy budu viněn z toho, že to či ono činím ve
vlastním zájmu. Nemám potřebu ani důvody či chuť taková tvrzení vyvracet a dohadovat se, protože nemalou
skupinu obyvatel nemohu nikdy přesvědčit. Snažím se
32

být v této věci co nejvíce objektivní a vycházím z dobré
znalosti místních reálií.
Zkusme si shrnout základní fakta:
1. Obec Lužice otázku rušení či nerušení železničního
přejezdu v posledních třech letech nikdy neprojednávala, nedávala ani žádný podnět k jeho rušení.
2. Podstatným a zásadním faktem v této problematice je
přijetí zákona č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon
č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury. Tento zákon, přijatý
Parlamentem ČR a podepsaný pány Babišem, Zema-

nem a Vondráčkem, byl uveřejněn v říjnu 2020 ve
Sbírce zákonů, přičemž účinnosti nabyl k 1. 1. 2021.
Všimněte si již názvu tohoto zákona – urychlení
výstavby… V § 37 a) je samostatná pasáž zabývající
se přímo rušením přejezdů. Uvádí se tam mimo jiné:
„Na žádost vlastníka dráhy povolí příslušný správní
úřad zrušení přejezdu, pokud k přístupu k nemovitostem, k němuž je využívána pozemní komunikace,
je možné využít jinou vhodnou trasu, která:
a) není delší o více než 5 km,
b) nevede přes přejezd s nižším stupněm zabezpečení.
Účastníkem řízení o povolení zrušení přejezdu je
vlastník pozemní komunikace, vlastník dráhy a obec, na
jejímž území se rušený přejezd nachází.“ Tolik přesná
citace zákona.
Z uvedeného je patrné, že silniční správní úřad povolí
(neboli nemá na výběr) zrušení železničního přejezdu,
když o to vlastník dráhy požádá (vlastníkem přejezdu
je Správa železnic, státní organizace) a jsou-li splněny
obě uvedené podmínky – délka jiné vhodné trasy, která
nevede přes přejezd s nižším stupněm zabezpečení, což
v tomto případě nevede a obě podmínky jsou splněny.
Jestli je toto ustanovení zákona správné, přínosné,
prolobované nebo nelogické mi nepřísluší hodnotit.
Pro mě, jako aktéra veřejné správy, je zákon platný,
účinný a závazný.
Ke dni, kdy píši tento článek (1. června), mi není známo, zda Správa železnic podala na silniční správní úřad
při MěÚ Hodonín žádost o zrušení přejezdu, obec jako
účastník řízení nebyla v této věci nijak kontaktována.
Výjimkou byla pouze žádost o poskytnutí informace
o zařazení komunikace na železničním přejezdu v k. ú.
Lužice u Hodonína ze dne 11. 2. 2021 ze strany majitele
přejezdu, tj. Správy železnic. Na tuto žádost OÚ Lužice
odpověděl sdělením ze dne 1. 3. 2021, že předmětná
komunikace je vedena v Pasportu místních komunikací
obce Lužice jako veřejně přístupná účelová komunikace. Pro pořádek uvádím, že tento pasport byl schválen
Zastupitelstvem obce Lužice při veřejném zasedání
26. září 2019 usnesením 5/6A a 5/6B. Tolik základní,
doložitelná a zákonná fakta. Fakta! Ne spekulace!
Jaká pak je reálie přímo v Důlní ulici?
Doprava v ní je upravena značkou ZÓNA s omezením rychlosti na 30 km/h, zákazem vjezdu nákladních
vozidel a dodatkovým omezením „Dopravní obsluze
vjezd povolen“. A přímo před starostou je retardér a odpadkový koš. Je pak všeobecně známo, že komunikace
s přejezdem slouží jako zkratka při cestě do Mikulčic,
že přikázanou třicítkou tam nejezdí téměř nikdo, všichni

vědí, že komunikace za tratí nesplňuje jakákoli kritéria
pro obousměrný provoz a že se na této komunikaci
střetávají pěší, cyklisté, osobní automobily, v sezoně
traktory apod. Jen zázrakem se zde ještě nic vážného
nestalo. Zcela zásadní z hlediska přejezdu je stanovisko jeho vlastníka. Ten je veden dvěma základními
motivy. Každý přejezd – chráněný i nechráněný – je
potenciálním zdrojem havárie a jeho provoz a údržba
stojí nepochybně statisícové částky ročně. A je známo,
že hospodaření Správy železnic se každoročně propadá
do ztráty. Odtud může plynout motivace ke zrušení
přejezdu. V tisku proběhlo po schválení zákona několik
zpráv, které avizovaly rušení několika stovek přejezdů.
A také vím, že schvalování a přijetí zákona provázel
nemalý lobing různých zájmových skupin. Ale s tím
starosta Lužic nic nenadělá!
Co naopak může ovlivnit, je odstraňování nepojízdných vozidel z ploch veřejné zeleně. A začalo se
tak dít! Přispěla k tomu Obecně závazná vyhláška
obce Lužice č. 1/2021 schválená zastupitelstvem obce
25. 3. 2021 s účinností od 1. 5. letošního roku.
Za květen se postupně podařilo nedobrovolně odstranit letité vraky aut z parkoviště před zdravotním střediskem (odtah tří vozidel byl následně jejich majitelem
v plné výši uhrazen), po dohodě s majiteli vozidel a po
jejich písemném upozornění a vyzvání ze strany obce
byla odstraněna vozidla v parku U Vrchnice, v ulici
Lomená i na konci ulice Vinohrádky. Jejich majitelům
děkuji za součinnost a pochopení.
Taktéž byla odstraněna maringotka z obecního pozemku v sousedství včelařského arboreta, která se stala
místem přespávání a přebývání podezřelých individuí.
Všechny tyto aktivity se odehrávaly v součinnosti
se strážníky obecní policie. Chci upozornit všechny
majitele podobných nepojízdných vozidel, v mnoha
případech bez kol, bez registrační značky či technické
kontroly, že aktivity ze strany obce v této věci nepoleví
a že využijeme veškeré zákonem dané možnosti, aby
veřejná prostranství obce byla těchto „krás“ zbavena.
Uvítal bych, kdyby tak učinili jejich majitelé bez zbytečných průtahů a schválností sami.
Děkuji.
Tomáš Klásek
starosta
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Okénko Joži Trefy
Tož dneskaj to veznu zkrátka, ale řeknu vám, že
su velice najedovaný. Zloději byli, sú a budú, s tým
nic nenaděláme. Když to tak sleduju, tak vidím, že sa
jim v našem demokratickém státě daří velice dobře.
Tresty mírné, v kriminále sa to dá vydržat, nejvíc to
většinú odnese postižený, pokáď sa rozhodne bránit
svůj majetek. Protože u nás existuje ochrana osobních
údajú, nesmíte ani zveřejnit jejich ména. Ale všeckým
súsedom a známým to mezi čtyřma očima sdělit možete.
To samé platí o feťákoch. Policajti, aj když jich
chytnú a usvědčijú, tak vám to moc nepomože. Feťák
ukradne, co sa dá rychlo prodat, eště vám udělá škodu

tým, že vnikne do objektu. Při případném zadržení
u sebe žádné peníze nemá, ty už dávno provařil a prohulil. Takže postižený nedostane žádnú náhradu škody
a opravy – rozbité okna, dveřa a podobně si mosí
zaplatit sám.
Aj v našej dědině takovýchto „spoluobčanů“ přibývá, tak si ludé dávajte pozor, domy dobře zamykajte,
kontrolujte svoje chatky ve vinohradech a zahradách.
Protože jak sa vám tam jednú usadí feťák a začne vám
tam vařit, búdu možete odepsat. A co řéct na závěr?
„Bože, netrestaj, ale vem palicu a bij to, hlava nehlava.“
To by bylo možná nejlepší řešení.
Váš Joža Trefa

Společenská kronika
JAK PROBĚHLO VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Pandemická situace posledního roku ovlivnila i tradiční podobu vítání občánků, které má v obci zavedený
průběh a probíhá dvakrát či třikrát v roce podle počtu
narozených dětí. COVID toto všechno přerušil, a tak
poslední vítání proběhlo na podzim roku 2019, jarní
termín roku 2020 už se neuskutečnil podobně jako ty
následující. A jelikož jsme nevěděli, do kdy pandemická
omezení budou platit, rozhodli jsme se děti a jejich
rodiče a prarodiče po vzájemné domluvě navštívit
individuálně a předat každé rodině malý dárek.
Společně s předsedkyní kulturní komise Janou
Maršálkovou jsme odpoledne 28. dubna za příjemného
jarního počasí rodiny navštívili. Všude jsme byli vlídně
přijati, předali jsme za obec malý dárek, rodiče a prarodiče se zapsali do kroniky, pořídili jsme fotografie…
Nejstarší děti měly více než rok a půl (narození srpen
2019), proto už kolem nás běhaly a vykulenýma očima
pozorovaly, kdo to za nimi přijel. Děkujeme rodičům
za vlídné přijetí i pochopení mimořádné pandemické
situace, která nás všechny ochudila o tradiční pojetí
vítání občánků.

Na potvrzení uvedených slov zveřejňujeme několik
fotografií, jež příznivou a milou atmosféru jen potvrzují.
Tomáš Klásek
starosta

DĚTI PŘIVÍTANÉ NA JAŘE 2021
Thomas Christian Rotter
Marie Chalupníková
Natálie Růžičková
Matyáš Fornůsek
Tereza Hesková
Miroslav Skoumal
Tobiáš Vašek
Kryštof Polách
Sára Janošková
Václav Janulík
Lilien Šrutková
Vítání občánků
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foto: Jana Maršálková
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Inzerce

ING. MONIKA SKUTECKÁ
www.realitykuchtickova.cz
tel.: 777 67 47 44
email: info@realitykuchtickova.cz
Zajistím pro Vás kompletní realitní servis:
▪ poradenství v oblasti realit, zprostředkování prodeje i pronájmu nemovitostí,
▪ ocenění nemovitých věcí – stanovení nejvyšší možné tržní ceny,
▪ marketing a inzerce nemovitostí na navštěvovaných realitních serverech,
▪ zajištění kompletní smluvní dokumentace,
▪ komunikace s katastrálním úřadem a jednání s ním,
▪ komunikace v rámci prodeje s dalšími úřady, orgány, institucemi a jednání s nimi,
▪ zajištění přepisů všech energií s dodavateli komodit,
▪ vypracování potřebných daňových přiznání.
Hledám pro své klienty nemovitosti v této lokalitě, prosím nabídněte.
 Provizi jako prodávající neplatíte.
 Prodej za nejvyšší možnou tržní cenu.
 Veškerý servis související s prodejem nemovitostí je pro prodávající zdarma.

Den
otevřených
dveří
lužické
Sokolovny

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
Mgr. Petra Lorencová, lorencova@luziceuhodonina.cz
Redakce si vyhrazuje právo na běžnou úpravu rukopisů.

Víkend památkových
domků, objektů
lidového stavitelství
a malých muzeí:
Starý kvartýr

Čtvrtletník slouží k informování občanů Lužic, není periodikem žádného politického subjektu.
Redakce zveřejňuje pouze články, u kterých je znám autor.
Fotografie jsou z archivu OÚ a od autorů článků.
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Lelka Dolní Bojanovice
Povoleno OkÚ Hodonín, registrační číslo vydané Ministerstvem kultury ČR – MKČR E 12422,
náklad 1100 ks.
obec@luziceuhodonina.cz • www.luziceuhodonina.cz
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Příroda-Ekologie

DĚTSKÝ DEN

foto:
Petra Lorencová
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Chcete finančně přispět na Lužický zpravodaj?
Zde je místo na Vaše logo či jméno.
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