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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

v červnu tohoto roku si připomeneme 1. výročí přírodní katastrofy,
která se prohnala částí naší obce.
Zanechala viditelné šrámy na majetku, budovách a zeleni, neviditelné
pak v našich duších, srdcích a hlavách. S těmi prvními zdárně bojujeme
a budou na úrovni ryze soukromé i obecní brzo vyřešeny. Ostatně nové
Sociální okénko.............................14 střechy, fasády, oplocení o tom podávají nejlepší důkaz.
Z otřesného a děsuplného zážitku se však nejeden z nás doposud
Poradci Bílého kruhu bezpečí
nedokázal
vymanit a oprostit se od něj. Bude to cesta dlouhá a těžká,
My všichni školou povinní .....15
bolestivá.
Věřím,
že čas a odstup od bezprostředních zážitků nám poSlovo ředitele
může. Hovořím i z vlastní zkušenosti. Při vypořádávání se s následky
Sřípky z Prima školy
tornáda se nám dostalo obrovské pomoci – materiální, finanční, zdraInformace z MŠ
votnické, psychologické. Platí to pro obec i každého ze zasažených
Hudební střípky z naší ZUŠky
Kultura .......................................... 24 majitelů nemovitostí. Solidární vlna byla obrovská, spontánní, v mnoha
případech dojemná, lidská.
Vánoční koncert
Nejeden z nás si myslel, že nás snad nic horšího a úzkostného neFašaňková zábava
může potkat. A ejhle! Na konci února přišla do Evropy válka. Slovo
Přehled akcí
Spolky ............................................. 26 v Evropě už téměř zapomenuté. I když se nás nedotýká bezprostředně,
její ozvěny a důsledky nepochybně pociťujeme.
Slovácký krúžek Lužice
Určitá úzkost, nervozita, nejistota, obavy se nás dotýkají. Ostatně
Cimbálová muzika
neválčí se na druhém konci zeměkoule, ale pár set kilometrů za našimi
Hnutí Brontosaurus
humny. Potýkáme se s cenami pohonných hmot, nejistotami kolem
Skauti
Sýkorky
dodávek ropy, plynu, to všechno má a bude mít dopad na naše životy,
Historie ...........................................31 naši dřívější zdánlivou bezstarostnost, pocit samozřejmého bezpečí,
pocit jistoty, že máme vše pod kontrolou a nemůže se nám nic vážnéVěra Radová
ho přihodit. Pak se najednou objeví neviditelný vir, krajinou proletí
Významná výročí v tomto roce
Příroda – ekologie .....................33 tornádo a despotický a imperiální vládce ruské říše napadne nezávislého souseda a naše jistoty se začnou otřásat, mění se v obavy, strach
Ukliďme si Lužice
a nejistoty. Stačí málo, dva roky času, a naše životy jsou zasazeny do
Přehled odpadů
nových a netušených rámců a souvislostí.
Sběr železa
Jak vám je jistě známo, do pohybu se daly statisíce obyvatel
Sport ................................................36
Ukrajiny,
kteří utíkají před hrůzami války a válečných bojů. Jedná
Novoroční běh
se
dominantně
o maminky s dětmi a seniory. Potřebují naši pomoc.
Lužický drsňák
Jsem o tom bytostně přesvědčen. V souvislosti s tornádem se nám
Badmintonový turnaj
obrovské pomoci dostalo, myslím, že jsme povinni pomoc alespoň
T. J. Sokol Lužice
částečně oplatit. Proto zastupitelstvo uvolnilo ze svého rozpočtu
Okénko Joži Trefy .................... 39
částku 50.000 Kč, kterou prostřednictvím charity zaslalo na pomoc
Napsali nám .................................40 Ukrajině, proto jsme na základě výzvy a komunikace s JihomoravHájek
ským krajem, hasičským záchranným systémem a městem Hodonín
Do práce na kole
nabídli pro případné přechodné ubytování kapacitu lužické sportovní
Blahopřání ................................... 42 haly. Koneckonců takový koordinovaný a řízený postup zastupitelstvo
Poděkování .................................. 43 odsouhlasilo a pověřilo starostu kooperací s uvedenými subjekty. Na
základě zkušeností z tornáda nehodláme konat nic na vlastní pěst,
Společenská kronika ............... 44 neřízeně a chaoticky. Řád a systém je i v této pomoci nezbytný. Věřím

foto: Petra Lorencová, Josef Petrica
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Slovo starosty / Aktuálně z radnice
ve velkorysost a pochopení zdejší
komunitou. Bude-li naše nabídka
využita, není v době psaní tohoto
úvodníku známo. Nicméně ochota a zájem pomoct ze strany obce
je a trvá.

Aktuálně z radnice
Vážení spoluobčané,
přeji vám dostatek jarního
sluníčka, protože to rozjasňuje
a prozařuje naši náladu, přeji
vám dostatek nočních dešťů,
protože ty přinesou tolik potřebnou vláhu do vašich zahrad, polí

a vinohradů, přeji vám dobrou
a pozitivní mysl, dobrou vůli, protože ta nás dělá lidmi přívětivými,
obětavými a solidárními.
V úctě
Tomáš Klásek
starosta

Aktuálně z radnice
LETEM LUŽICKÝM STAVEBNÍM SVĚTEM
Vážení spoluobčané,
ani zimní měsíce nezastavily
investiční činnost obce. Projděme
si stručně jednotlivé akce:
1. DŮM ZDRAVÍ

Hrubá stavba nám zdárně vyrostla, objekt je uzavřen novými okny
a dveřmi a započaly práce uvnitř
něj. Realizují se rozvody elektro,
vody, odpadů apod. Při pravidelných středečních kontrolních dnech
jsou řešeny některé nejasnosti, je
sledován průběh a kvalita prací, jsou
představovány plány na další dny.
Stavba nevykazuje žádný termínový či technický skluz a to je jistě
dobře. V průběhu února proběhly
plánované schůzky s lékaři, kteří
měli možnost seznámit se s průběhem prací a upřesnit své potřeby
z hlediska vnitřních instalací.
Zastupitelstvo obce pak na svém
zasedání 3. března rozhodlo o podmínkách nájemních smluv i o darech některým lékařům na vybavení
ordinací. K definitivnímu schválení
konkrétních smluv pak dojde na
květnovém jednání zastupitelstva.
Termín dokončení celé investice
v září t. r. není ohrožen, stejně jako
její financování.

Další důležitá a potřebná investice se nám po novém roce pěkně
rozjela a v areálu MŠ viditelně roste
přístavba nové kuchyně. V době,
kdy vyjde toto číslo zpravodaje,
bude hrubá stavba dokončena a začnou práce uvnitř. Dosavadní práce
nijak významně neovlivnily provoz
mateřské školy ani její kuchyně, byť
se změnily trasy zásobování i výdej
jídel. K ovlivnění provozu a jeho
zastavení však dojde přibližně v období od 20. června do cca poloviny
září. V tomto čase budou probíhat
rekonstrukční a obnovovací práce
ve stávající budově školky, které
rozšíří kapacitu školky o nových
24 míst, po nichž se v obci dlouhodobě volá. Stejně tak budou probíhat práce vně objektu, konkrétně
na budování nových chodníků,
vstupních schodišť, bezbariérovém
přístupu atd. Obec spolu s vedením
školy a školky řeší zajištění alespoň částečného provozu školky
v náhradních prostorách. Platí to
i pro zájemce o provoz školky
v prázdninových měsících. O řešení
a nabízených možnostech budou
rodiče včas informováni.
Vzhledem k charakteru a rozsahu
prací je nejde skloubit s bezpečným
provozem školky, a proto musí být
přistoupeno ve výše uvedeném
období k jejímu uzavření.
Věřím ve vaše pochopení a velkorysost.

Přístavba kuchyně MŠ

foto: Petra Lorencová

Úprava sokolského hřiště

foto: Petra Lorencová

3. SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ

Dům zdraví
2

2. REKONSTRUKCE MŠ
A PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ

foto: Petra Lorencová

Nepochybně jste si všimli prací
na sokolském hřišti. Ty byly zahájeny v únoru t. r. a dokončeny
budou do poloviny června. Samotné
práce spočívají v obnově kompletního oplocení areálu, v celkové
rekonstrukci a úpravách plochy
hřiště včetně jeho osetí travou,
ve vybudování běžeckého oválu a tribuny a v neposlední řadě
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Aktuálně z radnice

Aktuálně z radnice
ve stavbě pergoly a posezení u venkovního schodiště do areálu. Stávajícímu zastupitelstvu se tak během
funkčního období podaří zrekonstruovat a obnovit celý sokolský
areál, tedy areál, který je od roku
2018 plně v majetku obce. Obec tak
vkládá finanční prostředky výlučně
do svého majetku. V centru obce
vznikne důstojný, obnovený a smysluplný veřejný prostor sloužící
lužické veřejnosti. Na každém z nás
pak bude záležet, jak dlouho nám
vydrží v řádném, provozuschopném
a pěkném stavu.
Tomáš Klásek
starosta

Úprava sokolského hřiště

foto: Petra Lorencová

CO SE CHYSTÁ V PROSTORU PLOŠTIN A CIHELNY
Červnové tornádo postihlo nemálo i tuto část naší obce na hranicích s Hodonínem. Škody se týkaly dominantně
zeleně, která z dané oblasti téměř zmizela. Rodinné domy byly postiženy také, naštěstí v menší míře než v oblasti
ulic Velkomoravská, U Staré šachty a Důlní. Jsem rád, že práce na jejich opravě pokračují a že jsou všechny již
obyvatelné, byť některé v omezeném režimu.
Věnujme se nyní veřejnému prostoru, veřejným statkům a majetku obce, který je v daném místě nutno obnovit.
Z rozhodnutí zastupitelstva obce byly zahájeny třemi různými projekčními týmy práce na třech samostatných,
zároveň ale úzce provázaných úkolech.
Seznamte se s nimi:
1. ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA
LUŽÁK
Připravovaný projekt řeší odbahnění uvedené vodní plochy
pomocí sacího bagru, jelikož jiná
technologie není z důvodu výškových poměrů možná. Jeho součástí
bude i zpevnění břehu rybníka
ze strany asfaltové komunikace
mířící pod železniční násep.
Kardinální otázkou zůstává plocha, na níž by byl sediment vyčerpán a na přechodnou dobu uložen.
Dosah čerpání sacího bagru je dán
vzdáleností 1,5 km. V době psaní
tohoto článku se připravujeme na
jednání s majiteli okolních pozemků, první jednání už proběhla
se zástupci Zemědělského podniku
4

Mikulčice, a. s., jejichž postoj je
pro náš záměr příznivý. Současně
byly odebrány vzorky sedimentu
pro jejich laboratorní rozbor, který
předznamená možnosti jeho dalšího
využití.
Vyčištění rybníků pomocí sacího
bagru jsem v praxi zažil u dvou rybníků (v obou případech větších než
Lužák) ve svém bývalém působišti.
Mohu tedy zodpovědně prohlásit, že
se jedná o technologii vyzkoušenou,
účelnou, čistou a efektivní, vytěžený sediment pak byl za obrovského
zájmu využit zemědělci, zahrádkáři
a majiteli pozemků ke zkvalitnění
půdy jako hnojivo.
Věřím, že i u nás v Lužicích se
podaří dojít k rozumnému a všeo-

becně přijatému konsenzu, v první
fázi dominantně s majiteli pozemků.
O vývoji celé záležitosti budete
průběžně informováni.
2. LESOPARK PLOŠTINY
Území Ploštin mezi rodinnými
domy a vodním kanálem je v současné době bez jakékoli zeleně.
Tornádo zde způsobilo na zeleni
největší škody v obci, veškerá
poničená zeleň byla zlikvidována,
v případě nutnosti dotěžena, a to
bez ohledu na vlastnické vztahy.
Celý terén pak byl upraven na
hlinitou pláň, opět plně v režii a na
náklady obce.
Nyní přichází fáze, která by do
daného území měla vrátit život, tj.

novou zeleň, vodní prvky atd. Proto
byly už v závěru roku 2021 osloveny dvě firmy zabývající se krajinářskou architekturou, aby nám
předložily studie využití daného
území. V lecčems si byly studie
podobné, v některých aspektech se
samozřejmě lišily, zastupitelstvo
pak vybralo materiál společnosti
FLORSTYL Kunovice jako nosný
a určený k dalšímu zpracování.
Způsobem využití daného území se
v rámci seminárních prací v zimním
semestru zabývali i studenti Fakulty
zahradní architektury Mendelovy
univerzity a jejich náměty víceméně potvrdily návrh společnosti
FLORSTYL.
Co námět obsahuje:
Je to dominantně nová zeleň
vysazená v dodatečném pásu kolem soukromých zahrad, kolem
vodního kanálu i na dalších místech
daného území. Návrh obsahuje
především stromy listnaté, z nichž
v některých místech jsou navrženy
stromy ovocné. Dále návrh pracuje
s vysokou hladinou spodní vody,
z čehož vychází i návrh mokřadů,
tůní i menších vodních ploch. Územím pak procházejí chodníky pro
pěší, případně cyklisty, jež propojují
oblast Lužáku s komunikací a cyklostezkou na ulici Velkomoravská.
To vše je doplněno nezbytným
a vhodným dřevěným mobiliářem (lavičky, odpočívadlo atd.).
Samozřejmou součástí projektu
bude vyčištění stávajícího vodního
kanálu. Financování těchto záměrů bude nepochybně probíhat za
využití různých dotací. S návrhem
v určité fázi rozpracovanosti bude
seznámena i veřejnost.
3. AREÁL
LUŽÁK – CIHELNA
I tímto prostorem se prohnalo
červnové tornádo a zanechalo za
sebou spoušť. Jediným objektem,
který jen s mírným poškozením

(oplechování, poruchy ve střešní
krytině) tornádu vzdoroval, byl
nový amfiteátr. Ostatní objekty
buď byly zničeny úplně (sklad,
garáž), nebo částečně (restaurace). Zastupitelstvem obce bylo
jednoznačně a logicky rozhodnuto
o tom, že stávající restaurace bude
zdemolována a na základě nového
projektu bude postavena restaurace
nová. Projekt demolice je hotov a je
podán na stavební úřad. Jakmile
obdržíme souhlas, bude k demolici
přistoupeno. To hodláme stihnout
do začátku letní sezony.
V současné době máme k dispozici úvodní studii, která daný
prostor řeší ve všech souvislostech
a obnovuje funkce, které daný
areál nabízel. Jsou to funkce mající
rekreační a volnočasový charakter – nová restaurace s potřebným
zázemím, hřiště na volejbal a nohejbal, dětské hřiště, workoutové
hřiště, zázemí k těmto hřištím a pro
plavce, odpočinková plocha pro
opalování (travnatá pláž). Součástí
areálu samozřejmě zůstává stávající
amfiteátr.
Nově se do daného prostoru (za
asfaltovou komunikací u viaduktu)
umísťuje zázemí pro mládežnické
oddíly skautů, vodních skautů
a brontosaurů. Je zde navrhováno
jejich kompletní zázemí, zčásti
sdílené, zčásti individuální. Na
toto téma již proběhla se zástupci
uvedených oddílů úvodní jednání.
Vybudování potřebného zázemí pro
tyto volnočasové aktivity umožní
uvedeným oddílům rozvoj jejich aktivit, zároveň uvolní prostory v centru obce, kde mají v současné době
situovány své klubovny. Prostor za
silnicí zároveň bude propojovacím
místem mezi Cihelnou a Ploštinami.
I zde bude dbáno na dostatečné
množství zeleně, která bude v daných místech nově vysázena.
Pro návštěvníky areálu bude
v letní sezoně po demolici stávající

restaurace zajištěn stánkový prodej
občerstvení, odbahnění rybníku
budeme časově řešit tak, aby bylo
co nejméně omezeno koupání
v Lužáku, byť vím, že vzhledem
k rozrůstajícímu se počtu otužilců
je rybník využíván celoročně.
Vážení spoluobčané,
celý tento několikahektarový
prostor na okraji naší obce projde
výraznou proměnou. Proměnou
vyvolanou ničivým živlem z poloviny minulého roku. Hodláme do
daného území vnést řád, koncepci,
strukturu, a to při zachování funkcí, které v území byly, a zároveň
s přijetím opatření na ochlazování
mikroklimatu daného místa, což
zajistí dostatečné množství zeleně,
vodní prvky atd.
S ohledem na události z června
2021 jde myslím o záměry nutné,
logické a potřebné.
S přáním pokojných jarních dnů
Tomáš Klásek
starosta
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DOTACE

OZELEŇTE MÍSTA ZASAŽENÁ TORNÁDEM

Vážení spoluobčané,
tak jako každý rok v tomto čase přináším i letos informace o podaných dotačních projektech obce Lužice. V roce
2022 jsou dotační možnosti zacíleny jednak na standardní rozvoj obce, jednak na dotace a příspěvky související
s tornádem z loňského roku.
Pro rok 2022 byly podány 3 žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj, a to na přístavbu kuchyně mateřské školy,
na rekonstrukci ulice Dlážděná a na výstavbu atletické dráhy na sokolském hřišti. Dále byla podána žádost týkající
se akumulace dešťových vod Sokolovny (Národní program Životní prostředí) a dotace na údržbu čistoty cyklostezek
(Jihomoravský kraj).

Pomozte ve vaší obci obnovit veřejná místa, která
zničilo tornádo. Využijte Program obnovy zeleně po
tornádu a vraťte do ulic i okolní přírody zase život.
O příspěvek až do 200 000 Kč na výsadbu stromů na
veřejně přístupných pozemcích mohou žádat obce, školy, spolky, neziskovky, církve a další právnické osoby.
Peníze dostanou zájemci nejen na koupi stromů
a terénní úpravy, ale i na doplňkové keře, materiál
potřebný k výsadbě a ochraně dřevin, ptačí budky,
dopravu sazeniček či odborný dozor. Příspěvek pokryje
i část následné péče o stromy, udržitelnost výsadeb je tři
roky. O grant lze žádat průběžně až do jeho vyčerpání,
vyhodnocení probíhá vždy na konci měsíce. Ideální
doba pro sázení stromů je na jaře a na podzim.
Podejte si žádost na webu Nadace Partnerství:
www.nadacepartnerstvi.cz/Granty a ozeleňte místa,
která máte rádi. Netřeba se bát zdlouhavé byrokracie,
administrace projektů je zjednodušená.

# Název

Zdroj

Celkové
náklady

Dotace

1 Přístavba kuchyně a stavební úpravy MŠ Lužice

MMR

45 496 000

10 000 000

35 496 000

2 Lužice – udržovací práce na MOK (ul. Dlážděná)

MMR

7 125 555

5 700 444

1 425 111

3 Lužice – rekonstrukce a obnova sokolského hřiště

MMR

7 246 488

5 000 000

2 246 488

4

Lužice – objekt Sokolovny, akumulace dešťových
vod

NPŽP

4 887 605

4 039 343

848 262
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Lužice – udržování čistoty cyklistických
komunikací 2022

JMK

200 000

70 000

130 000

64 955 648

24 809 787

40 145 861

Celkem

Spoluúčast
obce

Dále byly podány žádosti o dotace na pokrytí nákladů v souvislosti s řáděním tornáda v červnu 2021. Jedná se
o náklady na opravu a vyčištění kanalizace, dále náklady na uložení odpadů, úklidové práce na veřejné zeleni a sanace
dočasných skládek, vše z Národního programu Životní prostředí. Dále byla obci přiznána dotace na vybudování dočasné ordinace praktického lékaře. U Ministerstva pro místní rozvoj bylo zažádáno o prostředky na obnovu veřejného
osvětlení v zasažených lokalitách. Na novostavbu zdravotního střediska máme zažádáno u RWE a na podporu na
projektovou dokumentaci na výstavbu skautských kluboven u Cihelny u společnosti Škoda.
Celkové
náklady

Název

Zdroj

1

Lužice – obnova kanalizace po tornádu

NPŽP

1 156 547

1 156 547

0

2

Lužice – náklady na odstranění následků tornáda

NPŽP

11985200

11985200

0

3

Lužice – náhradní dočasná ordinace praktického
lékaře

ČEPS

369 129

369 129

0

4

Lužice – výstavba skautských kluboven

Škoda

743 243

300 000

443 243

5

Novostavba zdravotního střediska

RWE

42 223 611

500 000

41 723 611

6

Lužice – obnova veřejného osvětlení

MMR

2 294 736

2 065 262

229 474

58 772 466

16 376 138

42 396 328

Celkem

Dotace

Spoluúčast
obce

#

V souvislosti s tornádem budeme v průběhu roku žádat ještě o další dotace či příspěvky, např. na zeleň na Ploštinách
a okolo Lužáku, na výstavbu skautských kluboven, na odbahnění Lužáku a v případě upravení dotační výzvy MMR
i na zdravotní středisko a služebnu obecní policie.
S přáním krásného jara
Ing. Jakub Buchta, místostarosta
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Zuzana Slámová
Nadace Partnerství

NAŠE PRÁVNÍ OKÉNKO
Dobrý den, vážení a milí čtenáři,
dovolím si vám nyní něco sdělit na téma pomluvy (v obecném významu také někdy drb, klep či kleveta),
i když našinci, tedy českému člověku, je jistě toto téma zcela cizí.
„Jsou pomluvy, před kterými i nevinní ztratí
odvahu.“
Napoleon Bonaparte

čin spočívající v tom, že pachatel sdělí o poškozeném
nepravdivé informace způsobilé přivodit mu značnou
újmu na osobnostních právech.

Trestní zákoník v § 184 definuje pomluvu následovně:
(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů,
zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné
vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem
činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený
v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně
přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

„Blbost vynásob výmyslem a vyjde ti pomluva.“
portugalské přísloví

Liridictum – Pomluva [angl. (criminal) slander,
něm. Verleumdung, fr. calomnie] je verbální trestný

O jisté formě pomluvy se píše třeba v knize od Zdeňka Galušky Slovácko sa súdí. Myslím, že to byla tetka
Peléščena, jejíž „huby“ sa bála celá dědina… Krásná
kniha, doporučuji k přečtení. Mně ji čítával před spaním
můj tatínek, když jsem byl malý, a tak i já ji obdobně
čítával své dceři. Ale vraťme se k tématu a dobrým
mezilidským vztahům.
„Pomluvy roznáší jen hloupý člověk, ale jen
skutečný hlupák jim věří.“
přísloví
7
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Aktuálně z radnice
Obecně platí, že pomluva je trestným činem, když
splní řadu podmínek. Musí jít o nepravdu, která je
schopná poškozenému ublížit a ohrozit jeho vážnost.
To se ale ani reálně stát nemusí. Další podmínkou je,
že autor pomluvy musí říct nepravdu minimálně jedné
další osobě. Čili dotyčný si pustí „hubu na špacír“ o jiné
osobě třeba vedle stojícímu kamarádovi, kamarádům
(na ulici nebo ve sklepě) a mele a mele pantem to, co
zjevně neodpovídá skutečnosti. A takový dobrák tedy
svými řečmi může značnou měrou jiného ohrozit na
vážnosti u spoluobčanů. Pomluvou není, pokud vám
někdo řekne něco do očí nebo emailem přímo! Trestní
stíhání pro pomluvu však přichází v úvahu u nejzávažnějších zásahů do cti a dobré pověsti jednotlivce, které
zřetelně přesahují míru obvyklých lží a nepravd, jež
o sobě lidé šíří v běžném životě. Mnohdy může domnělá
pomluva skončit také až u ústavního soudu (v rámci
opravných prostředků). Hranice trestného činu a přestupku proti občanskému soužití (zákon č. 251/2016,
§ 7 Sb., o některých přestupcích, v platném znění)
se může jevit poměrně tenká. Pokud by se jednalo
o přestupek, lze uložit pokutu 10.000 Kč až 15.000 Kč.
„Slyšel jsem o vás tolik pomluv, že nemohu pochybovat o tom, že jste skvělý člověk.“
Oscar Wilde
A proto ze srdce doporučuji, aby se každý občan
zdržel sdělení některých vlastních názorů (třeba o tom,
kde jiný vzal peníze, s kým se vyspal, co kde nakradl
či co kde řekl), které sice potřebuje z nějakého důvodu ventilovat, ať už na ulici, nebo doma, ale jedná se

stále o neověřená či rovnou nepravdivá nařčení. A je
jedno, zda je sděluje ústně, písemně, prostřednictvím
internetu či jinak...
Pokud se někdo stane terčem pomluvy a není-li
možné řešit situaci smírnou cestou (myslím dohodou
a ne rovnou slováckou fackovačkou), oznámením o spáchání přestupku nebo trestním oznámením, můžete se
bránit podáním žaloby. Žalobou se lze domáhat omluvy i finančního odškodnění. Představa, že vysoudíte
„hromadu peněz“, je jistě lákavá, ale takové spory se
dotýkají spíše řad umělců, politiků, sportovců… Žaloba ve věcech OCHRANY OSOBNOSTI se podává
u příslušného soudu, který je oprávněn věc projednat
a rozhodnout jako soud prvního stupně. Pak vám přeji
pevné nervy, dostatečnou finanční zálohu na právní
úkony a preventivně se obrnit dávkou trpělivosti. To,
jaký krok bude na obranu učiněn, se odvíjí od intenzity
útoku.
„Autorita, nikoliv pravda, dělá zákon.“
latinské přísloví
Blíží se krásné jaro, a tak po době covidové raději
vyrazte na vycházku do probouzející se přírody a třeba
i pod rozkvetlou jabloň.
„Přátelství – to nejcennější, co člověk může
získat.“
Jaroslav Foglar
Váš Zbyněk Hromek
zastupitel

OBYVATELÉ OBCE LUŽICE K 1. 1. 2022
Občané ČR s trvalým pobytem v obci

2874

Zdroj: MV – www.mvcr.cz
Cizinci s trvalým či přechodným
pobytem v obci
Zdroj: MV – www.mvcr.cz
Nenahrazuje údaje ČSÚ
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Vývoj v roce 2021:
Narozené děti

29

Zemřelí

39

Odhlášení z obce

74

Přihlášení do obce

72

PŘEDSTAVUJEME SE
Mgr. Jana Líčeníková
Jana Líčeníková je pro mne dlouhá léta Paní Učitelkou. V tom nejlepším slova smyslu přísnou, ale
také vstřícnou, s opravdovým zájmem o své žáky. Postupem času se naše životy provázaly ve spolcích
a v neposlední řadě i v zastupitelstvu. Vážím si našeho upřímného přátelství, a proto jsem se na rozhovor
do zpravodaje opravdu těšila.
atmosféra přátelská a příjemná.
Vždy jsem se snažila pomáhat
k maximální spokojenosti, i když to
někdy bylo velmi těžké.

Prozraďte nám na začátek něco
o sobě: kdy vás životní cesta zavedla do Lužic?
Pocházím ze Žarošic a do Lužic
jsem se přistěhovala v roce 1989,
kdy jsem se vdala. To jsem ještě
studovala poslední rok učitelského
studia na Masarykově univerzitě
v Brně. V našem manželství se nám
narodil syn, kterého jsme se snažili
dobře vychovat, a myslím, že se nám
to podařilo.
Táhlo vás to k učitelské dráze
od začátku?
Na paní učitelku jsem si hrála už
jako malá holka – a to mi i zůstalo.
První dva roky po studiu jsem učila
na základní škole v Moravském
Žižkově, dodnes na tuto školu ráda
vzpomínám.
A potom jste začala učit u nás
v Lužicích?
Díky kamarádce jsem se po přistěhování zapojila do party volejbalistů lužické Sokolovny. Poznala
jsem tam spoustu příjemných lidí,
mezi nimi byla i tehdejší paní zástupkyně zdejší školy. Jednoho dne,
bylo to v červnu 1992, u nás zazvonila a zeptala se, zda bych neměla
zájem učit v Lužicích. Nabídku jsem
přijala a od té doby zde působím.
Za svoji mnohaletou pedagogickou
praxi jsem mnohé prožila, ať už
s žáky, kolegy či rodiči. Vše (ať už to
byly věci příjemné, nebo nikoli) pro
mě bylo přínosem. Z chyb jsem se
snažila poučit a z úspěchů čerpám
neustále.

Čím naplňujete svůj volný čas?
Pokud trochu volného času mám,
pracuji na zahrádce, jezdím s manželem na výlety, dovolenou, věnuji
se cykloturistice a pomáhám s organizací školních nebo obecních akcí.
Spoustu volného času zabírá i moje
činnost ve spolcích.

Jak dlouho jste zastupitelkou
Lužic, a pokud se ohlédnete
na úplný začátek, co vás vedlo
k tomu, že jste se rozhodla poprvé
kandidovat?
Naši rodinní přátelé, se kterými
jsme se scházeli (a scházíme se
dodnes), zjistili, že naše názory
na společenský i politický život se
v mnohých směrech shodují. Na
životě v naší obci jim záleželo, a tak
mě oslovili. Do zastupitelstva jsem
byla poprvé zvolena v roce 1998.
Tehdy jsem měla malého syna a po
konzultaci s manželem jsem kývla
přátelům na to, že je v kandidatuře
podpořím. A od té doby jsem členkou zastupitelstva.
Za dobu svého působení jsem
spolupracovala se třemi starosty.
Každý z nich byl pro mě příkladem,
od každého jsem čerpala zkušenosti.
Vždy jsem kandidovala s cílem, že
chci pracovat pro Lužičany, aby
se nám v obci dobře žilo, aby byla

Pevně spojená jste například
s Klubem česko-francouzského
partnerství…
Ano, aktivní jsem tam od počátku
v roce 2009, ale na rozvoji a fungování těchto vztahů se podílím už
od vzniku samotného partnerství
v roce 2005. Klub jsme zakládali
proto, aby pomohl vedení obce při
rozvíjení partnerských vztahů a organizování vzájemných setkávání.
Od roku 2016 jsem předsedkyní
klubu. Myslím, že jsme za ty roky
skvěle sehraným týmem, kterému
záleží na tom, aby vše dobře fungovalo. Členové klubu zkrátka umí
přiložit ruku k dílu a vím, že je na
ně spolehnutí.
Jaké akce během roku Klub
ČR-FR pořádá nebo pomáhá
organizovat?
Kromě pravidelných zájezdů do
Isdes je to fašaňková zábava, letní
turnaj v pétanque a soutěž Rozkvetlé Lužice. Každoročně se také
účastníme Dne kopce, brigád ke Dni
Země a mnoha dalších akcí, které
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Aktuálně z radnice
v obci máme. Dříve jsme pořádali
vzájemné setkání spolků s nadílkou
pro děti pod názvem S Mikulášem
do Francie. Bohužel dětí chodilo
málo a podpory od ostatních spolků
se nám nedostávalo, proto tato akce
poslední roky neprobíhá. Myslím
si, že je to velká škoda. Cítím to
tak, že bychom se měli vzájemně
podporovat. Pokud jakýkoli spolek
něco pořádá, je podle mě slušností,
abychom tuto akci aspoň svojí účastí podpořili. Určitě to každého organizátora potěší. A takové vzájemné
setkávání občanů je určitě skvělým
základem pro vytváření přátelských
vztahů mezi lidmi a vytváření příjemné atmosféry v naší obci.
Na sklonku loňského roku jste
se také stala předsedkyní TJ Baník Lužice. Máte k fotbalu blízko?
Funkce je to pro mě nová, s Baníkem jsem ale provázána už dlouho.
Když syn začal v devíti hrát fotbal,
začala jsem chodit na hřiště, pomáhali jsme s manželem odvážet
kluky do okolních obcí na zápasy
a s partou baníkovců jsme společně
začali organizovat dnes již tradiční
Den dětí.
Mají děti a Lužičané všeobecně
o sport a kopanou jako takovou
zájem?
Na hřiště chodilo mnoho diváků

a fanoušků, v posledních letech jich
bohužel spíš ubývá. Jsme na vesnici
a tam by podle mě měl být ten správný fotbal. A každé utkání by mělo být
jakousi slavností v obci, setkáním
fotbalových příznivců. Ráda bych
společně se všemi na Baníku tuto
tradici obnovila, a umožnila tak
nejen divákům hodně sportovních
zážitků, ale především sportovcům
kvalitní sportovní vyžití.
Mnoho občanů vás zná především jako moderátorku celé řady
akcí v obci. Na které vzpomínáte
nejradši?
V srdci mám všechny akce, které
jsem kdy pomáhala organizovat
nebo moderovat. Jedenáct let jsem
pomáhala s místním Plesem sportovců, dobře se mi vždy spolupracovalo s Klubem seniorů nebo s mužáky při přípravách předhodového
večera a Prkačcupu. Léta uvádím
akce Klubu česko-francouzského
přátelství a také samozřejmě ty
školní. Díky moderování silvestrovského Ukončení plavecké sezony na
Cihelně jsem měla možnost poznat
významné plavce z celé republiky
a ráda vzpomínám i na moderování vyhlášení soutěže Vesnice roku
Jihomoravského kraje v roce 2009.
Důležitým spojovníkem všech akcí
je perfektní spolupráce s pořadateli
a především okruh přátel, kteří mi

vždy pomáhali a pomáhají. Největším poděkováním je pak spokojenost lidí.
Jsou tedy spolky z vašeho pohledu pro obec důležité?
Určitě. Je to nejen skvělá vizitka
obce (viz umístění obce v soutěži
Vesnice roku), ale především občanům umožňují rozvíjet jejich zájmy
v okruhu přátel. Společné setkávání
při činnosti i zábavě rozvíjí komunikaci mezi lidmi a stmeluje je.
A na závěr: co byste přála Lužicím do budoucna?
Především všem občanům zdraví,
radost, lásku, spokojenost a klidný
život bez válek a přírodních katastrof. A obci jako takové schopné,
aktivní lidi, kterým záleží na tom,
jak naše obec vypadá a jak v ní
žijeme.
Chtěla bych také poděkovat
všem svým přátelům za spolupráci.
A určitě i své rodině, manželovi.
Bez tolerance, pochopení a pomoci
bych se nemohla všemu, co dělám,
věnovat.

KNIHOVNA
Statistické údaje o naší knihovně v roce 2021:
- Registrováno bylo 141 čtenářů.
- Do fondu nám přibylo 294 nových knih.
- Fyzicky knihovnu navštívilo 1331 uživatelů.
- Celkem bylo 1935 výpůjček.
- Uspořádali jsme 28 akcí.
O které knihy byl největší zájem?
- Dospělí si nejvíce půjčovali Tiché roky od Aleny
Mornštajnové; Kdo jinému jámu kopá od Marie
Rejfové a Prvok, Šampon, Tečka a Karel od Patrika
Hartla.
- U dětí vyhrály knihy O myšce, která se nebála od
Petra Horáčka; Jezevec Chrujda dobývá vesmír od
Petra Stančíka a A pak se to stalo! od Ester Staré.
Všechny tyto knihy vřele doporučuji i dalším čtenářům.
Jarmark pro lovce perel
Celý loňský rok probíhala v knihovně soutěž pro
děti – Lovci perel 2021. Soutěže se aktivně zúčastnilo
14 lovců, kteří v průběhu roku četli knihy a k nim
odpovídali na povinné i nepovinné otázky. Za povinné

získali perličky a za nepovinné moriony (body), za
něž si letos v únoru, po skončení soutěže, vybrali na
jarmarku odměny.
Povinné otázky byly spojeny s knihami, ty nepovinné
vedly k porozumění, zamyšlení nebo vyjádření vlastního názoru. Sešla se spousta hezkých, zajímavých a také
vtipných odpovědí:
Co je pro tebe poklad?
Moje rodina, nové zážitky, vyrábění. -MHVěříš na víly?
Ano, protože nikdo neví, třeba jsou někde v jiné
galaxii, o které nevíme. -EKJak se jmenuje tvá oblíbená kamarádka?
Máma Staňka. -APCo bys udělala ty, kdyby ti byla taky taková zima na
záchodě?
Obmotala bych se toaleťákem. -AHVyprávějí nebo čtou ti rodiče pohádky? Zjisti proč.
Ano, čtou. Aby se mi rozvíjela představivost. -NP-

Moc děkuji za rozhovor, přeji
i nadále mnoho zdaru a chuti
rozvíjet naše Lužice!
Tereza Hemzová, členka
redakční rady a zastupitelka Lužic

Mgr. Jakub Král
Jakub Král působí již druhé volební období jako člen zastupitelstva obce za KDU-ČSL.
Vystudoval v Kyjově střední zdravotní školu, pokračoval v Brně v oboru záchranář
na vyšší odborné škole, studia završil na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity,
obor informatika, společenské vědy a tělesná výchova.
Již léta pracuje v učitelské profesi, začínal na zdravotní škole v Brně, později učil
na Střední průmyslové škole Edvarda Beneše Břeclav a na ZŠ Jaroslava Dobrovolského Lužice. Roku 2017 přešel na ZŠ Hodonín, Očovská, kde se před nedávnem
ujal funkce ředitele.
Je ženatý, má tři dcery, žije v Lužicích. K jeho koníčkům patří folklor, vinohrad,
zpívá s Lužickými mužáky, hraje na housle v Potkaní sezóně a jistě bychom našli
i další zájmy.
redakční rada
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Aktuálně z radnice
Co si představuješ pod slovem mozkotřas?
Útěk mozku z hlavy. -TCH-

Besedy pro děti
I nadále probíhají besedy na různá témata pro děti
ze základní a mateřské školy.

Z čeho nebo koho máš strach?
Z bubáků, protože strašijů. -ŠGCo obdivuješ na své mamince a co pro tebe znamená?
Obdivuji to, že zvládá hlídat tolik dětí. Pro mě
znamená život. -NPSoutěž je ukončena. V tomto roce můžou děti ale sbírat korálky v celoroční čtenářské soutěži KNIHODLAB
2022. Více informací se dozvíte v knihovně.
Březen – měsíc čtenářů knihy
Březen jsme v knihovně zahájili pracovně, a to revizí knihovního fondu, která se koná jednou za pět let.
Celkem máme v knihovně 6357 knih a postupně nám
přibývají další. Zaktualizovali jsme také fond časopisů,
zkompletovali Lužické zpravodaje, Zvony Podluží
a Malované kraje, to vše je v knihovně k dispozici. Nově
odebíráme pro děti časopisy Hvězdička a Čtyřlístek
a pro dospělé Tvoření s láskou. A ještě jedna novinka:
i u nás už jsou k vypůjčení Albi knihy Kouzelné čtení.
Kromě běžných akcí jsme v březnu uspořádali
v knihovně první nocování v rámci Noci s Andersenem.
Zúčastnilo se celkem 14 dětí. Večer byl zaměřen na
110. výročí narození Jiřího Trnky a k programu patřilo čtení, promítání, kouzelná stezka, vyrábění loutek
a další aktivity. O stejném víkendu se uskutečnily i jarní

Žáci z 1. třídy – beseda o knize Chrochtík a Kvikalka,
13. 1. 2022
Žáci z 2. třídy – beseda na téma bajky, 10. 2. 2022

a velikonoční dílny, na kterých si každý mohl vyrobit
něco hezkého domů. Moc děkuji všem, kteří mi při Noci
s Andersenem a nedělních dílnách pomáhali.

Noc s Andersenem 2022

foto: Petra Lorencová

Jarní a velikonoční dílny

foto: Petra Lorencová
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Žáci z 3. třídy – seznámení s knihovnou, 20. 1. 2022

Žáci z 8. třídy – seznámení s knihovnou, 23. 2. 2022

Předškoláci z MŠ – téma zvířátka v zimě, 26. 1. 2022

Předškoláci z MŠ – téma pohádky a jaro, 17. 3. 2022
13
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Aktuálně z radnice / Sociální okénko
Dílny pro děti a dospělé
Pokračují také pravidelné dílny pro dospělé a setkávání s dílničkami pro nejmenší.
O dalších akcích budeme průběžně informovat na
webových stránkách a facebooku.

Setkávání s dílničkami

Těšíme se na vás na některé z nich nebo v běžné
provozní době (pondělí 13–18 a úterý 7–12 hod.).
Petra Lorencová
knihovnice

foto: Petra Lorencová

Sociální okénko
PORADCI BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ MOHOU NYNÍ PŘIJET AŽ ZA VÁMI
Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí obětem trestných činů, pozůstalým i svědkům. Pro
zvlášť zranitelné oběti a případy vyžadující delší pomoc
jsou k dispozici případoví manažeři, terapeuti, výjezdy,
doprovody, případně další formy pomoci včetně peněžité.
A od loňského roku naše pomoc dokonce není vázaná
na prostory brněnské poradny. Díky tomu, že pro svou
činnost získala vozidlo, mohou poradci z Brna vyjet za
klienty i mimo své domovské město.
Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro
pomoc na brněnskou poradnu Bílého kruhu bezpečí,
žije v Brně či okolí. Je však samozřejmé, že oběťmi se
stávají i lidé mimo tuto oblast, ti zůstávali až do nynějška
často odkázáni pouze na naši bezplatnou non-stop linku
pro oběti na čísle 116 006. Bariérou jim totiž může být
vzdálenost, složitá dopravní obslužnost, imobilita, ale
i sociální izolovanost nebo hospitalizace. Změnu v této
situaci přináší právě mobilní poradna. Díky ní se nyní
právní a psychologická pomoc může dostat do kteréhokoli
kouta Jihomoravského kraje.
Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti
ublížení na zdraví, týrání, vydírání, znásilnění, porušování
domovní svobody, loupeže, podvodu, krádeže a mnohých
dalších trestných činů. Poradci jim nabídnou především
14

konzultaci, při které vyslechnou konkrétní příběh a poskytnou právní informace i psychickou podporu. Poradci
pracují bezplatně a konzultace jsou diskrétní. Klient
nemusí uvádět svou adresu pro to, aby si poradce k sobě
zavolal. Setkat se s právníkem a psychologem může prakticky na jakémkoli místě, a to i v mobilní poradně samotné.
Jde o vozidlo dodávkového typu s vnitřním prostorem
připraveným k poskytování konzultací kdekoliv v terénu.
V anonymizované verzi bude vyjíždět za klienty, ve verzi
s polepy Bílého kruhu bezpečí bude fungovat jako nosič
informací na preventivních akcích pro veřejnost
Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice
jednoduchý. Stačí jedno zavolání na kontaktní telefonní
číslo 732 842 664. Pracovnice bílého kruhu pak s volajícím domluví vše potřebné a dohodne konkrétní podobu
a možnosti konzultace. Díky mobilní poradně již není
domluva vázaná pouze na konzultační hodiny brněnské
pobočky, tzn. čas konzultace je domluven dle možností
klienta. Přijít však stále může klient i osobně, a to každé
úterý či čtvrtek. I v takovém případě je však lepší se objednat na uvedeném mobilním telefonním čísle.
V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bezpečí
kontaktovat.
www.bkb.cz, e-mail: bkb.brno@bkb.cz

My všichni školou povinní
SLOVO ŘEDITELE
Vážení občané, milí rodiče,
dobrou zprávou je, že ve škole se vše pomalu, ale jistě
vrací k normálu. V únoru se skončilo s testováním žáků
i zavíráním tříd do karantén, snad v průběhu března
odložíme konečně i roušky a běh školy se, doufejme,
vrátí do stavu, jaký byl před dvěma lety. Naštěstí
nedošlo k tomu, že bychom museli zavírat z důvodu
covidu celou školu či školku, byť v době předvánoční
to už bylo na hranici lidských kapacit, protože chybělo
10 z 20 pedagogických pracovníků. Vše jsme ale ustáli
a v novém roce už docházelo jen ke krátkodobým uzavřením některých tříd do karantény. Problémy ale tehdy
pro změnu zasáhly provoz školní kuchyně, naštěstí i zde
se podařilo vše vyřešit a dětem i nadále zajistit obědy.
První vlaštovkou návratu k normálnosti byl v lednu realizovaný lyžařský výcvikový kurz pro žáky
7. a 8. třídy. Ten se, myslím, podařil a žáci byli rádi, že
se po dlouhé době mohla uskutečnit nějaká akce mimo
školu. Žáci 2. až 4. tříd se od ledna do března každé
úterý mohli zúčastnit i výuky plavání, které se taktéž
dva roky neuskutečnilo. V únoru jsme si pak udělali
ve škole barevné středy. A po zmírnění všech opatření
bylo rozhodnuto o uskutečnění dětmi oblíbené Noci
s Andersenem v pátek 1. dubna. Všichni doufáme, že se
podaří ji realizovat se všemi soutěžemi, stezkou odvahy
i přespáním ve škole.
A v neposlední řadě nesmíme zapomenout na ples.
Ten se měl uskutečnit 19. února. Ale vzhledem k situaci
s covidem byl stejně jako ostatní plesy přeložen. Deváťáci od září nacvičují polonézu a rádi by předvedli
to, co se naučili. Tak počítejte s 21. květnem, kdy se
přeložený ples v nějaké formě uskuteční. Pro deváťáky
to bude i takové symbolické rozloučení s jejich devítiletou snahou se vzdělávat na lužické škole. 
V úterý 26. dubna se uskuteční zápis dětí do základní školy (tentokrát už zase s přítomnými dětmi), ve
středu 11. května zápis dětí do mateřské školy. Situace
ve školce bude letos pro rodiče komplikovanější. Její
provoz vzhledem ke stávající výstavbě nové kuchyně
a následné rekonstrukci vnitřních prostor v celé MŠ
bude uzavřen od poloviny června do poloviny září.
Pro rodiče, kteří nebudou mít možnost zajistit svým
dětem hlídání, se pokusíme vymyslet nějaké řešení,
aby alespoň část doby z tříměsíčního uzavření MŠ

měli možnost své děti někam umístit.Vím, že je to pro
některé rodiče komplikace, ale z kapacitních důvodů už
se situace v MŠ musela řešit. O případných možnostech
budeme rodiče včas informovat na webových stránkách.
Věřím, že po zbytek tohoto školního roku už neuslyšíme ani o covidu, ani o válce. Děti by si už zasloužily
se konečně v klidu věnovat škole a školním aktivitám.
Deváťákům přeji úspěch u přijímaček a přijetí na jejich
vysněnou střední školu. A nám všem pevné zdraví
a duševní i tělesnou pohodu.
Mgr. Vít Hubačka
ředitel školy

Poděkování firmě AV Media, která škole věnovala robotické stavebnice VEX v hodnotě více než 60 000 Kč
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STŘÍPKY Z PRIMA ŠKOLY
• V předvánočním čase nás do základů první pomoci
zasvětila paní Anna Jurkovičová. Postupně pod jejím vedením zdravotní výuku absolvovaly všechny
třídy. Ochotně pomáhala děvčata ze zdravotnického
kroužku.

Herci předvedli nejdříve scénky o Leonardově životě
a díle (umění, věda, vynálezy) a potom si žáci prohlédli interaktivní výstavu, která obsahovala reprodukce některých děl a modely některých vynálezů.
Žáci si je mohli i vyzkoušet.
• Téměř všechny třídy navštívily místní knihovnu pod
vedením vyučujících. Některé spolupracují s paní
knihovnicí více a chodí za ní rádi častěji.

• Vzdělávací pořad s interaktivní výstavou Leonardo
da Vinci zhlédli žáci u příležitosti uplynutí 500 let
od smrti tohoto génia.

• Třída 1. A jezdí do knihovny do Hodonína
Dne 2. března jsme se vydali autobusem opět do Hodonína. Poprvé to bylo v říjnu, kdy jsme se seznámili
s prostředím zdejší knihovny. Tentokrát bylo cílem
setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou, jejíž
knihu Nejhorší den v životě třeťáka Filipa společně
čteme. Děti se navíc ve družině seznámily i s dalším
knižním dobrodružstvím Johanky, takže knihy této
spisovatelky jim nejsou cizí. Paní spisovatelka všem
velmi zajímavou formou povyprávěla, jak taková
kniha vzniká, co je pro to všechno potřeba udělat,
seznámila nás s některými novými slovy (třeba rukopis, tiráž, předsádka atd.) a přečetla nám ukázku
ze své nové knihy. Závěrem celé besedy byla autogramiáda. Ti, kteří si přinesli její knihu, ji teď mají
osobně podepsanou. A protože do odjezdu autobusu
zbývalo ještě pár minut, zkrátili jsme si toto čekání
návštěvou výstavy obrazů v knihovně a také chvilkou
na hřišti.
Mgr. Jana Kosová
• Dne 25. února se v 1. A místo obvyklých školáků
objevili klauni, kostry, princezny, piráti. Na tvářích měli všichni veselý úsměv, bylo znát, že se na
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dnešní projektový den k masopustu těšili. Během
čtyř vyučovacích hodin jsme zvládli upéct koblihy,
vytvořit z papíru klauna, podívat se na pohádku
i záznam fašankové obchůzky v Lužicích z loňských
let. V kruhu na koberci jsme se podělili o vlastní
vědomosti a zkušenosti, proč a jak se tento svátek
slaví, a o něco více si informace rozšířili. Aby každý
věděl, jak chutná masopustní růže, došlo i na drobnou ochutnávku tradičního masopustního cukroví.
Při závěrečném hodnocení celého projektu byla asi
největším zážitkem celého dne vlastnoručně upečená
kobliha, někteří však hodnotili jako super zážitek také
tvorbu klaunů a myšlenkové mapy.
Mgr. Jana Kosová

• V listopadu naši prvňáčci dostali svůj první slabikář.
Na programu Slavnosti slabikáře v 1. A nebylo jako
obvykle počítání, psaní, ale tvorba záložek do nových
učebnic, skupinové aktivity s písmenky a slabikami,
také hry pro rozvíjení lepších vztahů mezi žáky ve
třídě. Vrcholem všeho byla četba písmenek, slabik
a slov (každý podle toho, na co si již troufá) paní
zástupkyni. Děti si ji na slavnost přišly samy pozvat
a její účast v naší třídě byla milým zpestřením celé
akce. Všem žáčkům se podařilo zvolené cvičení
přečíst, odměnou jim za to byly nové učebnice a slabikář. Do aktivit se skvěle zapojili i někteří marodi
doma. Na dálku přes počítač nám také něco přečetli
a zahráli si s námi pár her (oceňuji jejich odhodlání
a zapálení se účastnit vyučování i v době, kdy jsou
doma nemocní).
Mgr. Jana Kosová
• I v 1. B si zasloužili prvňáčci slabikář poté, co ukázali
své dovednosti. Pan ředitel je slavnostně pasoval na
čtenáře. Na závěr si pochutnali na dobrotách, které
pro ně maminky připravily.
• Poslední lednový den tradičně nazýváme Den
naruby. Roli učitelů přebírají deváťáci. Každý si
připraví a učí jednu hodinu na prvním stupni a jednu
na druhém.

• Plaveckého kurzu se od ledna do března účastnili
žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku.
17
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• Lyžařský kurz zvládli žáci 7. a 8. ročníku. Prožili
příjemný víkend v Hrubé Vodě a naučili se lyžovat
nebo se v tomto sportu zdokonalili.

• V rámci hudební výchovy zasvětila žáky všech tříd
do indiánského muzicírování paní učitelka Marie
Havránková. S nadšením si mohli vyzkoušet hru na
různé hudební nástroje.

Černobíla středa

• Školní senát na své schůzce navrhl, abychom si život
zpestřili např. tak, že přijdeme oblečení v jedné barvě.
Každý žák, který splnil podmínku a současně jeho
třída odprezentovala ve školním rozhlase básničku
nebo písničku, jež obsahovala danou barvu, získal
primu. Barevné středy – černobílou, modrou a zelenou – odhlasovali členové školního senátu. Poslední
barvu si zvolila každá třída sama.
Jana Líčeníková, zástupkyně ředitele

Barevná středa
18

Modrá středa

Zelená středa
19
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PRÁCE ŽÁKŮ
Lyžařský kurz
Pro mě je lyžařský kurz nezapomenutelný a mám na něj krásné
vzpomínky. Hlavně na tu bolest
nohou, ale i přes ni jsem si lyžování užila. Obědy mi chutnaly,
takže vlastně aspoň mně. Pokoje
jsme měli pěkné, až na to, že jedna
koupelna pro osm lidí, to nebylo
nic moc. Na každý den jsme měli
program, ale stejně jsme nejvíce
času strávili lyžováním, ale o tom
to přece bylo, abychom si zalyžovali a naučili se něco nového.
Učitelé byli super, uměli nám se
vším pomoci či nám něco vysvětlit.
Abych pravdu řekla, moc se mi
domů nechtělo, a tak doufám, že
příští rok pojedu zas…
Vanessa Hajduchová, 7. třída

Na lyžáku jsme vstávali
v 7:30 a na snídani jsme šli v 8:15,
pak jsme měli nějaký čas na úklid
pokojů a šli lyžovat asi okolo
9:15. Lyžování mě bavilo, protože
já lyžovat umím, ale někdy mě
štvalo, že ten povrch byl namrzlý
a neupravený. Lyžovali jsme tak
2–4 hodinky, nevím přesně, ale
mezi lyžováním byla malá přestávka na svačinu a pití.
Vraceli jsme se na pokoje a pak
jsme šli na oběd okolo 13:15. Pak
jsme měli odpolední klid asi zhruba 1–2 hodinky. Potom jsme šli
zase lyžovat na 2–4 hodinky, ale
odpoledne to bylo horší, protože
tam bylo hodně lidí a bylo to už
rozježděné. Došli jsme na pokoje
a šli jsme na večeři, po ní jsme měli
společný večer a tam jsme se dívali
na filmy nebo hráli hry, soutěžili
atd.
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Takto jsme to měli každý den
až na středu, to jsme byli lyžovat
jenom dopoledne a odpoledne jsme
soutěžili. Bohužel lyžák uběhl
strašně rychle, doufám, že příští
rok pojedeme zas.
Jan Kotlařík, 7. třída

Letošní lyžák byl nejlepší!
Byla jsem na pokoji s úžasnýma
holkama a díky nim byl lyžák ještě
lepší.
Po večerech jsme hráli různé hry,
u kterých jsme se nasmáli. Z lyžáku
mám hromadu zážitků, ale úplně
nejlepší bylo lyžování. První dva
dny jsem byla na lyžích levá. Pořád
jsem padala a narážela do všeho, co
mi stálo v cestě, ale naštěstí jsem
se na lyžích naučila díky úžasným
paní učitelkám, které s námi měly
trpělivost. Nejtěžší byly asi obloučky, ale všechno jsem zvládla
a nakonec vyhrála první místo v závodě. Jídlo bylo celkem dobré, tedy
až na první den. Jsem neskutečně
ráda, že jsem mohla jet, a doufám,
že ještě někdy pojedeme a získáme
další nezapomenutelné zážitky.
Vanessa Verešová, 7. třída

Co se děje o přestávce?
(popis děje z hodiny ČJ)
Zazvoní zvonek, skončí hodina
a tím začne přestávka v naší třídě.
O přestávce se toho moc neděje,
ale většina žáků je rozdělena na
skupinky.
Kluci se tu většinou smějí přes
celou třídu, až na Martina, který
stojí vedle své židle jako nějaký
voják a pozoruje, co se děje kolem.
Lucka spí a Simona svačí, u toho

poslouchá písničky a ještě se stíhá
bavit s Valerií.
Magda si většinou dopisuje slovíčka nebo se učí na test, o kterém
nemá ani páru.
Pak je tu Lucka a Terka, které se
smějí ještě více než kluci, a to už
je opravdu co říct.
O ostatních někdy za celou přestávku ani nevím.
A pak už jsem tu jen já. Někdy se
směju s Luckou a Terkou, někdy si
povídám s ostatníma, ale nejčastěji
se s Eliškou a Alčou mlátíme pravítkem.
Po chvíli zase začne zvonit,
a tak se skoro všichni odebereme
do lavic.
Tím končí naše přestávka.
Adéla Mahdalová, 9. třída

Zvonek zazvoní a hodina končí,
je přestávka. Přestávka začíná tím,
že se ke mně otočí Radek a začne
mě otravovat. Ukáže mi svoji sušenku, kterou si nechává v lavici,
a řekne mi, kolikátý den už ji má.
Raději se ale začnu učit na další
hodinu. Pak se ale k Radkovi přidá
Adam, ti spolu spojí síly a začnou
mě oba otravovat. Zvonek znovu
zazvoní a přestávka končí. Hurá…
Štěpán Němec, 9. třída

I když se naší výchovné práci
v MŠ beze zbytku věnujeme a těšíme se na každý den prožitý s dětmi,
tak i nám čas utíká jako voda, a než
se nadějeme, bude tu první jarní
den. To mne přinutilo ohlédnout
se alespoň částečně za uplynulou
dobou.
Hned v lednu jsme začali zvesela,
poněvadž k nám přijel DJ a připravil
si pro děti „Rytmickou show“. Tento
hudební program vyvolal u dětí
veselou náladu, protože si v rytmu hudby zatancovaly, zazpívaly
a prožily příjemné dopoledne. Pro
zpestření k nám přijelo i divadlo
z Uherského Hradiště, které zahrálo
pohádky s výukovým programem.
S předškoláky jsme také navštívili
knihovnu, kde si děti rozšířily
poznatky k tématu zvířata v zimě.
V lednu jsme uspořádali „Indiánský den“, který jsme si všichni moc
užívali. Tento den byl plný aktivit
pro děti. Naučily se indiánské tance,
pokřiky a různá říkadla. Chtěla bych
také touto cestou poděkovat nejen
rodičům, kteří dětem připravili kostýmy, ale i paní Havránkové, která
navštívila MŠ a oživila tento den
hudebním programem s indiánskou
tematikou. Velkým překvapením
byly indiánské bubny, které dětem
přivezla ukázat, navíc si mohly
bubnování vyzkoušet samy.
Letošní zima nám přinesla i trochu sněhu, takže jsme jej mohli využít jak při sportovních aktivitách,
tak i k různým pokusům. Sáňkovali
jsme, stavěli si sněhuláky a sněhu
si opravdu užívali, i když byl jen
pár dnů.
Oblíbeným tématem dětí v MŠ
jsou zvířata a ptáci. Každoročně se
snažíme nové poznatky rozšiřovat,
zvláště pak na podzim a v zimě.

foto: B. Šišková

Snažíme se dětem vštěpovat lásku
k přírodě a poukázat na to, jak je
důležitá pomoc lidí, kteří se o zvěř
a lesy starají. Nejvíce se u každého
osvědčuje prožitkové učení, proto
jsme si do MŠ pozvali myslivce.
Tato návštěva byla pro děti velkým
přínosem, jelikož se dozvěděly
spoustu zajímavostí nejen z myslivecké činnosti, ale i o přírodě. Děti
také zaujaly lovecké trofeje (dančí
a jelení paroží), na které si mohly

sáhnout a vidět je na vlastní oči.
V únoru i u nás proběhla zimní
olympiáda. Děti jsme seznámili
s pojmy olympijských her, např.:
olympijské kruhy, pochodeň, vlajky.
Připravili jsme jednotlivé disciplíny, které k zimním hrám neodmyslitelně patří. Velkou zábavou
pro děti bylo, že si mohly samy
připravit sportovní pomůcky: lyže,
pochodeň, terče a vlajku za svou
třídu. První den proběhlo slavnostní
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My všichni školou povinní

My všichni školou povinní
zahájení na hřišti, kde děti běžely
štafetu a předávaly si olympijský
oheň. Další dny závodily na lyžích
a soutěžily ve střelbě na terč, hrály
hokej a vytvořila se bobová dráha.
Děti soutěže moc zaujaly a na závěr
při slavnostním vyhlášení obdržely
diplom, medaili a sladkosti.

HUDEBNÍ STŘÍPKY Z NAŠÍ „ZUŠKY“
Vzhledem k současné covidové situaci je výuka
hudby v naší lužické pobočce ZUŠ složitá – stejně jako
na jiných typech škol. Pokud jsou žáci v karanténě, mohou se vzdělávat online. Tak jako u jiných praktických
činností je tato forma výuky méně efektivní.
Kvůli epidemiologickým opatřením proběhla vánoční besídka také formou online přenosu přes Google
Meet, aby své děti mohli vidět a slyšet všichni rodiče
bez ohledu na očkování.
V dubnu se uskuteční další vystoupení našich žáků,
doufáme, že se situace zlepší a my už se setkáme „naživo“.
V tomto pololetí jsme zkusili v hudební nauce vytvořit partituru lidové písně. Děti zapsaly zvolenou lidovou
píseň a v týmech vytvářely melodii a doprovody různými perkusními nástroji. Myslím, že to bylo přínosné
i zábavné a že tuto formu výuky budeme zařazovat do
hudební nauky i nadále.

V prostorách MŠ se uskutečnila
i canisterapie, kde úsměv na tváři
vykouzlila návštěva dvou border
kolií, které přivezla dětem ukázat
paní učitelka Koutná. Některé děti
je znaly již z loňska. Psí návštěva
se vydařila, zažili jsme spoustu legrace. Všichni se s fenkami přivítali
a dozvěděli se, jak správně o pejsky
pečovat. Odvážnější děti mohly pejsky česat, podlézat, hlavním cílem
bylo odbourat strach z pejsků. Paní
učitelce za návštěvu moc děkujeme.
Od 24. února v MŠ probíhá
„Předškoláček“ – 5 lekcí, z toho
poslední za účasti rodičů. Také
je v plánu přednáška pro rodiče
s p. psycholožkou Vaňkovou na
téma školní zralost. Zápis dětí do
MŠ proběhne 11. 5. 2022. Bližší
informace najdete na webových
stránkách školy. Moc bychom si
přáli, aby se plánované akce pro
děti uskutečnily.

26. a 27. 5. 2022 budou probíhat přijímací talentové
zkoušky do ZUŠ Dolní Bojanovice, pod kterou naše
pobočka patří. Pokud chcete svým dětem dopřát hudební vzdělání, můžete si před přijímacími zkouškami
zarezervovat přesný termín zkoušky na webových
stránkách školy. Tam se také dozvíte více informací
o naší škole. Kromě hudebního mohou děti navštěvovat
také výtvarný a taneční obor.
Všem našim žákům přeji hodně radosti z hudby
a těšíme se také na nové adepty studia hry na hudební
nástroje.
Za lužickou pobočku ZUŠ Marie Havránková

foto: B. Šišková

Za celý kolektiv MŠ vám přeji
příjemné prožití nejkrásnějších
svátků jara, ke kterým beze sporu
patří Velikonoce.

ZÁPIS DĚTÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Úterý 26. dubna 2022

Iveta Přikrylová

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Středa 11. května 2022
Bližší informace budou zveřejněny
na webových stránkách školy.
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Kultura
VÁNOČNÍ KONCERT – ŠTĚPÁNŠTÍ KOLEDNÍCI
Bylo to sice už v minulém roce
a v minulém ročním období, ale
ráda bych připomněla koncert,
který jsme uspořádali v naší nově
zrekonstruované Sokolovně. Byla
to vlastně první kulturní akce, jež
se tam uskutečnila.

Sice ne přímo na Štěpána, ale
27. 12. k nám zavítalo hudební
uskupení s názvem Štěpánští koledníci. Je to parta lidí, kteří milují
hudbu, přátelí se a vždy si spolu
rádi zahrají. Nerozlučnou autorskou
dvojku tvoří Martin Novák a Sta-

Štěpánští koledníci

foto: Petra Lorencová

nislav Bílek z Dolních Bojanovic,
kteří skládají texty a upravují hudbu
s vánoční tematikou. Převážně pánské obsazení kapely krásně dolaďují
dámy ze skupiny 4Bab. Ke svým
písním natočili i několik klipů, jež
se dají zhlédnout na youtube.
K nám do Lužic zavítali vůbec
poprvé a krásně podtrhli vánoční
atmosféru, kterou jsme během
covidové doby snad ani nestihli
prožívat. Stále se vše motalo kolem
příkazů, zákazů, dohadů ohledně
očkování, až jsme úplně zapomněli,
že tu máme Vánoce.
Ať už vánoční čas dopadl jakkoliv, doufejme, že jarní období dá
covidu sbohem a naše společnost
bude moci žít opět plnohodnotně,
budeme moci pořádat více takových
akcí a udržovat ve vesnici pozitivního ducha!
Jana Maršálková
předsedkyně kulturní komise

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
12. 4. 2022
17. 4. 2022
7. 5. 2022
14. 5. 2022
21. 5. 2022
17. 6. 2022
18. 6. 2022
24. 6. 2022

Pietní akt k výročí osvobození obce
Velikonoční košt vína – CM Galán
Májový ples obce – skupina Ferrum
Zábavné odpoledne v rámci Týdne pro rodinu
Ples školy
Hudební víkend – Dascha s kapelou, skupina Huménečko
Easy Line, Jiří Zonyga
Rok od tornáda – výstava fotek v Sokolovně, křest nové publikace,
hudební doprovod
2. 7. 2022 – Předhodový večer
3. až 5. 7. 2022 – Cyrilometodějské hody
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–
–
–
–
–
–
–
–

PŘEHLED AKCÍ
NA STARÉM KVARTÝRU
8. dubna 2022
Vernisáž výstavy
„Z reality k fantazii“
Obrazy p. Jančaříka
a p. Ditrichové
9. dubna 2022
Velikonoční odpoledne
s dětmi
Zábavné odpoledne plné
tvoření a aktivit pro děti
z tornádových obcí

Všechny srdečně zveme
na přednášku

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

Mgr. Jiřího Haldy

pořádají

(speciálního pedagoga
a rodinného terapeuta)

na téma:

Dítě není malý
dospělák
a dospělák nemá být
velké dítě
Pondělí 11. 4. 2022
od 16.00 hod.
v Sokolovně v Lužicích.

DEN DĚTÍ
v sobotu 4. června 2022
od 9:00 v areálu TJ Baník Lužice
Jsou pro vás připraveny
sportovní soutěže
a další atrakce.

Srdečně vás zveme!

25

Spolky

Kultura / Spolky

FAŠAŇKOVÁ ZÁBAVA

Klub česko-francouzského partnerství uspořádal v sobotu 26. února
fašaňkovou zábavu.

Po covidové odmlce jsme byli
moc rádi, že se s vámi můžeme sejít
a užít si společně večer. Oceňuji

všechny, kteří si připravili masku
a přišli nás podpořit. Moc nás to
potěšilo.
Velké poděkování patří sponzorům, kteří nám přispěli do tomboly
a tím pomohli zpestřit všem účastníkům tento večer.
K tanci i poslechu hrála hudební
skupina Orion. Občerstvení zajistil
Luděk Fojtů. V pokladně a šatně
pomohly dámy z Klubu seniorů.
Rekonstrukce Sokolovny se
podařila. Prostředí, ve kterém
jsme strávili fašaňkovou zábavu,
bylo velmi příjemné, čisté a všem
vyhovovalo.
Děkuji za spolupráci při organizaci všem členům klubu, firmě Lutes
a obecnímu úřadu.
Jana Líčeníková
předsedkyně
Klubu česko-francouzského
partnerství

Spolky
SLOVÁCKÝ KRÚŽEK LUŽICE
Uplynulé dva roky folkloru v Lužicích příliš nepřály. Poprvé nám do
života vstoupil COVID, v létě loňského roku zase pro změnu tornádo.
Nové folklorní období pro nás
započalo koncem minulého roku
na sv. Štěpána, kdy byli dle tradice
voleni stárci, kterými se stali David
Buchta a Jan Karas. Na Nový rok
se opět dle tradice konala volba stárek – pro rok 2022 jsou to Natálie
Brejšková a Karolína Nováková.
Počátek roku 2022 nám přinesl
nemilou povinnost, v souvislosti
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s přísnými protiepidemickými
pravidly jsme byli nuceni zrušit krojový ples, na který jsme se všichni
velmi těšili a připravili se nácvikem
besedy, kterou jsme ples chtěli jako
obvykle zahájit.
V roce 2022 se chasa poprvé sešla
na nefolklorní, ale velmi přínosné
akci, kterou byla brigáda zaměřená
na úklid nepořádku po nevítané
návštěvě tornáda.
První letošní folklorní akcí se pak
stala fašaňková obchůzka po dědině, kde šohajové oblečení do našich

krásných krojů již tradičně tančili
tanec podšable a chasovní děvčata
nás doprovázela oděna v maskách.
Různorodé a opravdu krásné masky
měli i další účastníci fašaňkového
průvodu. Zde bych chtěl všem
účastníkům, kteří se k průvodu připojili, velmi poděkovat a také bych
chtěl vyzdvihnout rozšíření koleček
tančících tanec podšable – k chase
se již tradičně připojili vodní skauti a letos řady tanečníků rozšířil
i folklorní krúžek Lužičánek. A že
jim to šlo! Super, moc děkujeme za

podporu a doufáme ve vaši účast
i na dalších folklorních akcích.
Stejně tak bych chtěl poděkovat
lužickým seniorkám za přípravu
božích milostí, které jsou tradičně
spojeny s fašaňkem stejně jako tanec podšable. Dále děkuji členkám
Muzejního spolku za vlídné přijetí
na Starém kvartýře a všem, kteří
nás na naší obchůzce podpořili občerstvením, které zasytilo a zahřálo.
Moc děkujeme.
Celkově bych akci hodnotil jako
velmi úspěšnou, několikrát to
během průvodu sice vypadalo, že
budeme muset vytahovat deštníky,
ale to nám dobrou náladu nemohlo
pokazit!
Po obchůzce lužická chasa vždy
vyrážela do Hodonína podpořit
místní chasu na krojovém plese.
Ten se letos v souvislosti s opatřeními proti koronaviru nekonal, ale
vzhledem k částečnému uvolnění
výše uvedených restrikcí uspořádala
hodonínská chasa besedu u dechovky, které jsme se v hojném počtu
zúčastnili a velmi jsme si to užili.
Na letošní rok plánujeme organizaci tradičních akcí – Velikonoční
košt vín (neděle 17. dubna 2022),
Cyrilské hody (2. až 5. července
2022), Vinobraní (sobota 10. září
2022).
Dále bychom se chtěli tento rok
pokusit oživit i zašlou tradici Martinských hodů, které byly pořádány
v souvislosti s bývalým patronem
našeho lužického kostela, abychom
měli příležitost po tak dlouhé pauze
naše krásné kroje více provětrat
u muziky.
V současné době máme v chase
aktivních 9 šohajů a 11 děvčic.
I když se může zdát, že je nás dost,
lidé přichází a odchází, a proto
je důležité, abychom hledali své
nástupce, kteří mají vztah k našim
krojům, písničkám, rádi se baví
a poznávají nové přátele. Zveme
všechny, mohou přijít i nezávazně

Z nedělního průvodu obcí během Cyrilských hodů v Lužicích
zdroj: https://dohnalovas.rajce.idnes.cz
/Cyrilske_hody_Luzice_-_nedele_8.7.2018

a vyzkoušet si to s námi. Zde bych
chtěl vyzvat případné zájemce, kteří
by chtěli rozšířit naše řady a začít
chodit v kroji, aby se obrátili na stárky nebo nám napsali na FB stránku
SKL Lužice. Kroje lze i zapůjčit
u obce. Budeme se na vás těšit!
Přípravu akcí nám samozřejmě
nadále bude částečně komplikovat
COVID, s následky tornáda se také
nelze vyrovnat během několika

měsíců a bohužel přibývají další
nehezké záležitosti, jako je energetická krize, změny klimatu a nyní se
ke všemu přidala i hrůza válečného
konfliktu. Přeji všem, aby přišly
velmi brzy mnohem lepší časy
a abychom si všichni mohli zpříjemnit všední dny i trochou zábavy!!!
David Buchta
stárek
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Spolky
a samozřejmě jsme nadělili zvířátkům nějaké ty dobroty.

SNAD SE VŠE V DOBRÉ OBRÁTÍ
Po delší odmlce jsme rádi, že
můžeme napsat pár řádků a věřit
tomu, co nás čeká. Protože není
na co čekat, chceme naše zkoušky
zúročit, a to co nejdříve.
Hned 9. dubna vyrazíme na Jarní
otevřené sklepy do Hrušek.

17. dubna jsme přijali pozvání na
košt vín v Lužicích.
Soustředění tentokrát zaměříme
na první živé vysílání k výročí
tornáda na Českém rozhlase a předhodový večer v Lužicích. Pak tam
máme otevřené sklepy v Mikulčicích atd.

Doba je pro nás všechny napjatá,
ale věřím tomu, že setkání u pěkné
muziky by mohlo zbořit všechny
obavy a pomoci nám vše lépe
snášet.
Těšíme se na setkání s vámi a přejeme všem klidné dny.
Za cimbálku Ivana Šimčíková

HNUTÍ BRONTOSAURUS

Za oddíl Žabičky
Jitka Dvořáková

VÁNOČNÍ ODDÍLOVKA
Ani letos nesměla chybět žabičkovská vánoční oddílovka. Bohužel nemohla být i s přespáním,
aspoň jsme si ji tedy prodloužili,
ale i tak jsme si ji moc užili! Zahráli jsme si velký vánoční kvíz,
ve kterém jsme vyzkoušeli naše
znalosti týkající se vánočních tradic a zvyků.
Poté jsme vyrazili na stezku
Lužicemi, která byla plná úkolů.
Nesmělo chybět zpívání koled,
naše oblíbené běhací hry a různé
výzvy. Za splnění této stezky nás
čekala odměna – spousta dobrého
jídla a sešity, které se nám budou
hodit na oddílovky a na táborové
písničky, které se učíme.

foto: Jitka Dvořáková

SKAUTI LUŽICE – SOJKY

foto: Jitka Dvořáková

NADĚLÍME ZVÍŘÁTKŮM
První letošní výprava proběhla
na začátku února a vyrazili jsme
společně s oddíly z Mikulčic a Moravské Nové Vsi ke krmelci, který
se nachází na polní cestě kousek od
Slovanského hradiště. Několikakilometrovou cestu jsme zvládli bez
problémů, během ní jsme si zpívali,
hráli jsme různé hry, abychom se
nenudili, a i ti nejmenší z nás to
ušli s přehledem. Na místě jsme si
zahráli všemi oblíbené praporky
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A co nás čeká dál? Zatím pomáháme našemu R2BOTovi, kterému
snad brzy pomůžeme vrátit paměť
a zbavit se zlých hackerů, kteří mu
škodí. O jarních prázdninách vyrazíme na víkendovou výpravu na
Littner, kde budeme pomáhat velikonočnímu zajíčkovi zachraňovat
Velikonoce, a během jara nás čeká
i další spousta různých zábavných
akcí a výprav, o kterých budeme
rodiče včas informovat.

Sojky jsou teď už družinka
nejstarších dětí z celého střediska
Mikulčice, takže velká většina
z nich už pomáhá i v jiných, tedy
mladších, družinkách, nebo si dokonce založili vlastní, kterou už
i sami vedou.
Ale i přesto, že mnozí ze Sojek
už dělají vedoucí nebo rádce (pomocníky) jinde, si na sebe najdou
čas a schází se jednou za týden
v pátek v lužické klubovně. Na

oddílovkách se teď už nevěnují
jen hraní her, luštění šifer nebo
učení se o přírodě. Protože stejně
jako děti se i schůzky proměnily ve
více „dospělácké“. A tak je vnímáme jako možnost, kdy se všichni
sejdeme a strávíme spolu nějaký
čas, neboť teď už se většina z nás
nesetkává ani ve škole.
Poslední schůzku jsme věnovali
přípravě karnevalu, balili jsme
tombolu. Všechno jsme měli dobře

rozdělené, a tak jedna skupinka
poskládala sady výher, druhá je
zabalila a zbytek pak už připravoval lístečky do obálek, zabralo
nám to celou oddílovku. Pak jsme
se ještě přesunuli do Mikulčic,
kde proběhla první rada ohledně
vymýšlení etapové hry na tábor,
na který se všichni už moc těšíme.
Pája Medusová

SKAUTSKÝ KARNEVAL V LUŽICÍCH
V neděli 27. 2. 2022 jsme v lužické Sokolovně uspořádali tradiční
dětský karneval. Letošní účast byla
opravdu rekordní: z předchozích let
jsme měli zajetý standard úspěšného karnevalu cca 200 lidí. Tuto
neděli však do Sokolovny dorazilo
nejméně o sto čtyřicet lidí více!

Myslím, že i když občas nebylo místo k hnutí, všichni dětští
účastníci si to moc užívali. Připravili jsme pro děti postranní
hry, třeba lovení rybiček, taky
malování na obličej, zábavné hry
na parketě, cukrárnu a samozřejmě tombolu.

Na parketu se míhaly všemožné
masky – od princezen přes zvířátka
až k těm ne moc obvyklým, jako je
třeba safari auto nebo Teletubbies.
Celkově myslím, že se karneval
moc povedl, a už se moc těším na
ten další!
Kája Maršálková

foto: Martin Kadala
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Spolky

SÝKORKY POKRAČUJÍ V ZÁCHRANĚ KRÁLOVSTVÍ
Královna Marie Felicie stále sužuje své poddané svou krutovládou,
ale náš oddíl Sýkorky má úžasný
plán, který jim poradila princezna.
Musí se dostat na co nevyšší společenský žebříček, aby byli královně
co nejblíže. A proto se 4. 2. vydali
na cestu do Břeclavi, kde se potkali
se sedlákem a jeho rodinou. Sedlák
jim nabídl dům ve městě, který měla
jeho žena věnem, aby se dostali na
pozici měšťanů, ale nebylo to zadarmo. Děti musely porazit sedláka
v několika hrách, aby dokázaly,
že mají dostatek síly a vytrvalosti
na poražení královny. Nakonec se
podařilo a ony se s klíčem od městského domu vlakem vydaly zpět ke
svým domovům.
Eva Gožďálová

Historie
VZPOMÍNKA

Věra Radová
foto: Archiv OÚ Lužice

Před sto jedna lety 17. 4. 1921 se
narodila Věra Radová. Rodina její
matky pocházela z Lužic, sem se
Věra i se svou sestrou Libuší, která
se narodila o dva roky později,
často vracela. Rané dětství prožila
se svými rodiči v Chorvatsku v obci
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„Budoucnost je tak unášející, že nic nás nemůže zastavit v boji za tuto
budoucnost. Ať žije boj!“
– z deníku Věry Radové
Hercegovec (Hercegovac) v Bjelovarsko-bilogorské župě, kde dosud
žije významná česká komunita.
Její rodiče zde našli práci a Věra
navštěvovala menšinovou českou
obecnou školu. Aby mohla studovat
na vyšších českých školách, odjela
v roce 1932 ke svým prarodičům do
Lužic. V letech 1932–1940 studovala na Reformním reálném gymnáziu
v Břeclavi, po zabrání pohraničí Němci dokončila studium na
Reálném gymnáziu v Hodoníně.
Byla výborná studentka. Ze všech
předmětů jí byla nejbližší literatura.
V Lužicích měla hodně kamarádů
a přátel, byla i aktivní členkou
Sokola a s místními ochotníky
hrála divadlo, našla zde i svou lásku. Na dobu prožitou v Lužicích
vzpomínala jako na nejhezčí léta
svého života, v nejtěžších dobách se
k nim často vracela a čerpala z nich
sílu. Po okupaci Československa se
v roce 1940 vracela i se svou sestrou
nazpět do Jugoslávie. Na nádraží ji
přišli vyprovodit všichni její přátelé.
Tenkrát se viděli naposledy a cestou

jí zněly v mysli krásné slovácké
písničky, se kterými se s ní loučili.
V roce 1940 obsadilo Německo
i Jugoslávii. Po návratu začala Věra
studovat vyšší hotelovou školu
v Záhřebu. Zároveň se zapojila do
spolupráce s partyzánskou skupinou Jana Žižky. Její činnost však
byla prozrazena a v dubnu roku
1944 došlo k zatčení, odsouzení
a deportaci do koncentračního tábora Stara Gradiška, stala se vězněm
číslo 1517. V listopadu 1944 byla
převezena do koncentračního tábora
Jasenovac. Poslední krátká zpráva
její sestře z tohoto lágru má datum
21. února 1945. 21. dubna začali
Ustašovci tábor likvidovat a vězni
nastoupili na pochod smrti. Mezi
nimi byla i Věra Radová. Na této
poslední cestě byli všichni účastníci
pochodu postříleni a jejich mrtvá
těla naházena do řeky.
V roce 1950 udělilo Předsednictvo shromáždění chorvatské lidové
republiky Věře Radové Pamětní
plaketu in memoriam. Jméno Věry
Radové není zaznamenáno v žád-
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ném seznamu obětí koncentračního
tábora Jasenovac.
Jeden z největších koncentračních
táborů v Evropě se nacházel v Nezávislém státu Chorvatsko. Řídili ho
dva 20letí mladíci Vjekoslav Luburić
a Dinko Šakić. Protože Německo
na zřízení a kontrole tábora nemělo
žádný podíl, nepodléhal ani jeho
správě. O řízení se staralo fašistické hnutí Ustaša. Kruté podmínky
a středověký způsob vraždění v této
balkánské Osvětimi odsoudili i nacisté a od tábora se distancovali. Od
svého vzniku do hořkého konce zde
přišlo o život až 700 000 lidí. Tábor
se skládal z pěti samostatných lágrů,
jeden byl výhradně pro Židy, druhý
pro ženy, do dalšího ubytovali pouze
děti – tomu se podle polohy říkalo
Sisak. A přestože vznikl Jasenovac
po vzoru německých koncentračních
táborů, krutostí k vězňům většinu
předčil. V táboře nebyly plynové komory, usmrcování vězňů probíhalo

různými krutými způsoby. K vězňům
kromě Židů patřili Srbové, Chorvati,
Romové, ale i Slovinci a Češi. Za zánikem koncentračního tábora v roce
1945 stáli jugoslávští partyzáni.
Ustašovci stačili ještě předtím celý
tábor zapálit, a tak partyzáni našli
jen ohořelá těla, kosti a další lidské
pozůstatky. Na místě bývalých lágrů
je zřízena památeční plaketa, která
závratné číslo potvrzuje, na jiné je
uvedeno 20 000 dětských obětí.
V koncentračním táboře Osvětim přišel o život lužický občan
židovského původu Josef Holz,
narozený 14. října 1889. Bohužel
o něm nemáme moc údajů, pouze
to, že pracoval jako strojní mechanik. Nejprve byl deportován
27. ledna 1943 do Uherského Brodu,
29. ledna 1943 odjel s transportem
do Osvětimi, kde zahynul.
Věra Kotásková
kronikářka obce

1997
1997
1997
2012

2012
2017
2017
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před
před
před

25 lety
25 lety
25 lety

před
před
před
před

10
10
5
5

lety
lety
lety
lety

Věra Kotásková
kronikářka obce
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Věra Radová a Božena Greová na
akademii v roce 1934
foto: Archiv T. J. Sokol Lužice.

VÝZNAMNÁ, DŮLEŽITÁ A ZAJÍMAVÁ VÝROČÍ V ROCE 2022
1727
1762
1852
1872
1907
1912
1922
1927
1932
1932
1947
1952
1957
1957
1982
1982
1992
1992

záplavy
dokončeno a potvrzeno pátrání po první písemné zmínce o Lužicích (rok 1250)
otevřena lékárna Na Podluží na Velkomoravské ulici
v oblasti Vinohrádky vznikla nová ulice, byly dokončeny inženýrské
sítě pro výstavbu 41 nových domů, ulice byla pojmenována
po Jaroslavu Dobrovolském
dokončena cyklostezka z Lužic do Hodonína
Sokolovna včetně hřiště byla převedena do majetku obce
zrestaurování lužického betléma (vytvořen před šedesáti lety
Matějem Florianem ze Staré Říše)

v Mikulčicích zřízena matrika (Lužice v té době byly přifařeny k Mikulčicím)
majitelem hodonínského panství (i Lužic) se stal císař František Lotrinský
vyhořelo přes půl obce
položen základní kámen pro stavbu kostela
započato s výstavbou školy (5. srpna)
ukončena výroba cihel v lužické cihelně (zahájení 1861)
zřízena živnostenská škola
zavedení elektřiny v obci
zahájena stavba Sokolovny
stavba dlážděné silnice přes obec
zřízena mateřská škola
otevřeno zdravotní středisko
dokončena výstavba čtyř činžáků MND
v obci jsou první televizory (osm kusů)
lužičtí naftaři provedli rekordní vrt u Jablunkova v hloubce 6 500 m
byla dokončena stavba silnice I. tř. mimo obec od Břeclavi přes rybníky Písečné
opět samostatná obec Lužice (1. ledna 1992)
privatizace závodu Akra a.s., prodej německé firmě Groz-Beckert

před
před
před
před
před
před
před
před
před
před
před
před
před
před
před
před
před
před

295 lety
260 lety
170 lety
150 lety
115 lety
110 lety
100 lety
95 lety
90 lety
90 lety
75 lety
70 lety
65 lety
65 lety
40 lety
40 lety
30 lety
30 lety

UKLIĎME SI LUŽICE
V únoru a březnu proběhly celkem
tři brigády, které měly za cíl dočistit
katastrální území obce od odpadu
z tornáda. Obec prioritně oslovila
spolky, které finančně podporuje,
a dále také širokou lužickou veřejnost. První brigáda se konala u Lužáku v přilehlém lese, další v prostoru
za tratí u Lužáku a poslední brigáda
měla za cíl uklidit odpad kolem železniční trati. Odpadu bylo sesbíráno
více než dost – velké kusy polystyrenu, igelitu, vaty, dřevěné latě,
ale i plechy a kovové konstrukce,
zkrátka vše, co do přírody nepatří.
Každou brigádu jsme zakončili na
Lidovém domě dobrým obědem.
Ještě jednou děkuji všem zúčastněným spolkům a ostatním obyvatelům obce, je vidět, že vám není
lhostejné, v jakém prostředí žijeme
a trávíme svůj volný čas.
Jakub Buchta
místostarosta
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TJ Baník Lužice, z. s. pořádá každoroční

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
A BAREVNÝCH KOVŮ

Sport
7. ROČNÍK NOVOROČNÍHO BĚHU

V sobotu 7. 5. 2022 od 8:30
Šrot nachystejte nejpozději do 9 hodin před své domy, kde je členové Baníku naloží.
S větším množstvím vám rádi pomůžeme.
Kontakt: Milan Pazdera 607 565 611; Jana Líčeníková 605 126 990;
email: banik.luzice@seznam.cz
Za připravený železný šrot předem děkujeme.

PŘEHLED ODPADŮ OBČANŮ
LUŽIC ZA ROK 2021
Počet modrých pytlů:
Počet žlutých pytlů:
Směsný komunální odpad:
Objemný odpad:
Bio odpad:
Sklo:
Plast:
Papír:
Pneumatiky:
Nebezpečný odpad:
Azbest:
Kov:
Uliční smetky:
Jedlý tuk a olej:
Odpady z tornáda:
Směsné stavební a demoliční odpady:
Směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel a tašek:
Zemina a kamení:
Izolační materiály na bázi polystyrenu:
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6 128 ks
11 660 ks
585,80 t
136,28 t
286,81 t
50,58 t
50,70 t
82,07 t
3,36 t
2,58 t
3,92 t
50,2 t
30,58 t
0,552 t
8 456,33 t
6 035,37 t
29,89 t
53,62 t

Společnost

ECOBAT s.r.o.
IČ:267 25 967, se sídlem Soborská 1302/8, Praha 6
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89816,
oprávněná Ministerstvem životního prostředí k provozování kolektivního
systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů
vydává osvědčení

O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Osvědčení se vydává pro

Obec Lužice
IČ: 44164343
Výše uvedený smluvní partner odevzdal v roce 2021 ke zpětnému odběru
a následné recyklaci celkem 42 kg použitých baterií.
Z tohoto množství bylo recyklací získáno 31 kg kovonosných druhotných
surovin, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.

RNDr. Petr Kratochvíl
Jednatel společnosti ECOBAT s.r.o.
Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje.
Sběrem baterií přispíváte také k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.

Novoroční běh

První neděle v novém roce zase
patřila našemu Novoročnímu běhu
napříč Lužicemi. Letos jsme mohli
zase vyběhnout od Sokolovny
a využít i její nové zázemí po rekonstrukci. Lidé se těšili, že si zase
můžou v klidu společně zaběhat,
setkat se s přáteli a také moudře
pohovořit u svařeného vína nebo
čaje a malého občerstvení. Proto
nás asi běželo nejvíce za všechny
uspořádané ročníky.
Počasí bylo spíše jarní, takže
53 běžců bylo nadmíru spokojeno
a sluníčko je všechny pořádně nabilo nadějí, že letošní rok bude zase
plný závodů a sportovních akcí.
Moc nás potěšilo, že přijela i parta
z Rozběháme Břeclav, kamarádi
z fitcentra v Lužicích Zdenky
Veselé a také borci z plaveckého

foto: Blanka Lukovská

oddílu v Hodoníně. Zapojili jsme
i menší děti, které neběžely, ale
sedly na kolo a odjely celou delší
trasu s námi.

My jsme do nového roku vyběhli
pravou nohou a upřímně přejeme
všem krásný rok 2022.
Za SRTG Podluží Blanka Lukovská
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LUŽICKÝ DRSŇÁK 2022

BADMINTONOVÝ TURNAJ PŘI T. J. SOKOL LUŽICE
První zimní triatlon tohoto roku
pořádaný v sobotu 5. 2. v Lužicích
se těšil velkému zájmu závodníků
i diváků.
Oddíl sportovního plavání připravil závod, kde na účastníky čekalo
100 metrů plavání bez neoprenu,
6 kilometrů jízdy na kole a 3 kilometry běhu.
Podmínkou účasti byla zkušenost
se zimním plaváním. Do vody, která
měla 3,1 °C, se odvážilo 22 účastníků, kteří se museli vypořádat
i s větrným počasím.
Nejmladší byl jedenáctiletý Štěpán Mífek, který zvládl dětský
závod za 20:47 minut.
Na start ženské kategorie se postavilo pět drsňaček, nejrychlejší
byla Jana Kadlecová v čase 40:10.
V mužské kategorii soutěžilo
celkem 16 drsňáků a vítězem se stal
Jakub Kanta v čase 35:57.
V tomto náročném závodě nešlo
ani tak o dosažený čas, ale o to
jej zdárně dokončit, což se všem
podařilo.
Děkujeme obci Lužice, která pořádání závodu umožnila a darovala
věcné ceny pro všechny účastníky.
Technickou část a zázemí zajistil
Roman Lukovský s manželkou
Blankou. O zvuk se postaral Matěj
Motyčka.
Věříme, že touto akcí jsme přispěli k oživení areálu rybníka
Lužák, který po tornádu prochází
velkou rekonstrukcí.
Budeme se těšit, že zde budeme
i nadále pořádat letní i zimní sportovní akce.

Lužický drsňák

foto: Josef Petrica

Za Oddíl
sportovního plavání Hodonín
Marek Jedlička

V prosinci roku 2019 proběhl
nultý ročník badmintonového turnaje pořádaný br. Petrem Janoškem
za badmintonový oddíl T. J. Sokol
Lužice. Takřka po třech letech jsme
se dočkali 1. ročníku.
V sobotu 12. 2. 2022 od 9 hod.
jsme mohli opět nastoupit s badmintonovými pálkami k rozlosování
do dvojic.
Vstupenkou nám bylo menší
pohoštění a dobrá nálada, která nás
doprovázela až do 14. hodiny. Retro
hudba přichystaná starostou Sokola
nám zpříjemnila prostředí.
Hrály se čtyřhry mezi sebou.
V rámci zachování aktivity nebyly
přestávky, jelo se nepřetržitě. Část
účastníků odešla před koncem
kvůli svým povinnostem, takže
se nedočkali vyhlášení výsledků.
Ale o to nešlo! Sešli jsme se pro
sportovní nadšení a radost, že opět
můžeme normálně hrát a odnést si
vzpomínky na fajn den.
Vyhlášením tří nejlepších dvojic
a speciálním vyhlášením nejlepšího
hráče byl turnaj prvního ročníku
ukončen. V dobré náladě se pokračovalo při posezení u občerstvení.
VÝSLEDKY:
Nejlepší dvojice:
Petr Janošek a Kristýna Balounová
Nejlepší hráč:
Štefan Šimek
Všem, kteří se zúčastnili, patří
velký dík!
Zdar!

foto: Milan Šefčik
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T. J. SOKOL LUŽICE

Florbalový klub Hodonín Vás zve

Nazdar všem členům i příznivcům Tělocvičné jednoty Sokol Lužice.
Naše tělocvičná jednota má v současné době 163 členů, a to všech věkových kategorií. Zrekonstruovaná
Sokolovna slouží denně našim sportovním oddílům i neregistrovaným
zájemcům o sport. O provoz budovy
se stará LUTES s. r. o.

na florbalové tréninky
pro holky a kluky od 5 let.

Jednotlivé sportovní oddíly:
zdravotní cvičení žen, gymnastický kroužek (Spartan Race), stolní
tenis, volejbal – smíšené družstvo,
volejbal – muži, všestrannost dětí,
fitness, malá kopaná, badminton
a pěvecký kroužek.
Miloš Kadala

Tréninky probíhají ve sportovní hale
vždy ve čtvrtek od 14:30 do 16:00.
S sebou stačí věci do tělocviku
a láhev s pitím.
Ostatní vybavení bude zapůjčeno klubem.

T. J. Sokol Lužice – rozvrh cvičebních hodin leden 2022 – červen 2022
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Ceník Sokolovny
HLAVNÍ SÁL
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Více informací můžete získat
na www.florbalhodonin.cz
nebo na tel. čísle: 776 493 077

období 1. 1. – 31. 3. a 1. 10. – 31. 12.

400 Kč/hod.

období 1. 4. – 30. 9.

200 Kč/hod.

Okénko Joži Trefy
Moji milí, moc váš šecky zdravím a omlúvám sa,
že sem sa minule odmlčal. Možná si nekeří z vás pomysleli, že sem asi natáhnul brka, ale zaplať Pán Bůh
za to, že sa zubatá ode mňa prozatím drží dál. A keho
zajímá, kde že sem sa minule vytratil, tož si představte,
že sem k narozeninám dostal poukaz na ozdravný pobyt
kdesik na horách. A v zápalu dovolenkování sem úplně
zapomněl, že bych měl vlastně cosi napsat do zpravodaja. Ale žádná tragédia určitě nenastala. Nebo jo?
Tož keho sem zklamal, tak tomu sa omlúvám. A keho
zajímá, jak sme sa s mojú na tych horách vlastně měli,
tož čtite dál…
Co vám budu, byla to nádhera. Hneď po oslavě sem
začal přípravy a ze sklepa vytáhl svoje fajnové lyže,
keré sem dostal jako kluk od stařečka. Dyž to ale uviděla moja, šly na ňu mrákoty. No ano, patřím k tym dříve
narozeným, tož ty moje lyže podle teho aj vypadajú, no
jak z filmu Krakonoš a lyžníci, prostě výstavní model,
na kerý su náležitě pyšný. Ovšem moja mňa vyvédla
z omylu a vrátila zpátky do reality. Pustila ně v televizi
sport, kde právě lyžovali, a já sem hneď pochopíl, že se
svojima lyžama opravdu na kopci nezazářím. A eště ně
stihla vynadat, esli su nórmální, že ve svojem věku chcu

vůbec lézt na nejaký kopec a eště s lyžama, že ona sa
o mňa starat nebude, až sa se mnú něco stane….. Chlapi,
teď mluvím k vám, tož dokážete si to představit, šak to
máte také doma… Ne? Tož to ste šťastní.
A tak sem šel na ulic, že sa nadýchám čerstvého vzduchu (prostě sa uklidnit) a naráz taková rana jak z děla.
Málem sem měl v gaťách, ale došlo mně, že kolem
našého enom jede kamion a praskla mu pneumatika.
Jak sem sa leknul, krvi by sa ve mně nedořezal. A tož
sem pro jistotu sedl na lavku, co mám u baráku, abych
sa z teho šoku trochu vydýchal, a začal sem sledovat,
kolik po téj našej hlavní „štráse“ jezdí aut. A že jich je,
za takú chvílu desítky. Ale nemile ňa překvapilo, kolik
tam jezdí tych kamiónů… A proč tudyma, dyž kúsek
dál majú silnicu, kde možú jezdit pohodlněj a rychlej?
Dyť tá naša ulica už tak dostala po tem tornádu zabrat,
dyž tudyma jezdila tá těžká technika, ale to bylo aspoň z dobrého důvodu. A tož sem sa radšej zadívál do
slunka, keré už pomáli zapadalo, a začal sem sa znovu
těšit na ty hory. A tam bylo parádně, sněhu take trochu
napadlo, aj moja byla nadšená, co víc si přát.
Tož sa šecí ve zdraví opatrujte a Pán Bůh s vama.
Váš Joža Trefa
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HÁJEK
Tento název vám na první pohled nic neřekne. Spíš
znáte názvy v sousedství, kde bydlíte. Nebylo tomu tak
před sedmdesáti lety, bývalo to totiž místo k potěšení
všech našich občanů. Název Hájek vystihoval prostor
pro vycházky, odpočinek, zábavu, které jsou nám
dodnes vzácné. Prostor bývalého Hájku je vymezen
silnicemi 55 a Bojanovickou, sluneční elektrárnou,
benzinkou, zemědělskou půdou a zabírá více než 15 ha.
Areál má menší reliéfovou energii pro stékání dešťové
vody se sklonem ke Kyjovce i k obci.
A teď trocha historie: Odjakživa procházela Hájkem liniová komunikace propojující Lužice, Písečný
a hodonínský les. Rybníky nebyly tak rozsáhlé, místo
některých byla pole. Chození do lesa bylo velmi vítanou zábavou. Hájek byl charakterizován větší plochou
původního otevřeného prostoru pastviska, kde se za
první republiky hrávala kopaná.
Jádro tvořil rybníček, vedle rybníčku stával domeček,
kde bydlel pan Dostál, který příležitostně prodával
občerstvení, později Elvíra. Čistá voda s rybami, dno
se žlutým pískem, břehy porostlé rákosem, rdesnem,
„cikáry“ a jinými vodními rostlinami. Uprostřed
rybníčka se nacházel poloostrov, jezdilo se na něj na
loďce, mnohdy sloužil pro hudební produkci k pobavení
občanů. Možná se tam i tancovalo, ale to se mně ztrácí
v mlhách vzpomínek. Na jaře kolem putovala do lesa
procesí na konvalinky, v létě na houby, a to až k Červeným domkům, kde byla hospoda. V okolí Hájku se

nacházely další vodní tůně s bohatou florou i faunou.
S novou dobou po II. světové válce se tento prostor
postupně začal využívat jinak. Na západním okraji se
vystavěl kravín, na severní straně slepičárna, střelnice,
bažantnice, vrty atd. Pod travním porostem se nacházel
žlutý písek vhodný na maltu. V malém se kopával,
občané z něj stavěli, později to bylo zakázané. Počaly
se totiž stavět podniky, které měly větší potřebu písku,
a tak se těžilo a odváželo. Vznikly jámy do hloubky
2 až 3 m. Bývalo to předmětem kritiky občanů, ale nic
se nedělo.
Co s těmi jámami po těžbě písku? Zavezeme je odpady z podniků, budujeme novou společnost, podniky
musí prosperovat. Navážely se tam tedy a pálily odpady
z podniků lužických i hodonínských, domovní odpad
a další. Výplachy z vrtů se vypouštěly do rybníčku, až
z něho bylo terénní zrcadlo. To trvalo dost let a lužičtí
se mnohdy dusili kouřem, který ze spálenišť vystupoval. Však mnohým občanům posloužily „fonýry
a laťky“ i na topení v domácnostech. Čeho se podniky
potřebovaly zbavit, octlo se v Lužicích. Vše se zavezlo
navážkou a schovalo na původní úroveň terénu. (Můžete porovnat výšku navážky v lesíku vpravo, který je
„utopen“.) Tak se z Hájku stalo smetiště pro všechny.
Později postavená 55 oddělila tento prostor a završila
nevšímavost jak ze strany občanů, tak obce. Představitelé měli svázané ruce.
Prostředí kolem Hájku bylo v „pokrokové“ době
znehodnoceno natolik, že se o tom nesmělo mluvit.
Tam měl vzniknout nový projekt jelení obory? Je škoda,
že máme tak málo invence a navrhujeme něco, co do
naší krajiny nepatří. Nyní tento prostor dřímá a čeká,
kdo se jej chopí.
O porosty se desetiletí nikdo nestará, a aniž by tudy
prošlo tornádo, je naší nevšímavostí tento prostor zanedbaný, opuštěný. Svoje prostředí máme zvelebovat
a předat jej dalším generacím v lepším stavu, než je
dosud, případně jej nechat pro následující generace
alespoň v původním stavu. Hájek by si zasloužil rekultivaci, obnovu. Hezké je, že se představitelé obce začali
o toto místo zajímat. Přeji jim správné rozhodnutí,
i když jistotu žádnou nemáme.
Jindřich Maršálek
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Jsem vděčný za kultivovaný názor a historický
exkurz pana Maršálka. Cením si toho, když se občané
o veřejné věci zajímají a když svůj názor dokážou slušně a neanonymně předestřít veřejnosti. Jen s tím, kdo
má názor, lze vést diskusi, polemiku a hledat přijatelná
řešení. Starosta není v mém pojetí zcela určitě ten, kdo
jako jediný má správný názor na vše. Starosta by měl
umět především naslouchat a správně vyhodnocovat

informace, kterých se k němu dostává pochopitelně
nejvíce. O to se snažím.
V příštím vydání zpravodaje uveřejním na téma
lokality Hájek svůj názor.
Děkuji ti, Jindřichu, ještě jednou za historickou glosu
i otevření diskuse k dané lokalitě. Je potřeba.
Tomáš Klásek
starosta

PŘIPOJTE SE K VÝZVĚ „DO PRÁCE NA KOLE“
Jezdíte do práce na kole nebo koloběžce, chodíte
pěšky nebo běháte? A nikdo vás za to neocení? Rozhodli
jsme se to změnit. Již potřetí se město Hodonín zapojilo
do celorepublikové květnové výzvy „DO PRÁCE NA
KOLE“. Přihlásit se může každý, kdo nejen rád soutěží,
ale chce i vyjádřit svůj názor na městskou mobilitu
a čistotu ovzduší. Díky absolvovaným cestám všech
účastníků vzniká unikátní mapa, která ukazuje, jak jsou
cesty využívány cyklisty, chodci či hendikepovanými.
Ta může být dobrým podkladem pro tvorbu městské
mobility. Z pohledu ovzduší se v loňském roce účastníkům z celé ČR podařilo ušetřit téměř 700 tun emisí
CO2, což je zhruba takové množství, jaké absorbuje
700 stromů za 100 let.
Při výzvě není nutné trhat výkonnostní rekordy, ale
rozhýbat co nejvíce lidí, kteří chtějí udělat něco pro
sebe i své okolí.
Celou výzvu organizuje společnost Auto*Mat, pod
jejich taktovkou se výzva jede v ČR už potřinácté.
Registrovat se můžete už od 1. 2. do 30. 4. 2022 na
www.dopracenakole.cz pod město Hodonín.
Aby se vám lépe jezdilo a byla to větší zábava, vyzvěte své kolegy, kamarády nebo příbuzné
a vytvořte tým o 2 až 5 členech. Celá výzva probíhá
od 1. 5. do 31. 5. 2022, své cesty zapisuje každý na
portále DPNK. Členové týmu nemusí jezdit společně,
pokud nepracují na stejném místě.
A jaké vás čekají odměny? Každý účastník dostane
po úhradě startovného triko výzvy DPNK, k tomu jsou
připojeny i další akce a slevy, liší se podle měst. Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších účastníků proběhne
v červnu. Více informací najdete na www.dopracenakole.cz/mesto/hodonin.
„Tahle akce je hodně motivační. Zvláště pokud jste
zapsaní v nějakém týmu. Během cesty si krásně pro-

čistíte hlavu, zapomenete na pracovní a jiné starosti,
odpočinete si a máte opět dobrou náladu. Navíc posílíte
své svaly a kardiovaskulární systém.“ říká jeden z loňských účastníků.
Srdečně vás zveme, zapojte se s námi.
Obrátit se můžete na koordinátora:
holomcikova.jana@muhodonin.cz
Jana Holomčíková
členka kulturní komise
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PANÍ UČITELKA MARCELA KOMENDOVÁ
U příležitosti Dne učitelů byla při
slavnostním setkání pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení s představiteli města Hodonín
oceněna učitelka základní školy
paní Mgr. Marcela Komendová.
Zahájila svoji pedagogickou praxi
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. Taktéž ráda
sportuje, a proto i hodiny tělesné
výchovy jí nejsou cizí. Vedla i 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 činnost naší
školy prostřednictvím školních
zpráv, které jsou zveřejňovány na
webových stránkách školy. Patří
k nejzkušenějším a nejlepším pedagogům školy. Při práci s žáky
uplatňuje nápaditost, vysoké od-

borné znalosti, prosazuje moderní
metody a formy pedagogické práce.
Svou odbornost si doplňuje absolvováním 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 vše snaží
vyřešit v klidu a s nadhledem. Komunikace s rodiči, žáky, kolegy není
pro ni překážkou. I z těchto důvodů
je velkou oporou pro vedení školy.
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,
jejichž nejzajímavější články jsou
zveřejňovány. Připravuje program
našich žáků na některé kulturní
akce v obci.
Je to zkušená pedagožka s dlouholetou praxí. Dokáže své zkušenosti předávat mladším kolegům.
Vysoce si ceníme i jejích osobních
vlastností – pracovitosti, spolehlivosti, zodpovědnosti.
K získání ocenění jí blahopřejeme a do další pedagogické práce
přejeme mnoho úspěchů.
ředitelství základní školy
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Víte, že k magickému datu 22. 02. 2022
•

je průměrný věk obyvatel Lužic 43,08 let

•

žije v naší obci 464 dětí do 15 let, z toho 122 dětí do 3 let

•

je počet občanů ČR s trvalým pobytem v obci 2885,
z toho dospělých mužů 1154
a dospělých žen 1195

•

má nejčastější mužské jméno Jiří v Lužicích 78 obyvatel

•

má nejčastější ženské jméno Marie 70 obyvatelek

•

jsou další nejčastější jména také ta tradiční, a to:
Jan (67), Jana (63), Tomáš (62), Petr (56), Martin (55),
Miroslav (52), Pavel (50), Josef (48), Hana (44), Michal (42),
Lenka (41), Jaroslav (40), Anna a Eva (39)

•

v naší obci žije nejvíce
Konečných (24), Černých (22), Novákových (21),
Kučerových (20), Hromkových a Maradových (shodně 19),
Svobodových (18) a shodně Antošových, Bílkových
a Pindových (17)

•

je v Lužicích přihlášeno 87 cizinců

•

bylo za předchozích 5 let uzavřeno v naší obci 18 manželství

•

přibylo za posledních pět let do obce
5 Adélek a 5 Jakubů, 4 Jeníčci a 4 Matyáškové,
3 Elišky, 3 Kryštůfkové, 3 Tobiáškové, 3 Tomášci
a dalších 108 krásných jmen pro miminka

•

bylo na území Lužic od roku 2017 zaznamenáno a do matriky
zapsáno 35 úmrtí

Redakční rada
a pracovníci obecního úřadu
přejí všem občanům
hezké Velikonoce.

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

FAŠAŇKOVÁ
OBCHŮZKA
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Mgr. Petra Lorencová,
lorencova@luziceuhodonina.cz
Redakce si vyhrazuje právo
na běžnou úpravu rukopisů.
Čtvrtletník slouží k informování
občanů Lužic, není periodikem
žádného politického subjektu.
Redakce zvěřejňuje pouze články,
u kterých je znám autor.
Fotografie jsou z archivu OÚ
a od autorů článků.
Grafická úprava a tisk:
Tiskárna Lelka Dolní Bojanovice
Povoleno OkÚ Hodonín,
registrační číslo
vydané Ministerstvem kultury
ČR – MKČR E 12422,
náklad 1200 ks.
obec@luziceuhodonina.cz
www.luziceuhodonina.cz
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foto: Petra Lorencová
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FAŠAŇKOVÁ ZÁBAVA

DĚTSKÝ KARNEVAL

foto: Barbora Horňáková, Klub ČR-FR
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Chcete finančně přispět na Lužický zpravodaj?
Zde je místo na Vaše logo či jméno.

