LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

3/2022
Č T V R T L E T N Í K

O B C E

L U Ž I C E

Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009

Slovo starosty

Z OBS A HU
Aktuálně z radnice ......................3
Právnické okénko
Představujeme se – Štěpán Prygl
Představujeme se – Jiří Šetina
Volební mozaika
Pozvánka na volby 2022
Bylo mi ctí být vaší senátorkou
Léto v knihovně

Sociální okénko............................16

ROCK POTÉ

Milostivé léto

My všichni školou povinní .....17
Organizace školního roku
Poděkování

Kultura ...........................................19
Na kole dětem
Rock poté
Rok poté
Koncert scholy a scholičky
Předhodový večer
Cyrilské hody
Pozvánka na den otevřených dveří
Pirátský den

ROK POTÉ

Spolky ............................................. 29
Léto u Brontosaurů
A muzika zase hraje
Svatby na Starém kvartýru
Co nového u včelařů
Vodní skauti plují dál

Historie ...........................................37

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dobíháme společně do konce čtyřletého funkčního období zastupitelstva,
které odstartovalo komunálními volbami na podzim 2018. Po předchozí
dlouhodobé personální stabilitě došlo uvedenými volbami k výraznějším
změnám a všichni vzájemně jsme čekali, jaké to bude, co se změní, jak to
či ono bude fungovat, kam se pootočí kormidlo řízení obce.
Byl jsem pro vás, jako nový starosta, v mnoha ohledech neznámý, nečitelný, bez rodinných vazeb k Lužicím, bez lužické historie. V čem jsem
vaše očekávání zklamal a v čem naplnil, je výlučně na vašem posouzení.
Dělal jsem, jak jsem nejlépe uměl, vše, co jsem považoval ze správné
a přínosné pro Lužice, dělal jsem to, co bylo průchodné v orgánech obce
a na co byly finance. Určité rekapitulace se vám dostalo v bilančním
zpravodaji funkčního období 2018–2022, jenž k vám byl v minulých
dnech distribuován.
Naše obec prošla v letech 2020–2022 obrovskou zkouškou. A spolu s ní
samozřejmě její občané a orgány obce. Výzvy, které před nás postavila
pandemie covidu a následně ničivé tornádo, byly obrovské, nečekané
a nepředstavitelné. Naše dlouhodobá pandemická izolace a nemožnost
vzájemných kontaktů, trosky a ruiny, do nichž jsme se probudili pátkem
25. června 2021 a nutnost postavit část obce opět na nohy, se nemohly
nepromítnout do nálady a atmosféry v obci. Ta byla najednou rozbitá,
proměnlivá, nestabilní, do života nám vstoupil dříve neznámý a nepředstavitelný strach, napětí, obavy, nejistota. A doposud nezmizely, jsme na
cestě k jejich postupnému odbourávání a odstraňování.
Dovolím si tvrdit, že jsme se jako komunita s nepřízní osudu dokázali
vypořádat, a vnímám, že jdeme správným směrem. V době uvedených
krizí sehrály důležitou úlohu i orgány obce, které konaly, rozhodovaly
v přijatelném čase, smysluplně, srozumitelně, průkazně a transparentně.
Vnímal jsem převažující důvěru obyvatel v naše rozhodování a konání.
A to je, myslím, dobrá vizitka. Pro občany i zastupitelstvo.
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Vážení spoluobčané,
v komunálních volbách ve dnech 23. a 24. září 2022 si zvolíme novou
politickou reprezentaci obce, která vás provede následujícími čtyřmi roky.
Budou to roky nelehké. Obec bude muset dokončit potornádovou obnovu,
bude se muset vyrovnat, stejně jako každý z nás, s růstem cen energií,
inflací, důsledky války a napětí v Evropě apod.
Jsem přesvědčen, že je naše obec na tyto výzvy připravena. Nově
zvolené vedení převezme obec finančně stabilizovanou, s připravenými
projekty a záměry, s dobrým obrazem vůči kraji, okolním obcím i ministerstvům. A to je dobrý vklad do další práce. Pokazit si to můžeme jen
my sami, nikdo jiný. Osud Lužic máme ve svých rukou. A to je, myslím,
dobrá zpráva i závazek zároveň.
Dovolte mi na závěr, abych poděkoval za čtyřletou spolupráci všem
členům zastupitelstva, pracovníkům obecního úřadu, společnosti LUTES,

foto: Petra Lorencová
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vedení a zaměstnancům školy
a školky, místním firmám a podnikatelům, s nimiž jsme v uplynulých
letech spolupracovali, zástupcům
místních spolků a sdružení, kteří
bez ohledu na svůj čas a pohodlí
byli a jsou připraveni udělat něco
pro druhé, obohatit pozitivním
směrem život v obci. Největší po-

Aktuálně z radnice
děkování však patří vám, kteří jste
naše úsilí a lopocení s trpělivostí
i pochopením sledovali a přijali
za své, drželi nám palce, tu a tam
přiložili ruku k dílu a byli k dispozici a na svém místě, když to
obec a naši sousedé potřebovali.
Chovám k takovým spoluobčanům
úctu a respekt.

Přeji vám pokojné a nadějeplné
dny, přeji vám šťastnou ruku u volebních uren a umění radovat se
z maličkostí, které nám život přináší.
Bylo mi ctí být v nelehkém a dramatickém období let 2018–2022 starostou Lužic.

V úctě

Tomáš Klásek
starosta

prodávajícího. Pokud by k převedení nemovitosti z nějakého důvodu
nedošlo (na straně prodávajícího se
třeba objeví exekuce, insolvence či
jiná blokace ve vztahu k jeho majetku), schovatel peníze po určité

době vrátí zpět kupujícímu, tímto
způsobem jsou finanční prostředky
uchráněny. To znamená – nemovitost zůstává prodávajícímu i s právními vadami a kupující nepřišel
o své peníze(!).

A něco na odlehčení:
Víte, co by se stalo, kdyby všichni na světě začali mluvit pravdu?
Nebylo by potřeba právníků… :-)
Zbyněk Hromek
zastupitel

PŘEDSTAVUJEME SE
Ing. Bc. Štěpán Prygl
Na závěr našeho zastupitelského představovacího okénka vám dnes přinášíme rozhovor s panem Pryglem, který je mezi Lužičany známý jako myslivec, nově ředitel LUTESu, ale v minulosti třeba také jako
kriminalista. Během rozhovoru jsem se dozvěděla spoustu informací a doufám, že i pro vás budou alespoň
tak zajímavé, jako byly pro mne.

Aktuálně z radnice
NAŠE PRÁVNÍ OKÉNKO
Advokátní úschova finančních prostředků
Správná volba úschovy peněz
při převodu nemovitosti do jiného
držení (vlastnictví) je základ klidu
každého z nás. Převést v dnešní
době peníze na účet prodávajícího
ze strany kupujícího může představovat i velké riziko, a právě
proto je vhodné své peníze, zvláště
obrovskou částku při nákupu nemovité věci, raději nejprve vložit do
úschovy. V praxi pak rozlišujeme
hned 4 typy možné úschovy, a to
u realitního makléře, banky, advokáta nebo notáře.
Princip je vždy stejný. Pohlídat
si své peníze do doby, než příslušný katastrální úřad provede řádný
přepis nemovitosti, až potom jsou
peníze převedeny na účet prodávajícího. Záleží na každém z nás,
kterou z výše uvedených možností
případně pozorný čtenář využije…
S hodně penězi a velkým vzděláním dosáhneme mnoho, ale
s více penězi dosáhneme ještě více
než jenom s velkým vzděláním…
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Vše si přiblížíme na jednom modelovém příkladě. Pokud se budeme
bavit třeba o advokátní úschově,
začneme pěkně od začátku.
Při prodeji nemovitosti se setká
kupující a prodávající a dohodnou
advokátní úschovu u konkrétního
advokáta. (Zastávám názor, že každá věc si najde svého kupce, vše je
vždy jen otázkou času). Sepíše se
kupní smlouva na prodej nemovitosti (ale může jít i o movitou věc
jako třeba výrobní linka, auto…).
Lidsky doporučuji právě takovou
smlouvu nechat vytvořit u odborníka s právním myšlením. Nestahovat
na internetu všechny možné a nemožné vzory! Smlouva se obvykle
vyhotoví v tolika paré, kolik je
účastníků smlouvy, plus další paré
pro advokáta a pro katastrální úřad.
Pro katastrální úřad musí být vždy
podpisy úředně ověřeny na straně
prodávajícího i kupujícího. Ověření
podpisů provádí i samotný advokát
(pokud tuto smlouvu vytvoří, ale
tato smlouva také něco stojí), vede
na to svou knihu. Popřípadě se

můžou nechat podpisy ověřit na
České poště nebo na dalších k tomu
určených místech. Spolu s kupní
smlouvou se u advokáta podepíše
také smlouva o advokátní úschově,
kterou podepisuje kromě kupujícího
(nyní složitel) a prodávajícího také
advokát (schovatel). Předmětem
(obsahem) této smlouvy je právě
ta skutečnost, že advokát přijme
peníze od složitele, a jakmile bude
mít peníze na účtu (nezpoplatněný
účet u banky), podá návrh na vklad
do katastru nemovitostí spolu s podepsanou a ověřenou kupní smlouvou. To znamená, že advokát také
připraví samotný formulář návrhu
na vklad do katastru nemovitostí,
tady se podpisy účastníků neověřují.
Po provedení přepisu nemovitosti
na kupujícího, jedna nebo druhá
strana kupní smlouvy předloží ve
stanovené lhůtě advokátovi (schovateli) výpis či jiné vyrozumění
z katastrálního úřadu o provedeném
zavkladování nemovitosti. Převod
(přepis) byl tedy skutečně proveden
a schovatel poukáže peníze na účet

Mnozí vás v Lužicích znají, přesto
bych vás poprosila, krátce se nám
představte…
Svých prvních 21 let jsem prožil
na pomezí Znojemska, Jindřichohradecka a Rakouska, kousek od
Dačic. V raných 90. letech se rodiče
přestěhovali zpět do Lužic a já je
s manželkou Petrou o rok později
následoval. Máme spolu dvě děti,
syn Štěpán dostudoval právo a dcera
Diana je na hodonínském gymnáziu.
S manželkou jsme spolu už třicet let
a letos jsem oslavil padesátiny.
Kořeny ale máte vyloženě lužické?
Ano, otec byl rodilý Lužičan a už
před sto lety tu můj děda provozoval
myslivost. Syn je u nás v rodině už
pátou mysliveckou generací.
Kromě myslivosti váš volný čas
naplňují i další koníčky?
Mohl bych mluvit o rybářství,
přírodě a ekologii celkově, baví mě
taky cestovat. Největším koněm je
pro mě ale rozhodně rodina.
Původním vzděláním jste agronom, ale dlouhá léta jste pracoval
u policie, že?

Vystudoval jsem univerzitu v Ostravě a pak ještě personální management v Trenčíně, uniformu
jsem poprvé oblékl v roce 1992.
U policie jsem pracoval téměř třicet
let, z toho většinu času jako vedoucí
hodonínské kriminálky, ale také
u speciálního mezinárodního týmu.
Momentálně jste již rok a půl
ředitelem LUTESu. Přinesla vám
tato práce nový pohled na obec?
Vidím díky tomu reálný přístup
Lužičanů k veřejnému pořádku a ve-

řejným věcem celkově. Samozřejmě
jsou tu občané, kteří jsou uvědomělí
a na Lužicích jim záleží, pak je tu ale
celá řada lidí, kteří jsou lhostejní
a nezáleží jim na tom, kde a v čem
žijí. Jsou tu i někteří tak trochu
rozmazlení, ti zase mají pocit, že je
pro ně potřeba udělat kolem domu
vždy něco navíc…
V rámci obce jste činný nejen jako
zastupitel, jste také členem kontrolního výboru a předsedou komise životního prostředí. Rozhodl
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jste se letos kandidovat znovu?
Ano, kandiduji tuším už počtvrté
a v komisi sedím zhruba patnáct let.
Šel jsem do toho, protože jsem se
chtěl podílet na tvorbě spokojeného
života v obci, ve které bych mohl
žít s hrdostí poctivého a slušného

občana. A to se dodnes nezměnilo.
Stále je co zlepšovat, ukryté rezervy
Lužic vidím především v podpoře
drobného podnikání a v řešení seniorské péče, rozvíjet je ale potřeba
také kultura, společenské tradice
a spolky.

Děkuji moc za rozhovor a přeji
hodně zdaru a spokojenosti i do
dalších let,
Tereza Hemzová
členka redakční rady
a zastupitelka

PŘEDSTAVUJEME SE
Jiří Šetina
Jelikož se s dalším zastupitelem znám od základní školy, bylo logické, že na redakční radě padla volba
rozhovoru na mne. Po chvilce se ale dostavil takový divný pocit – vždyť je to zvláštní, dělat rozhovor
s člověkem, kterého znám, a ptát se jej na věci, které taky znám… Nakonec jsem ale moc rád, že jsem jej
navštívil a za zvuku zurčící vody u něj na zahrádce před domem si báječně popovídal. A taky se dozvěděl
spoustu zajímavostí, o kterých jsem neměl ani ponětí. Naším posledním a navíc služebně nejmladším (něco
málo přes rok) zastupitelem je pan Jiří Šetina.
Jirko, nejdřív nám prozraď něco
o sobě a svém profesním životě.
Narodil jsem se před 40 lety a celý
dosavadní život jsem strávil v této
krásné vesnici, kde jsem začal se
svým vzděláním. Následně jsem
pokračoval přes stavební průmyslovou školu v Hodoníně a vyšší
odbornou školu. A protože jsem se
chtěl podívat i do většího města,
po nějaké době jsem přesunul své
studium na VŠ do Brna, kde ještě
dálkově studuji.
Ovšem během vysoké školy jsi už
začal pracovat jako projektant.
Přesně tak, už v průběhu studia.
Celkem devět let jsem působil právě
na pozici projektanta v soukromé
firmě v Hodoníně, potom jsem
přešel do Stavební firmy PLUS.
Tam jsem nejdříve pokračoval na
pozici projektanta a posléze jako
vedoucí oddělení projekce, kde jsem
vedl osm projektantů. No a dneska
jsem vedoucí úseku s několika odděleními.
Tvá současná pozice ve firmě
PLUS se nazývá „vedoucí úseku
DEVELOPMENT A AKVIZI4

CE“ – co si pod tím mám vlastně
představit?
Má současná pozice představuje
vedení několika skupin (od projektantů přes úřady po stavaře), které
mají za úkol vymyslet, postavit a využít smysluplné projekty (stavby), za
které se nemusíme stydět a budou ku
prospěchu.
Můžeš jmenovat některé konkrét-

ní stavby, na kterých ses podílel?
Tak těch je samozřejmě spousta,
jde hlavně o běžné rodinné domy,
nejen v Lužicích, ale i v okolí. Každopádně z těch opravdu velkých
staveb mě napadá třeba Resort Eisgrub v Lednici, kde jsme přestavěli
obchodní dům Coop v historickém
centru města. Byl to takový nevzhledný objekt z 80. let, který nezapadal do charakteru tamní zástavby.

Po myšlence nového účelu a nutných
stavebních úpravách byl přihlášen
do soutěže Moderní stavba v historickém městě, kde se umístil do
5. místa v rámci celé republiky. Ze
známějších staveb v okolí to byla
například úprava kulturního domu
v Hodoníně nebo teď jedna z posledních staveb, kolem které jezdí
občané Lužic do Hodonína – nový
areál firmy Munters na Kapřiskách.
Takže děláte klasickou stavbu od
A do Z?
Ano. Pomáháme od prvotní myšlenky přes projekt, inženýrskou
činnost k výstavbě a uvedení stavby
do provozu.
Jelikož je v současné době tvým
nejdůležitějším zájmem rodina,
jak náročné je skloubit tvoji pracovní pozici a rodinu samotnou?
Na to snad ani nemůžu odpovědět…  Moc se mi to skloubit
nedaří, ale naštěstí mám vynikající
manželku, která zvládá nejen chod
domácnosti, ale i starost o naše dvě
děti – osmiletého Jirku a sedmiměsíční Barunku.
Na pozici zastupitele ses dostal po
rezignaci paní Aleny Lackové jako
první náhradník. Každopádně už
před volbami ti muselo být jasné,
že existuje vysoká pravděpodobnost, že se zastupitelem staneš – co
tě tedy vedlo k tomu dát se na
komunální politiku?
Záleží mi na tomto místě a lidech
v něm, strávil jsem tady celý svůj
život a rád bych přispěl aspoň trochu k dalšímu rozvoji Lužic. Na zastupitelstvu na vesnici, a především
v naší obci, se mi líbí, že to je práce
tvořivá. Abych byl upřímný, tak tím,
že jezdím po celém kraji a setkávám
se s prací na vesnicích i ve městech,
vím, že do zastupitelstva ve městě
bych nikdy nevstoupil, protože tam
už je to politika. Tady na vesnici je

to pořád ještě tvořivá věc, kdy děláš
přímo něco pro lidi, pro okolí.
Tady v Lužicích jsem vyrostl,
znám prostředí, je tu moje rodina,
kamarádi, lidi, které znám, a proto
chci tak nějak vrátit obci, co mi dala,
a posunout ji zase trochu dopředu.
Zaujala tě vůbec práce obecního
zastupitele, nebo naopak odradila? Samozřejmě to poznáme i podle toho, jestli budeš kandidovat
do dalšího volebního období...
Do pozice zastupitele jsem se dostal v těžkém „tornádovém“ období,
kdy všichni museli ukázat, že jim na
této obci záleží, a byl jsem svědkem
toho, že jsou tu dobří lidé, potom už
jde všechno snáz. Takže pozice zastupitele v této obci mě neodradila.
Snad každý ze zastupitelů jsme
měli záhy po katastrofě nějakou
roli či funkci, přibliž nám, co jsi
vlastně pro obec dělal ty?
Už z pozice mé profese jsme obcházeli jednotlivé stavby a vydávali
doporučení a posudky. Organizovali
jsme skupiny statiků a stavařů tak,
abychom co nejrychleji pomohli
dotčeným lidem. Poradili jsme jim,
co mají se stavbou dál dělat, jak legislativně, tak prakticky. Spolupracovali jsme s krizovým štábem, kde
jsme předávali potřebné informace
hasičskému sboru. A nakonec jsme
pomáhali jako ostatní s úklidem
obce.
Jelikož jsi zůstal doposud věrný
životu v Lužicích, jaké vidíš největší výhody naší obce, resp. proč
by zde lidé měli bydlet a neodcházet jinam? A naopak, jaké vidíš,
pokud vůbec nějaké jsou, slabiny
naší obce a co by se tu mělo změnit
k lepšímu?
Pro mě je život na vesnici bližší,
a to z důvodu tradic, vnímání okolí
a lidí kolem sebe. Myslím si, že
na vesnici přece jen proti městu

nedochází tolik k odcizování a anonymitě. Pokud mají Lužice nějakou
zásadní slabinu, tak tu nejzásadnější
vidím z pozice své profese – Lužice
se už nemají z hlediska území kam
rozvíjet, jsme prostě velká obec
s malým územím. Na druhou stranu
je to ale možná i dobře.  Taky
jsem dříve vnímal v Lužicích jakési
období, kdy se lidé od sebe vzdalovali, anonymizovali, podobně jako
ve městě, kde se o sebe mnohdy
ani sousedé nezajímají. Ale dneska
už to snad pomíjí, vesnice – zdá se
mi – zase začíná znovu ožívat v tom
„sousedském“ smyslu. To bych
vlastně bral i jako největší pozitivum: po tornádu si lidi neuvěřitelně
pomáhali. A nejen to, když to srovnám s ostatními obcemi – Mikulčice,
Moravská, Hrušky – bez ohledu na
rozsah škod, celá organizace pomoci
fungovala, tady to prostě jelo podle
nějakého řádu. Cítím, že tady jsou
lidé se srdcem na pravém místě.
Co tvé zájmy, záliby, koníčky?
Můj největší zájem je samozřejmě rodina. Mám rád svoji profesi
stavaře (to se mi dostalo pod kůži),
to mě vede k architektuře a umění.
Jinak mám rád lidi a taky turistiku,
přičemž nejraději ze všeho Beskydy,
ale samozřejmě taky Karpaty, Radějov, Buchlovské vrchy… Zahraničí
teď bohužel ne, s tím, co dělám, na
to prostě tolik času není. A dříve
jsem taky modelařil – lepil modely
letadel, k tomu bych se někdy v budoucnu rád vrátil.
A nakonec – máš nějaký vzkaz pro
občany Lužic?
No, to je těžké takhle hned z hlavy… Ale jo, napadá mě – čím dál víc
vnímám, že by lidé měli více myslet
na ostatní, ne jen na sebe. A více si
pomáhat. Je to jen na nás.
Jiří Hubačka
člen redakční rady a zastupitel
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VOLEBNÍ MOZAIKA

SDRUŽENÍ KDU-ČSL
A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
USILUJE OPĚT O VAŠI PŘÍZEŇ
Vážení spoluobčané,
po čtyřech letech před vás opět předstupuje Sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů, aby vám
nastínilo svou představu o rozvoji a směřování obce pro období 2022–2026. Naši zástupci se opakovaně
a dlouhodobě podílejí na práci v orgánech obce, nejinak tomu bylo i v uplynulých čtyřech letech, kdy jsme
měli v zastupitelstvu čtyři zástupce, přičemž z našich řad se rekrutoval i starosta obce. Kromě toho se naši
zástupci podíleli na práci v komisích, výborech, redakční radě zpravodaje, v různých zájmových spolcích
apod. Život v obci a veřejný prostor nám není lhostejný a hodláme se i nadále podílet na jeho rozvoji,
pozitivním směřování a vytváření.
Nelze samozřejmě nezmínit uplynulé čtyři roky, kdy jsme byli konfrontováni s doposud neznámými,
nepředstavitelnými a v mnoha ohledech katastrofickými skutečnostmi. A ty samozřejmě ovlivňovaly život
každého z nás i celé naší lužické pospolitosti. Byl to od března 2020 covid, který zcela převrátil naše životy,
vnesl do nich doposud neznámý strach, obavy, nejistotu, zcela zastavil společenský, kulturní a sportovní
život, což samozřejmě mělo vliv na atmosféru v obci. Chyběl tolik potřebný kontakt mezi lidmi, spolkový
život se omezil a v některých fázích úplně zastavil, v nestandardním režimu fungoval úřad, škola, školka,
v obci bylo najednou mrtvo a smutno. A šlo navíc o stav dlouhodobý.
No a pak přišel nezapomenutelný čtvrtek 24. 6. 2021 a katastrofické tornádo, které poničilo část naší obce
a pustošilo majetky soukromé, firemní i obecní. Na toto téma bylo již mnoho řečeno i napsáno. Dovolujeme
si v této věci vyslovit snad jedinou tezi a přesvědčení, totiž tu, že se naše obec s touto katastrofou nebývalých
rozměrů vyrovnala se ctí, důstojně, rozvážně, uvážlivě, srozumitelně a v přijatelném čase. Slouží to ke cti
většině zdejšího obyvatelstva, slouží to ke cti zastupitelstva a rady obce, starosty a místostarosty, pracovníků úřadu, Lutesu. Potornádová obnova obce není ještě úplně dokončena a bude nezbytné v ní pokračovat
a dokončit ji. Těmto věcem hodláme věnovat náležitou pozornost, hledat vhodné finanční nástroje k jejich
realizaci. Zároveň v nich spatřujeme záměry důležité a potřebné pro celou zdejší komunitu.
Máme zde na mysli naše záměry v lokalitě Lužák – zázemí pro mládežnické oddíly, hřiště pro rekreační
sport, dětské hřiště a prostor pro teenagery, novou restauraci s nezbytným zázemím apod.
Samostatný úkol pak představuje odbahnění rybníku Lužák s cílem jeho vyčištění, prohloubení a vytvoření technických opatření pro jeho regulaci (řádný výpustní objekt).
S předmětnou lokalitou pak souvisí obnova oblasti Ploštiny s vytvořením lesoparku, propojení částí
obce systémem pěšin pro chodce i cyklisty, doplnění vhodného mobiliáře i vytvoření nových vodních ploch
6

s ohledem na vysokou hladinu spodní vody i nutnost ochlazovat naše mikroklima. Ochlazování mikroklimatu je koneckonců naší trvalou snahou a napomoci tomu mohou právě nové vodní prvky, výsadba nové
zeleně a obnova obecních lesů zničených tornádem, výsadba větrolamů apod.
Řada těchto záměrů je projekčně připravena, některé jsou ve fázi povolování apod. Jsou vytvořeny
předpoklady ke kontinuálnímu pokračování prací na obnově území zasaženého tornádem. Naši zástupci
v orgánech obce na jejich přípravě pracovali a jsou připraveni tak činit i nadále.
S potornádovou obnovou souvisí i vytvoření nového a úplného zázemí pro společnost LUTES s. r. o., resp.
pro technickou správu obce, výstavba nové služebny obecní policie a další.
Pro všechny tyto záměry hodláme využít všech dotačních výzev, které již jsou či budou vypsány, stejně jako
zapojení finančních prostředků z veřejné sbírky, pojistky, rozpočtu obce a nevyhýbáme se ani případnému
úvěru jako standardnímu způsobu financování investičních záměrů. V právě končícím období jsme prokázali schopnost řádného a uvážlivého hospodaření, schopnost pracovat s dotačními i úvěrovými financemi
i schopnost vytýčit základní a prioritní cíle a ty srozumitelně a průkazně realizovat.
Nejenom potornádovou obnovou však žije naše obec. Její potřeby jsou širší a komplexnější.
Prioritní pozornost hodláme věnovat rekonstrukci všech školních budov a jejich modernizaci a rozšíření.
Platí to pro samotnou budovu školy, budovu školní družiny i dokončení venkovních úprav areálu mateřské školy. Nepochybujeme o významu vzdělání, a proto pro něj hodláme vytvářet co nejlepší materiální
podmínky.
Trvalou pozornost hodláme věnovat záležitostem koncepčním a strategickým – územní plán, stavba dálnice D55, prostor pro sociální služby a sociální bydlení, koncepce centra obce, komunitní energetika apod.
Za samozřejmost a nezbytnost považujeme trvalou a pravidelnou podporu spolků, zájmových sdružení
a občanských aktivit, podporu kulturního a společenského života, zapojení obce do Regionu Podluží apod.
Důležité pro nás bude i dokončení záměrů, jež jsou v různé fázi rozpracovanosti a přípravy a které se
z různých důvodů zatím nepodařilo realizovat – např. přístup v ulici Havířská a jeho napojení na stávající
dopravní infrastrukturu obce, prodloužení chodníku na ulici Velkomoravská – směr Hodonín, prodloužení
komunikace na ulici Zahrádkářská, obnova zbývajících hřbitovních zdí apod.
Vážení spoluobčané,
s detaily našeho programu a s jeho úplným zněním se můžete seznámit na našich webových stránkách
www.volbyluzice.cz a dále v letáku, který vám byl v minulých dnech distribuován. Jsme přesvědčeni, že
naše volební uskupení předkládá racionální, uvážlivý a koncepční pohled na rozvoj a potřeby Lužic. Jde
nám o to, aby Lužice i nadále byly dobrým a přívětivým místem k životu.
Zároveň jsme přesvědčeni, že jsme svou prací prokázali kompetenci, odhodlání, odvahu a nasazení
řešit s plnou vážností a zodpovědností problémy obce, a to včetně problémů nebývalých, neočekávaných
a katastrofických. Jsme připraveni tak činit i nadále. Zároveň vítáme, že jsme naši kandidátku doplnili
novými tvářemi a lidmi, kterým není osud Lužic lhostejný. Dejte nám svým hlasem možnost v započatém
díle pokračovat.

DĚKUJEME.
Sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů
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Občané
Pro
VOLTE č. 2
Lužice

Rádi bychom Vás seznámili s některými
našimi cíli a směry pro nadcházející období:
Infrastruktura
- snižování energetické náročnosti obecních budov
- obnova obecních komunikací, chodníků a parkovacích ploch
- pokračování v revitalizaci obecních ploch, parků, lesů
- nabídnout příspěvky na parkovací plochy před RD a tím zlepšit
průjezdnost jednotlivých ulic

Školství, kultura, sport
1. Petr Slatinský
48 let, projektant elektro

2. Ing. Jiří Domanský
3. Michal Kučaba
60 let, stavební technik 26 let, projektant elektro

- dle možností zahájit přístavbu ZŠ, ŠD
- podílet se na dostatečném zabezpečení podpory školského
programu a podporovat jeho zkvalitnění
- vyhlásit architektonickou soutěž pro areál TJ Baník Lužice
- pokračovat v rozvoji kulturních akcí v obci

Životní prostředí a ekologie

4. Ing. Jiří Šetina
40 let, projektant staveb

5. Jan Pecka
48 let, živnostník

6. Mgr. Přemysl Kyselák 7. Mgr. Tatiana Hromková
45 let, geolog
65 let, učitelka

- minimalizovat odvod dešťových vod do kanalizace
- aktivně přistupovat v jednání o komunikaci I/55
- optimalizovat třídění odpadů, recyklaci a jeho energetického využití
- zahájit přípravy pro změny v odpadovém hospodářství
- pokračovat v revitalizaci lesních ploch po tornádu, obnova větrolamů,
remízků

Sociální a rodinná politika
- i nadále podporovat potřeby našich seniorů, dětí a mládeže
- zapracovávat zpětnou vazbu od občanů do dalších potřeb obce
- podporovat lidové tradice, rodinné a spolkové aktivity

Bezpečnost, doprava
8. Ing. Michal Poláček
49 let, realitní makléř

9. Jitka Šošovičková
53 let, zdrav. sestra

10. Olga Skočíková
21 let, studentka

11. Radek Příkazský
41 let, živnostník

- aktivně zlepšovat činnost obecní policie pro potřeby občanů
- rozšíření kamerového systému v katastru obce Lužice
- řešení možností vybudování nových parkovacích míst

Nechceme Vám slibovat nemožné, ale společně to jistě zvládneme.
Dohromady můžeme rozhodovat, připravovat se,
smát se a přát si lepší zítřky.
Přijďte nás podpořit k volbám
do obecního zastupitelstva
ve dnech 23. - 24. září 2022.
12. Milan Fagan
48 let, technik
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13. Jan Karas
23 let, technik

14. Denisa Hřebíčková
34 let, účetní

15. Pavlína Domanská
56 let, účetní

Najdete nás na Facebooku: Občané pro Lužice.
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SPD – svoboda a přímá demokracie

Mravnost dnes znamená do velké míry mravnost politickou. Nedělejme rozdíl mezi politikou
a mravností.
(T. G. Masaryk)

Kdo chce vládnout, nesmí hnát lid před sebou, ale má kráčet před ním.

Ale zanechme případné chmurné představy o negativní budoucnosti a doufejme ve světlé zítřky!
V první řadě je třeba začít u sebe, tedy u nás.

Vážení spoluobčané a voliči, dovolte mi, abych
v krátkosti představil SPD do podzimních komunálních voleb. Nyní to bude podruhé, co kandidujeme v našich krásných Lužicích. Minulé volební
období jsme získali jeden mandát (zatím jsem byl
zvolen jen já) a zároveň jsme pracovali i v kontrolním výboru. Za předcházející podporu v minulých
volbách vám všem ještě jednou moc děkuji.

A proto je dále potřeba zaměřit pozornost obce na podporu mladých rodin, ale i seniorů, zlepšit jejich
život mezi námi! Nesmíme například také zapomínat na podporu všeobecné zájmové činnosti (různé
kroužky), sportovních aktivit, folkloru, ale i reprezentace Lužic... Věřím, že v tomto směru současné
zastupitelstvo z našeho rozpočtu přispívalo a přispívat bude i nadále v dalším volebním období. I za
to chci bojovat.
SPD vám nabízí angažovanost, píli, aktivní přístup. Naším cílem je prosperující obec a spokojení
občané!

Rád bych do dalšího volebního období posílil naši
účast v budoucím zastupitelstvu alespoň o dalšího
(další) zastupitele. Ve stávajícím volebním období
jsme aktivně přistupovali jak k účasti na svolaných
zastupitelstvech, tak k samostatnému zajišťování
chodu obce a iniciativní podpoře investičních akcí
v naší obci. Jsem zastáncem vytváření maximální
podpory občanům ze strany obce.
Sám za sebe jsem také moc rád, že se obci podařilo
vzpamatovat se z loňského tornáda, které udeřilo
a zanechalo zkázu a bolest v srdcích nás všech.

Každopádně si vás touto cestou dovolím vyzvat k účasti na podzimních komunálních volbách.
A rád bych vás požádal o podporu naší strany a odevzdání vašeho hlasu právě SPD.
Politika musí pokleknout před mravností... Mravnost utváří politiku odmítáním války, trváním
na věčném míru a právech člověka.
(I. Kant)
Mgr. Zbyněk Hromek
místopředseda SPD Jihomoravského kraje
místopředseda SPD okresu Hodonín
Lídr SPD do komunálních voleb Mgr. Zbyněk Hromek

Pokud se týká našeho působení v zastupitelstvu v dalším volebním období, jsem připraven podporovat všechny smysluplné investice, které usnadní život našim spoluobčanům. Za potřebné označuji
dokončení rozjetých investičních akcí, dotažení pouličního osvětlení, rekonstrukci chodníků i silnic
a vybudování důstojného sociálního zázemí pro naše seniory. Chtěl bych se dále zaměřit na kontrolu
nákladů (ceny) jak u projektových prací, tak u samotných stavebních prací.
Abyste jednali dobře při řízení státu, musíte hodně naslouchat a málo mluvit…
Mojí prioritou je také, abychom za obec vytvářeli tlak na současnou vládu či Jihomoravský kraj a nepřijímali servilně rozhodnutí (či nečinnost), která směřují k dalšímu nárůstu inflace a drahotě v naší
zemi. Již nyní se začíná ukazovat, co je skutečným důvodem vysokých cen například u energií, které
si sami vyrábíme a draze je nakupujeme zpět v Německu na burze. Opravdu nemám v úmyslu tímto
způsobem zvyšovat životní úroveň v Německu. SPD má například za to, že současný vládní energetický
balíček je nedostatečný a neodstraňuje skutečné příčiny zdražování energií. Nesouhlasíme s tím, aby
vláda Petra Fialy zvyšovala daně českým občanům. Je to podvod vůči voličům. Hnutí SPD bojuje proti
zhoršení zdravotní péče, které prosazuje vláda Petra Fialy. Jsem připraven pomáhat cizím občanům,
ale jen do takové míry, která neohrozí náš sociální a zdravotní systém, tedy na úkor našich občanů!
Mimo jiné také hrozí, že u mnoha lidí může docházet kvůli nekontrolovatelnému nárůstu inflace
k neschopnosti splácet hypotéky. Budou tak velmi často upadat do dluhových pastí a exekucí. Nechci
být svědkem toho, jak v důsledku činnosti či nečinnosti této vlády začnou lidé u nás přicházet o své
nemovitosti a vybudované domovy.
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Srdečně zdravíme všechny čtenáře Lužického zpravodaje a rádi bychom se i my představili,
i když nás mnoho občanů dobře zná: naše sdružení je pevnou součástí vedení obce již od
svého vzniku v roce 2002. Všichni naši kandidáti jsou zásadně bez politické příslušnosti,
pracujeme bez zbytečných obstrukcí, politických ambicí a s opravdovým zájmem rozvíjet
Lužice. Tvoříme zkrátka tým lidí, které v obci pravidelně vídáte, kteří se o svou dědinu
zajímají a aktivně pro ni žijí a pracují.
Umíme spolupracovat a táhnout za jeden provaz, což se projevilo především v nelehkém
období po tornádu, kdy všichni současní zastupitelé z naší kandidátky byli denně v centru
dění a také ostatní z našeho sdružení intenzivně pomáhali. Kolektivně však jednáme po
celé volební období, rozhodujeme se na základě faktů a vždy ve prospěch obce.
Naším lídrem je současný místostarosta – Ing. Jakub Buchta. Právě díky jeho práci a znalostem ve směru dotačních titulů Lužice za uplynulé volební období získaly dotace v celkové
výši 50 mil. Kč, takže bylo možné realizovat celou řadu důležitých projektů. Intenzivní zájem
a práci pro obec však naznačuje i vedení spolkových organizací či firem našimi kandidáty
(LUTES, Baník, Sokol aj.).
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23. a 24. září 2022

Volby do zastupitelstev obcí
Volby do Senátu Parlamentu České republiky
(I. kolo; případné II. kolo ve dnech 30. září a 1. října 2022)

Pátek 23. září 2022 od 14 do 22 hod. • Sobota 24. září 2022 od 8 do 14 hod.
v budově základní školy v Lužicích

BYLO MI CTÍ BÝT VAŠÍ SENÁTORKOU!

Jaké projekty vnímáme jako zásadní a neodkladné pro následující roky?

Postaráme se o kvalitní rekonstrukci školního zázemí včetně zajištění dotačního pokrytí.
Dáme novou podobu areálu Cihelna tak, aby zde kvalitní vyžití našly všechny generace.
Proměníme veřejná prostranství Lužic v reprezentativní prostory.

Obnovíme sociální komisi a budeme se intenzivně zabývat aktuálními a konkrétními
potřebami občanů.

Plně podpoříme spolkovou činnost Lužic a naši obec opět probudíme k čilému kulturnímu životu.
Budeme vás informovat o dění a průběhu jednotlivých investic a zapojovat vás do dění
v Lužicích.

Budeme táhnout za jeden provaz, pracovat s plným nasazením a bez politických obstrukcí.
Rozhodneme vždy ve prospěch obce.

Jsme připraveni přijmout všechny tyto výzvy a po nelehkém období posledních let opět
Lužice probudit k životu a nadále je plně rozvíjet.
Abychom toho ale mohli dosáhnout, potřebujeme především vaši podporu v nadcházejících
volbách. Pokud nám dáte svou důvěru, s radostí a plným nasazením budeme pracovat pro
dobro obce, informovat všechny občany o dění a průběhu jednotlivých investic a zapojovat
vás do dění v naší obci. Při letošních volbách nás najdete na volebním lístku pod číslem 4.
Udělejme společně z Lužic místo, kde se dobře a spokojeně žije!
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Senátní kampaň jsem vedla s mottem: „Nenechám vás na suchu!“
a snažila jsem se pro to udělat
maximum. Nejvíce času jsem
věnovala stěžejní kauze našeho
regionu Ochrana pitné vody prameniště Bzenec-komplex vs. těžba
štěrkopísku v Moravském Písku.
Uspořádali jsme Protestní pochod
za vodu pro lidi!, s obcemi jsme
vedli nespočet jednání, podali jsme
petici a v Senátu jsme dokonce
uspořádali veřejné slyšení. Společně s VaK Hodonín jsme se snažili
najít způsob, jak u soudu bránit naši
pitnou vodu. Tato kauza se s naším
územím vleče již roky. Přese všechno pevně věřím, že se nám nakonec
podaří naši pitnou vodu zachránit.
Obcím jsem aktivně pomáhala
s koordinačními jednáními ve
věci přípravy a realizace výstavby
dálnice D55, a to zejména v úseku
Moravský Písek – Bzenec – Rohatec – Břeclav. Plánovaná stavba
této časti dálnice je pro naše území
zcela zásadním krokem do budoucna. Měla jsem radost, když se
podařil zrealizovat projekt Lávka
pro pěší a cyklisty u ZOO Hodonín
a zároveň se dala do běhu příprava
kruhového objezdu na křižovatce
na Pánově. Dále jsem obcím pomáhala s různými projekty v oblasti
životního prostředí, protierozními

opatřeními, využitím důlních vod
a přípravou výstavby nových ČOV.
Po loňském ničivém tornádu jsem
se mj. zaměřila na pomoc rodinám
s dětmi z postižených obcí. Ve
spolupráci s Mikroregionem Hodonínsko, Regionem Podluží a Nadací
Karel Komárek Family Foundation
jsme zřídili příměstský tábor „Tornádo“. S pomocí dobrovolníků jsme
vytvořili bohatý program a díky
tomu bylo o děti postaráno během
celých letních prázdnin.
S Kyjovským Slováckem v pohybu jsem spolupracovala na projektu
Stromy s pamětí, kde jsme nejen
sázeli stromy, ale zároveň se u dětí
zaměřili na osvětu. Vždy jsem
podporovala děti a mládež nejen
formou příměstských táborů, ale
především akcemi jako Den Země,
junáckými, veslařskými aktivitami
a snažila jsem se nalákat mládež na
akce jako Ukliďme Česko.
Během svého šestiletého senátního období jsem se jako členka, následně místopředsedkyně,
Ústavně-právního výboru Senátu
věnovala mnoha zákonům. Po legislativní stránce jsem se aktivně zabývala zákonem o obcích, vodním
zákonem, zákonem o zpracování
osobních údajů, volebním zákonem,
novelou zákona o insolvencích
a komplexním pozměňovacím

návrhem k novele stavebního zákona. V novele trestního řádu se mi
podařilo prosadit vyšší ochranu pro
oběti znásilnění a domácího násilí
při trestních řízeních. Úzce jsem
spolupracovala na Milostivém létu
a snažila jsem se následně pomocí
Člověka v tísni, aby se informace
dostaly do širokého povědomí a jejich dluhoví poradci pomohli v našem regionu co nejvíce občanům.
Chtěla bych poděkovat všem,
kteří se mnou spolupracovali a pomáhali mi náš region posunout dál.
Bylo mi velkou ctí být šest let vaší
senátorkou.
S přáním všeho dobrého a hlavně
pevného zdraví
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za volební obvod č. 79
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Aktuálně z radnice

LÉTO V KNIHOVNĚ

Aktuálně z radnice
Během léta jsme měli u knihovny také malou stezku, na které děti malovaly podle vylosovaných pokynů
obrázek záhadného tvora a ten si pak mohly vyměnit za časopis Dráček.

Léto v knihovně bylo… Tvořivé, barevné, veselé… Jsem
ráda, že se nám podařilo uspořádat letní dílny pro děti. Konaly
se téměř každé úterý dopoledne a sešli jsme se celkem 6x.
Téma znělo Za zvířátky kolem světa a děti si mohly vyrobit
a odnést domů mořské koníky, medúzy, pandy, ježky, žirafy
a sovičky. Děkuji všem, kteří na dílnách pomáhali.

Od září se budeme opět těšit na děti ze základní a mateřské školy na tematických besedách, na nejmenší děti
s dospělým doprovodem na setkáváních s dílničkami a připraveny jsou opět i kreativní pondělky pro dospělé.

Plánujeme i další akce, informace o nich budou postupně zveřejňovány na webových stránkách knihovny
www.knihovnaluzice.estranky.cz, obce a FB knihovny.
Těšíme se na vás.
Petra Lorencová
knihovnice
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My všichni školou povinní

Sociální okénko

Sociální okénko

My všichni školou povinní
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Kdy?

1. září 2022 až 30. listopadu 2022

Při zaplacení jistiny dluhu + administrativního
poplatku 1 815 Kč odpuštění úroků a penále.

Jakých
dluhů
se týká?

Podzimní prázdniny:
26. a 27. října 2022
Vánoční prázdniny:
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
Začátek vyučování v novém roce:
3. 1. 2023
Pololetní vysvědčení:
31. 1. 2023
Pololetní prázdniny:
3. 2. 2023
Jarní prázdniny:
13.–19. 3. 2023
Velikonoční prázdniny:
6. 4. 2023
Vysvědčení:
30. 6. 2023

Co
nabízí?

Dluhů vzniklých u veřejnoprávních věřitelů
exekuci vede soudní exekutor dlužníci
nejsou v oddlužení.

Jak na to?
1. Zjistěte, kolik dluhů máte a v jaké výši v Centrální evidenci exekucí,
nebo se objednejte do naší bezplatné dluhové poradny.
2. Oznamte exekutorovi doporučeným dopisem nebo e-mailem, že máte
zájem využít milostivé léto II. Zároveň ho požádejte o vyčíslení jistiny
vaší exekuce.
3. Zaplaťte zjištěnou výši jistiny + 1 815 Kč náklady na zastavení exekuce.

Hlavní prázdniny:

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY:
Ředitel školy:
Mgr. Vít Hubačka
Zástupkyně ředitele:
Mgr. Jana Líčeníková
Školní psycholožka:
PaedDr. Zuzana Vaňková
Výchovná poradkyně: Mgr. Marcela Komendová
Školní metodik prevence: Mgr. Magdalena Modlová
Třídní učitelé:
1. tř.:
2. A:
2. B:
3. tř.:
4. A:
4. B:
5. tř.:
6. tř.:
7. tř.:
8. tř.:
9. tř.:
Učitelé bez třídnictví:

Asistenti pedagoga:
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1. 7. – 3. 9. 2023

Mgr. Monika Smolková
Mgr. Jana Kosová
Mgr. Hana Vlasáková
Mgr. Andrea Pavlíková
Mgr. Jaromíra Malá
Mgr. Zdeněk Vašek
Mgr. Magdalena Modlová
Jitka Tvarogová
Bc. Edita Nováková
Mgr. Marcela Komendová
Mgr. Jaroslav Grossmann
Mgr. Renata Antošová
Bc. Terezie Podešvová
Mgr. Andrea Suchánková
Martina Hromková
Xénia Stodůlková

Vedoucí vychovatelka školní družiny:
Gabriela Podivínská
Vychovatelka školní družiny: Zdeňka Bravencová
Hospodářka:
Radmila Churá
Školník:
Jaroslav Turek
Uklízečky:
Marcela Blažková
Marcela Pazderová
Vedoucí školní jídelny:
Soňa Zimková
Kuchařky:
Jana Ištvánková Nováková
Martina Bučková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V letošním školním roce budou v MŠ po rekonstrukci otevřeny 4 třídy.

Rozdělení tříd:
Včeličky:

p. uč. Monika Koutná,
p. uč. Bc. Monika Štylárková
Motýlci:
p. uč. Mgr. Ivana Šťastná
p. uč. Bohumila Šišková
Berušky:
p. uč. Iveta Přikrylová
p. uč. Bc. Hana Sládková
Mravenečci:
p. uč. Kateřina Knápková
p. uč. Petra Březinová
Asistent pedagoga: Bohdana Bartolšicová Tučková
Školní asistent:
Jaroslava Kadlčková
Další personální obsazení:
Vedoucí stravování:
Kuchařky:
Uklízečky:
Školnice:

Dagmar Filipovičová
Ludmila Benešová
Pavlína Krejčiříková
Ladislava Jelínková
Pavlína Krejčiříková
Iva Lorencová
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Kultura

My všichni školou povinní

PODĚKOVÁNÍ
Velké poděkování za dlouholetou
pedagogickou práci si zaslouží
dvě osobnosti učitelského sboru základní školy v Lužicích –
Mgr. Lenka Ryšánková a Mgr. Miroslav Hunča. Na konci června oba
za sebou naposledy zavřeli dveře
sborovny lužické školy a odešli do
zaslouženého důchodu.

MGR. LENKA RYŠÁNKOVÁ
vystudovala vysokou školu s aprobací zeměpis a ruský jazyk. Její doménou byl především první z těchto
předmětů, dále vyučovala v některých ročnících i češtinu, výtvarnou
výchovu či vaření. Díky její klidné
povaze ji žáci měli rádi, pracovně
na ni bylo vždy spolehnutí.

Kultura
NA KOLE DĚTEM
V červnu 2022 se konal 13. ročník
cyklotour s Josefem Zimovčákem
Na kole dětem.
Peloton cyklistů projížděl napříč
Českou republikou na podporu onkologicky nemocných dětí.
11. června 2022 se zastavil také
v Lužicích u obecního úřadu.
Děkujeme všem, kteří přišli cyklisty podpořit.

MGR. MIROSLAV HUNČA je
znám především jako dlouholetý
ředitel lužické školy. V ředitelské
funkci strávil téměř 30 let, pod
jeho vedením škola prošla mnoha
proměnami. Vystudoval český jazyk
a občanskou nauku. Spousta absolventů lužické školy určitě vzpomíná
na výrobky, které se vyráběly v dílnách pod jeho vedením. Po ukončení svého působení v ředitelské
funkci zůstal v lužické škole jako
učitel na poloviční úvazek.
Dlouholetá zodpovědná práce
obou učitelů zcela jistě zasluhuje
obdiv. My jim do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví, spokojenost a spoustu elánu a energie, které
nyní mohou věnovat svým blízkým.
vedení školy
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Kultura

Kultura

RO(C)K POTÉ

24. 6. 2022 – ROK POTÉ
Týden před připomenutím hrůzného tornáda se u nás
v Lužicích v novém amfiteátru na Lužáku konala víkendová akce s názvem Rock poté.
V pátek vystoupila známá zpěvačka Dasha s kapelou
Martina Kumžáka Pajky Pajk.
Dasha pochází ze Zlína, takže naše krajina a příběhy
rodin postižených tornádem ji velmi zajímaly. Při cestě
do Sokolovny, kde se připravovala na koncert, se prý
rozhlížela kolem sebe a nechápavě kroutila hlavou,
že se během jednoho roku dokázali lidé tak semknout,
zatnout zuby, nabrat síly a dát do původního stavu
přírodu kolem, domky, zahrádky, zasadit stromky,
zeleninu atd. a začít žít!
Setkání s Dashou i Martinem Kumžákem bylo moc
příjemné. A i koncert měl své kouzlo, postupně nabíral
na síle a Dasha roztančila nejen děti v prvních řadách,
ale i dospělé.
Druhou skupinou ten večer byla kapela z Veselí nad
Moravou s názvem Huménečko. Tato skupina hraje své
autorské písně ve stylu rock folk. Byla velmi milým
překvapením pro mnohé, kteří ji neznali. Dokázala
udělat skvělou zábavu a vytáhnout k tanci i některé
zarputilé netanečníky.

Sobotní koncert zahájil zpěvák Jiří Zonyga z Břeclavi se svou kapelou. V roce 2008 se proslavil svou
výhrou v soutěži X factor a písní Husličky.
Následovala další oblíbená kapela domácího zpěváka
Jary Turka Easy Line, která zábavu pořádně rozproudila a lidé nadšeně tančili a zpívali až do konce.
Věřím, že vy, kteří jste přišli, jste si koncerty užili
a máte hezkou vzpomínku na letošní léto.

Jana Maršálková
předsedkyně kulturní komise
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V pátek 24. června t. r. proběhla
v prostorách u lužické Sokolovny
důstojná, vážná a seriózní vzpomínka na tornádo, které před rokem
zpustošilo část naší obce. Součástí
tohoto připomenutí nelehkých
chvil bylo představení knihy TORNÁDO?!, odhalení pamětní desky
na budově Sokolovny a projekce
zachycující samotné tornádo, stav
bezprostředně po něm i situaci z jara
letošního roku. Byl jsem potěšen,
že akce byla hojně navštívena lužickou veřejností a i ona pojala daná
připomenutí vážně a důstojně.
Oceněním úsilí naší obce při
nápravě tornádových škod pak
byla přítomnost hejtmana Jihomoravského kraje, krajských ředitelů
hasičského i policejního sboru,
velitelů a členů krizového štábu
a řady hasičů, policistů, zástupců
neziskového sektoru, záchranářů,
dobrovolníků aj.
Jejich dojmy a slova ocenily
všechno, čeho jsme za rok dosáhli
při obnově soukromého i obecního
majetku.
Jsem rád, že velkého ohlasu se
dostalo knize TORNÁDO?!, která
zachycuje na desítkách fotografií
reálie naší obce po 24. červnu 2021.
O zájmu veřejnosti svědčí i to,
že k původnímu množství 1500 ks
knihy jsme doobjednávali dotisk
dalších pěti set kusů.
Velké emoce a vzpomínky pak
vyvolala projekce a výstava fotografií v Sokolovně.
Svědčí to o tom, že tornádový
příběh nosíme v sobě, že je v lužické
realitě stále přítomen a bude tomu
tak ještě dlouho.
Děkuji všem, kteří přispěli k důstojnému průběhu pátečního večera,
děkuji všem pořadatelům a pomoc-

níkům, kteří zajistili jeho hladký
a bezproblémový průběh.
Nechť už je tornádo pouze součástí našich vzpomínek, nechť nejsme konfrontováni s následky tornádové ani jiné podobné katastrofy.
Tomáš Klásek
starosta

21

Kultura

Kultura

KONCERT SCHOLY A SCHOLIČKY

PŘEDHODOVÝ VEČER

V neděli 26. 6. se v místním
kostele uskutečnil koncert scholy
a male scholičky. Malá scholička
ve složení sedmi děvčat a jedné
chlapecké posily měla svoji premiéru a zazpívala pod vedením Káji
Maršálkové a Kristýny Kmentové
celkem tři písničky. V malé scholičce se děti učí nejenom zpívat, ale
také se formou hry učí další věci,
například vytleskávat rytmus, a my
věříme, že jim všechny takto získané dovednosti budou do budoucna
ku prospěchu.
Koncert scholy se uskutečnil po
pětileté přestávce. Pod vedením
Pavlíny Hubačkové a Olgy Molnárové, která je zároveň naší stínovou
vedoucí a manažerkou v jednom,
scholu navštěvuje 12 zpěvaček
a 2 zpěváci. Zpíváme písně nejen
ke mši, ale i spoustu jiných, které
se do kostela tzv. hodí. Také hrajeme na různé hudební nástroje.
Letošní koncert nesl název Projděte
se s námi životem. Je to proto,
abychom si užili i písničky, které

Letos se nám po loňské nucené
přestávce a předloňském covidovém omezení konečně podařilo
zase uspořádat tradiční předhodový
večer. A snad i díky zmíněné pauze
byl plný novinek.
Nová byla konstrukce zeleného,
která nahradila předchozí letitou,
ale již nestabilní.
Nová a velmi příjemná byla
spolupráce nás mužáků a dětské
cimbálové muziky. Přes počáteční
nedůvěru, zda to mladí zvládnou
a jak to bude vypadat, se nakonec
ukázalo, že to zvládli lépe než některé dospělé muziky – na čem jsme
se domluvili, to platilo a děcka se
perfektně připravila. Velký dík za to
patří paní Šimčíkové, která muziku
vede, jakož i všem mladým a nadějným muzikantům. Rádi si společné
vystoupení někdy zopakujeme!
Další novinkou bylo první vystoupení dětského folklorního kroužku
Folklorek. Děti se hraním, zpíváním a tančením sice baví už třetím
rokem, ale až letos mohly konečně
ukázat, co umí. A co je důležitější,
ukázaly i to, že je folklor baví.
Ve výčtu novinek můžeme pokračovat cimbálovou muzikou, která
doprovodila zbytek večera. Lusk
z Moravské Nové Vsi je mladá muzika, která hraje od roku 2018. Náš
předhodový večer byl nejen jejich
prvním vystoupením v Lužicích,
ale vůbec prvním předhoďákem,
který doprovázeli. A jak už to bývá
u mnoha mladých muzik, jejich
primáška před pár lety hrávala s naší
dětskou muzikou. Svůj program
u nás začali doprovodem vystoupení vodních skautů, kteří se na předhodovém večeru, ale i u příležitosti
jiných lidových tradic objevují už
několik let.

se běžně nezpívají při mši a jsou
poskládány tak, jak jde život – od
narození přes dětství, pubertu, dospělost až ke stáří.
Děkujeme všem přítomným divákům, kteří nás svojí účastí přišli
podpořit. Těšíme se na další setkání
při mši, na koncertě nebo rovnou
na zkoušce scholy, jelikož případní
zájemci o rozšíření našich řad jsou
u nás vždy vítáni s otevřenou náručí.
Eva Grufíková
členka scholy a redakční rady
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Předhodový večer

Odloženou premiérou, původně
plánovanou na loňský rok, bylo
vystoupení Kamily Tomšejové
(Šošovičkové). Už loni vydala
svoje první CD Kamila Šošovičková, BROLN a přátelé a její
vystoupení bylo i ukázkou písní
z tohoto CD.
Naše dvě úžasné stálice Lenka
Králová a Jana Janošková zazpívaly písně, které měly připravené
s dětskou cimbálkou u příležitosti
připomenutí tornáda do Českého
rozhlasu, jež se konalo v Mikulčicích týden před hody.
Další premiérou bylo vystoupení dívčího sboru z Lužic, zkrátka
děvčat z lužické chasy. Věděl jsem,
že se tam sešla velmi zpěvná parta,
ale nečekal jsem, že moje přemlouvání k účinkování na předhoďáku
se zkrátí do dvou vět: „Zazpívaly
byste na předhodovém večeru?“
„Ale tak jo.“ A bylo to. A bylo to
moc pěkné, díky za odvahu a snad
to nebude naposledy.

Závěr večera patřil mužákům
z Josefova a jejich sólistovi a vedoucímu zároveň – Tadeáši Janoškovi. Tadeáš vystudoval zpěv na
konzervatoři a na JAMU, na zpěvu
josefovských mužáků bylo vidět,
co všechno chlapi dokážou, když
ví, jak na to.
Děkujeme všem účinkujícím,
všem, kteří se podíleli na přípravě
programu, na zabezpečení jídla
a pití, přípravě krojů, stavbě zeleného, úklidu, ale nejvíc děkujeme
vám, kteří jste na předhodový večer
přišli a bavili se s námi. Doufám,
že se vám program líbil a že se příští
rok zase potkáme.
za Lužické mužáky
Tomáš Maršálek
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CYRILSKÉ HODY

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Po dvou letech poznamenaných
pandemií a tornádem v Lužicích
konečně proběhly Cyrilské hody
pod zeleným. V sobotu 2. července
se konal předhodový večer organizovaný mužáky a dále od neděle do
úterý probíhaly samotné hody.

příjezdy přespolních chas, které se
tradičně představují verbuňkem.
Ke konci odpolední zábavy se tancovalo „přespolní sólo“, před večeří
skákali šohaji tradiční hošije. Po
večeři pokračovala večerní zábava,
ke které patří i půlnoční sólo.

Na hodovou neděli se děvčata
a šohaji oděni v krojích zúčastnili
v kostele sv. Cyrila a Metoděje
hodové mše. Odpoledne proběhlo
v kostele požehnání hodů, odtud pak
vycházel hodový průvod za doprovodu DH Miločanka pro oba stárky.
U stárků došlo k vítání s chasou
a pak se již krojový průvod vydal
směrem „pod zelené”, kde započala
hodová zábava verbuňkem místních
šohajů a tancem děvčat v kolečku.
K nedělní hodové zábavě patří

Hodové pondělí je o něco skromnější než hodová neděle. Účastní se
ho převážně lužičtí občané, mírnou
obměnu má i krojový průvod, který
kromě stárků navštěvuje i pana
starostu, jenž rovněž oděný v kroji
pokračuje s průvodem „pod zelené“.
K hodovému pondělí neodmyslitelně patří příchod mužáků a vdaných
žen a „mužácké sólo“. Zpestřením
pak bylo „dětské sólo“. Z přespolních nás na hodové pondělí tradičně
přijela podpořit chasa z Mikulčic.

Hodové pondělí
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Děkujeme obci Lužice za pomoc
s organizací hodů a zajištěním nové
konstrukce na „zelené”, společnosti LUTES s. r. o. za pomoc při
chystání hodů a při úklidu po nich,
díky patří také členkám Klubu seniorů Lužice za upečení hodových
koláčků a rovněž za výpomoc při
prodeji vstupenek, mužákům díky
za pomoc při nahazování zeleného
a všem ostatním, kteří se zapojili
do přípravy, průběhu i úklidu hodů,
také děkujeme, protože bez Vás by
ty hody nebyly!
Děkuje lužická chasa

Vážení spoluobčané,
snad vás neurazím, když se ještě drobně dotknu
událostí z června minulého roku. Všichni určitě víte,
že jedním z průmyslových objektů tvrdě zasažených
tornádem byl areál MND v Lužicích. Co ale mnozí
z vás možná netuší, je, že jeho součástí je také akreditovaná zkušební laboratoř. V ní pomáháme průzkumným a těžebním geologům objevovat a efektivně těžit
ložiska ropy a plynu, hlídáme kvalitu Plynu z první
ruky, předávaného do spotřebitelské sítě, kontrolujeme
veškerou ropu přicházející do České republiky ropovodem Družba. Také monitorujeme parametry životního
prostředí všech míst, kde MND provádí svoji činnost,
a současně fungujeme jako komerční akreditovaná
laboratoř provádějící rozbory pohonných hmot, paliv
a maziv, pitných, přírodních a odpadních vod, zemin
a odpadů pro firemní zákazníky i soukromé osoby.
Budova laboratoře skončila po tornádu bez části
střechy, opláštění skladu vrtných jader, s vybitými
okny a poničeným vnitřním vybavením a přístroji.
Vzhledem k potřebným rozsáhlým opravám jsme rok
strávili v náhradních prostorách, za tu dobu vše opravili
a dnes znovu sídlíme v budově, která uvnitř vypadá,
jako by k žádnému neštěstí nedošlo. Mohli jsme se
plně vrátit ke standardnímu provozu a také začít znovu
poskytovat naše zázemí studentům odborných středních
a vysokých škol k získání povinné praxe nebo pro ně
zajišťovat exkurze.
Vzhledem k tomu, že chemické látky jsou často
prezentovány jako zlo a lidé mohou mít obavy, co vše
se může stát, pokud se s nimi nenakládá dle předpisů,
rádi bychom vás pozvali do naší laboratoře ve středu
5. 10. 2022 v 10.00 a 15.30 na den otevřených dveří.
Chtěli bychom vám ukázat, co běžně děláme, v jakých
objemech se u nás chemické látky vyskytují, jak nakládáme s nimi i se vznikajícími odpady, a zodpovědět
všechny vaše otázky. Snad bychom tak mohli rozptýlit
případné obavy, že z laboratoře mohou nějaké škodlivé
látky unikat a ohrožovat zdraví lidí i kvalitu životního
prostředí naší obce, a to i v případě neočekávaných
událostí.
Pro zájemce z řad majitelů vlastních zdrojů vody
nabízíme v průběhu prohlídky zdarma orientační
stanovení dusičnanů ve vodě. Dusičnany jsou jednou
z typických látek znečišťujících podzemní vody a zá-

Laboratoř po tornádu

Po rekonstrukci

roveň hlavním důvodem, proč voda ze studny nemůže
být klasifikována jako pitná.
Myslíme si, že je důležité vás seznámit s tím, jaká
rizika se teoreticky mohou skrývat v komerčních objektech sídlících v naší obci, a zároveň jsme přesvědčeni,
že návštěva v naší laboratoři pro vás bude uklidňující
nebo přinejmenším zajímavá.
Za kolektiv Zkušební laboratoře MND a.s.
Pavlína Hubačková
https://www.mnd.eu/zkusebni-laborator/
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PIRÁTSKÝ DEN
Já, královna Regina, jsem v sobotu 27. 8. přivítala na Lužáku malé
i velké návštěvníky v rámci akce
Pirátský den. Tuto akci pořádali
a celou nachystali lužičtí vodní
skauti za pomoci obce. Děti zde
mohly kolem celého Lužáku na
sedmi stanovištích plnit zábavné
úkoly a jejich výsledkem bylo
zjištění, pro jaké poklady královna
Regina vysílala mořeplavce na
moře. Odměny pro děti byly inspirované právě těmito poklady. Děti
tak mohly navštívit Sněhulákovy
ostrovy a kapitána Kukuka, který
královně přivezl recept na zmrzlinu (na tomto stanovišti si děti
zkusily chůzi na lyžích po trávě);
záhadný Zelený ostrov, ze kterého hrabě Mentol Kryštof přivezl
truhlu mentolových bonbonů jako
lék na královninu angínu (zde děti
skládaly vrstevnice, aby našly cestu
k pokladu); Ostrov zvířat, kde žil
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Královna Regina se svou gardou

dlouhá léta mezi zvířaty trosečník
Robisám, po jehož objevení lodí
převezli zvířata ke královně a ta
pak vystupovala v cirkuse pro její
potěchu (zde děti kreslily na velký

papír zvířátka); ostrov Bubblegum,
kde baron Prášek díky svému hladu
okusil kůru z gumovníku a tím
objevil žvýkačku (tady děti chodily
po provázku, ovšem pozpátku a za
pomoci zrcátka); ostrov Orange,
kde se dobrodruh Moric Lenošský
stal náčelníkem kmene Džus-džus
a pravidelně odtud posílal pomeranče královně na výrobu jejího
milovaného džusu (děti zde srážely
kuželky za pomoci tenisových míčků, ovšem originálním způsobem
nebo mohly děti navzájem spolupracovat a za pomoci dřevěné hry
zkusit přenést náklad z bodu A do
bodu B); Růžovou velrybu – královnu všech moří, kterou kapitán
Cha-cha neúnavně pronásledoval
a tím se pak inspiroval pro stavbu
fontány (děti zde stříkaly vodní
pistolí na terč s obrázkem velryby),
nakonec se mohli vydat na cesty
s mořeplavcem Markem Kolem,
který doplul až do Číny a přivezl
tak čaj, koření, porcelán a hlavně
létajícího draka (zde děti za pomoci

gumiček navlečených na prádelních
kolících srážely pět kusů papírové
lodě a skládaly lodičku z papíru).
Královna Regina do jejíž role jsem
se mohla ten den vžít, je postavou
z krásné dětské knížky Podivuhodné příběhy sedmi moří, kterou
se vodní skauti inspirovali a určitě
stojí za přečtení.
Vodní skauti odění v pirátských
kostýmech samozřejmě nelenili
a naopak nedočkavě čekali na
svých pramicích a kánoích, aby
mohli převézt malé i velké dobrodruhy na druhou stranu Lužáku za
objevováním pokladů. Kdo se chtěl
jen tak povozit na vodě či sám si
troufl pádlovat, měl na této akci
jedinečnou příležitost. I já, královna Regina, jsem této možnosti moc
ráda využila, abych si nezničila své
krásné střevíčky, a dokonce jsem
si i zkusila zapádlovat. Můžu říct,
že celá akce se nesla ve velmi příjemném duchu, a troufám si tvrdit,
že návštěvníci byli velmi spokojeni.
Po úspěšném zvládnutí všech
stanovišť pokračovala akce pirátským zápolením na vodách Lužáku.
Mezitím přijela country kapela
Čtyřlístek, která po celý večer hrála
k tanci a poslechu. A kdo vydržel
až do tmy, tak se dočkal benátské
noci, kdy osvětlené pramice a kánoe brázdily vodu za doprovodu
úvodní znělky z filmu Piráti z Karibiku. Lodě byly zaplněné hlavně
těmi nejmenšími, kteří tak měli
nezapomenutelný zážitek. Na závěr
celé akce a pověstnou třešničkou
na dortu vystoupilo společenstvo
meče a ohně Novus Origo se svou
ohňovou šou, která byla úchvatná
a od všech zúčastněných se dočkala
bouřlivého potlesku. A že těch zúčastněných, malých i velkých, bylo,
i ty nejmenší ratolesti vydržely až
do samého konce a to je pro nás
pořádající největší odměnou.

Děkujeme vám všem za návštěvu,
za projevenou přízeň a příští rok
se na vás budeme těšit na stejném
místě.
za vodní skauty královna Regina
(Eva Grufíková)
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A MUZIKA ZAS HRAJE…

Spolky
LÉTO U BRONTOSAURŮ
Tak jako každoročně i letos
proběhl na začátku července dvoutýdenní letní tábor BRĎO Vlkani
u řeky Chvojnice poblíž Náměště
nad Oslavou. Tábor je ideálním
zakončením školního roku, kde
se sejdou všechny oddíly našeho
článku, tj. Vlkani z Mikulčic, Žabičky z Lužic a Ještěrky z Moravské
Nové Vsi. Na letošním táboře se
z nás všech stali tajní agenti, které
najala agentura MIB, aby pomohli
těžit vzácnou látku obamium na
vzdálené planetě Fmoo. Dostali
jsme i vlastní agentskou průkazku,
kterou jsme prokazovali svou agentskou identitu. Čekaly nás různé
výzvy: cesta raketou, zrychlený den
i samotné získávání látky. Potkali
jsme také obyvatele planety Fmoo,
a ačkoliv jsme jim nerozuměli půl
slova, velice nám pomohli. Zjistili
jsme totiž, že vedení naší agentury
bylo zkorumpované! Spojili jsme se

tedy s vrchními agenty, kteří stáli na
naší straně, a po urputné snaze jsme
zlé vedení svrhli. Prověřili jsme také
naše dovednosti, jako je rozdělávání ohně, vytrvalost, strategické
myšlení, ale hlavně jsme si užili
spoustu zábavy jak u bojovek, tak

i u týmových a odpočinkových her.
Budeme se těšit na táboře zase
příští rok a také na oddílovkách, které začnou probíhat cca od poloviny
září. Více informací se dozvíte na
www.vlkani.brontosaurus.cz.
Jitka Dvořáková

Konec června, to je náročné
období pro každého muzikanta:
besídky, koncerty, jak dopadne
vysvědčení apod.
S děckama jsme si tento čas
opravdu užili. Nejprve jsme se
sešli s Neoveskou cimbálovou
muzikou na hřišti v Mikulčicích
a uskutečnili akci Cimbály na ulici,
kam může přijít kdokoli zahrát si či
zazpívat. To bylo takové zahřívací
kolo na další akci – živé natáčení
do Českého rozhlasu k výročí
tornáda, protože jsme dostali důvěru od obce Lužice, abychom ji
svým vystoupením reprezentovali.
Děti se opravdu snažily a myslím,
že se to povedlo. Poté nás čekal
každoroční maraton, kdy hrajeme
na hrušeckých otevřených sklepech
a přejíždíme na předhodový večer
do Lužic, kde jsme tentokrát kromě svého vystoupení doprovodili
i místní mužácký sbor a poté paní
Královou s paní Janoškovou. Pěkně
jsme si zamuzicírovali a myslím,
že to vyšlo. I dále jsme nelenili
a hned v dalším týdnu jsme si na
pozvání vinařů z Moravské Nové
Vsi zahráli na jejich otevřených
sklepech. Byly to všechno báječné
akce, které bychom samozřejmě
bez pravidelných zkoušek nezvládli
a moc se na ně vždy těšíme.
Čeká nás předhodový večer
v Hruškách a otevřené sklepy v Mikulčicích a pak taky vklouznout do
nového školního roku. Přeji všem,
aby si zbytek prázdnin pořádně
užili, děckám, ať vykročí do školy
(staré, či nové) tou správnou nohou,
všem rodičům díky za ochotu a trpělivost, obci Lužice za báječnou
podporu a důvěru a budeme se těšit
někdy někde u pěkné písničky…
Za dětskou cimbálovou muziku
Ivana Šimčíkova
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Otevřené sklepy v Hruškách

Otevřené sklepy v Moravské Nové Vsi

Předhodový večer v Lužicích
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ČERVENÝ KOBEREC, BURÁCENÍ MOTOREK, CÍRKEVNÍ OBŘAD…
ANEB SVATBY NA STARÉM KVARTÝRU
V letošním roce 2022 se Starému kvartýru dostalo
velké pocty, protože jsme měli možnost spolupodílet
se na pořádání hned sedmi svateb. Svatba je velmi
významným krokem do života novomanželů a to, že si
vybrali právě prostory Starého kvartýru, je pro všechny jeho členy velkou odměnou. Moc rádi připravují
prostory tak, aby si nejen novomanželé, ale i všichni
svatebčané tento významný den užili a všechno bylo
přichystáno přesně podle představ nevěsty, pro kterou
jsou významné i maličkosti. Úklid všech prostor, květinová výzdoba, přivítání svatebčanů, posezení, správné
načasování hudby a další přípravy pak vrcholí v den,
kdy si všichni přejeme, aby se všecko podařilo, přálo
nám počasí a vše bylo dokonalé.
Každá z letošních svateb byla jiná a každá byla jedinečná. Ta první vítala účastníky na červeném koberci.
Bylo jich opravdu hodně, svatebčané zaplnili celý dvůr.
A na památku nám zanechali spoustu bílých papírových
srdíček, kterými zasypali novomanžele Hromkovy.
Jeden ze sňatků bude se Starým kvartýrem spojen
navždy. Jedná se o svatbu manželů Uhrovičových, kteří
u příležitosti tohoto velkého dne nechali vyhotovit krásnou svatební bránu. Pan Oliva dokonale sladil odstín
dřeva s prostorami a vypadá to, jako by tam patřila už
roky. Starý kvartýr si ji od manželů odkoupil a za malý

Členové kvartýru velmi děkují novomanželům
Hromkovým, Uhrovičovým, Jarošovým, Novotným,
Švarcovým, Doxanským nejen za přání uzavřít sňatek
v těchto krásných prostorách, ale i za souhlas se zveřejněním fotografií.
Přejeme jim do společné cesty životem všechno
nejlepší a hlavně toleranci, se kterou zvládnou vše,
co jim jejich společný život přinese.
Tatiana Hromková
a Alena Lacková

poplatek bude k dispozici dalším párům, které by měly
zájem si ji pronajmout, a to nejen v prostorách kvartýru.
Další svatby proběhly v komornějším stylu. Věříme, že novomanželé Jarošovi a Švarcovi byli také
spokojeni.
V našich srdcích uvízla i svatba manželů Novotných,
protože většina svatebčanů přijela na motorkách. Být
součástí komunity přátel, kteří stojí při sobě nejen
v běžném životě, ale přijedou i ve svatební den, bylo
velmi dojemné.
Nezapomenutelným zážitkem však pro nás zůstane
církevní obřad vedený J. Dovalou. Nejenom manželé
Doxanští na něj budou s dojetím vzpomínat.
30
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Je to z toho důvodu, že přes množství akcí, kterých se účastní, není
moc prostoru a volných chvil na
psaní. Raději se věnují dětem, svým
malým i větším členům, pro které
vymýšlí pestré, zábavné a přitom
poučné programy, každé úterý se
schází na oddílových schůzkách,
nezapomínají ani na dospělé členy
oddílu. Pořádají a účastní se již zmiňovaných akcí, je toho ale o hodně
víc, čemu se věnují. A proto bych
vám ráda přiblížila, co všechno se
dělo kolem vodních skautů po dobu,
kdy se o nich ve zpravodaji nepsalo.
Chápu, že toho vedoucí i ostatní
členové mají hodně, a proto je mi
milou povinností, že vám můžu
jako tichý pozorovatel a nepřímý
člen vodních skautů (jsem takový
vodní skaut na souši) přiblížit jejich
činnost.

CO NOVÉHO U VČELAŘŮ?
Letos jsme s našimi včelkami
spokojeni, není tolik nemocí, včeličky pilně nosí nektar i pyl a dělají nám radost. Medu bude dost,
i když je pravda zase trochu dražší.
Podražilo nám všechno, náklady se
promítají do cen.
Vysázené stromky trpí suchem
a větry, které se nám tady v odlesněné krajině prohání. Proto jsme
přišli u arboreta o dvě koruny lip,
ale již obrazily zespodu a příroda si
s tím nějak poradí. Sázení budeme
organizovat ještě na podzim, budeme rádi, pokud pomůžete. A držte
palce, aby bylo více vody.
Od 17. června, kdy byla zahájena, probíhá výstava včelařství na
Starém kvartýru. Navštívili ji žáci
základní školy, snad se jim líbila.
Prohlédli si exponáty, poslechli
výklad, ale nejvíce je zaujaly živé
včely v pozorovacím úlu. Výstava
pokračuje do konce srpna.
I v arboretu máme mnoho nového, dostali jsme od obce nové
oplocení, které je nyní v jednotném
zeleném stylu. Děkujeme! A i my
jsme se snažili prostor zvelebit, konečně došlo na opravu střechy skladu, která byla poničena tornádem.
Modrá plachta je pryč, na střeše jsou
nyní nové červené šindele.
V srpnu jsme uvítali návštěvu
včelařů z Polska. Navázali jsme
spolupráci s cestovní kanceláří, takže takových družebních akcí bude

více. Poláci byli spokojeni, líbilo se
jim u nás. My jsme se zase dověděli
o metodách, které používají včelaři

v Polsku, je vždy dobré, když se
zkušenosti vymění.
Oldřich Ištvánek

VODNÍ SKAUTI PLUJÍ DÁL...
Fašank, velkopáteční hrkání,
oddílová májka, skautské vodácké
závody PoDyji ve Znojmě, vystoupení na předhodovém večeru
a hodovém úterý, Napříč Prahou
přes 3 jezy, Den kopce, Bigglesův
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memoriál v Ratíškovicích, lampionový průvod obcí, plavecký výcvik
na krytém bazénu, skautský Mikuláš, Betlémské světlo, obchůzka
s Betlémským světlem a Pannou
Marií, vánoční akademie vodních

skautů – toto je výčet pravidelných
akcí, kterých se vodní skauti účastní
nebo které pořádají. Je pravda, že se
vodní skauti na delší dobu odmlčeli,
že jste o nich ve zpravodaji nenašli
žádnou zmínku, kromě fotek z akcí.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021
Naposledy jste si o nás mohli
přečíst ve zpravodaji č. 4/2020.
Od té doby se mnoho událo, přišel
covid, ale my jsme se ho nezalekli
a v menší míře se snažili fungovat dále. Po mnoha prodělaných
karanténách a zákazu schůzek se
tatínkům a dětem podařilo dodělat
své „vymakané“ motokáry, které
poprvé předvedli minulý rok na
Dni kopce. Zúčastnili se spousty
vodáckých vycviků, aby zdokonalili
svoje dovednosti a co nejlépe ovládli svoje vodní plavidla – na řece
Moravě či na blízkém rybníku Lavór v Hodoníně. V červnu 2021 se
zúčastnili závodů Pístovická střela,
kde posádka LUŇÁKŮ spolu s kormidelníkem Erikem získala krásné
2. místo.
A pak přišlo tornádo, bohužel
to byl zásah i pro vodní skauty.
Svoji před nedávnem vybojovanou
klubovnu, ve které se ani nestačili
ohřát, ochotně znovu přenechali
potřebám obce a sami se zapojili
do pomoci. Se svými malými členy

uklízeli prostranství u Lužáku, větší
a odvážnější členové sbírali odpad
přímo ze svých pramic na vodě.
Rok předtím se účastnili předhodového večera i hodového úterý,
v roce 2021 se kvůli zrušeným
hodům nemohli předvést s nacvičeným programem, ovšem v tomto
roce si to se svým pásmem Stála
basa u primasa vynahradili. A troufám si říct, že to bylo moc povedené
vystoupení. Hodového úterý se už
ale bohužel opět nezúčastnili kvůli
nejasnostem, zda bude večer pod zeleným či v Sokolovně. Nevadí, jak
se říká – do třetice všeho dobrého,
vynahradí si to příští rok.
Svoji každoroční letní vodu si
ale ujít nenechali a vydali se zdolat
řeku OTAVU od Sušice přes Horažďovice a hrad Rabí pokračovali
dále do Strakonic, svoji plavbu
skončili v Písku. Na podzim se
zúčastnili akce Napříč Prahou přes
3 jezy, kde si opět vedli velmi dobře. V Lužicích jste je mohli vidět
na Indiánském odpoledni, kde na
svých pramicích a v indiánských
kostýmech měli pro děti připraven
bohatý program na vodě. Z ostatních zde zmíním akci na Pánově,
kde se mohli účastníci seznámit
s paintballovým hřištěm i přilehlým lanovým parkem, 3 bedny
Jamese Cooka, Bitvu galér na
Lužáku, jachting, velrybářskou
výpravu, výlet na potůčky (Bzenec
a Vnorovy), NERFboj, skautské
dílny, hraní deskových her, sázení
stromů v Mikulčicích po tornádu,
vodácké splutí úseku ze Bzence do
Hodonína – meandry řeky Moravy
a mnoho dalších. Je vidět, že jejich
záběr je velmi široký a ničeho se
nezaleknou!
V září a říjnu jsme se modlili
za hezké počasí (i když vodním
skautům déšť nevadí), poněvadž
oddílové schůzky probíhaly na
Lužáku kvůli nemožnosti využívání skautské klubovny po tornádu.

V listopadu už se naštěstí klubovna
uvolnila a od té doby probíhají
schůzky zde. V té době se taky
skauti zúčastnili setkání ohledně
plánované nové klubovny, která
bude přímo u Lužáku, což je pro
vodní nadšence ideální místo. Držte
nám palce, ať vše klapne!
ÚSPĚŠNÝ ROK 2022
Když se přesunu do letošního
roku, musím mimo jiné vyzdvihnout Tříkrálovou sbírku, kterou
hodnotíme jako velmi vydařenou.
Také jsme se snažili jako jeden
z mnoha lužických spolků pomoci
při úklidu obce po tornádu u Lužáku. Konečně jsme také mohli na fašanku oprášit své pravěké kostýmy
a předvést, jak to pravěcí lidé umí
roztočit při tanci pod šable.
Pro nás velmi důležitou akcí,
která se konala v sobotu 26. 3.,
bylo skládání skautského slibu. Tyto
sliby skládali naši LUŇÁCI– 9 vlčat
a 5 žabiček, přijeli je podpořit skauti
ze Znojma. LUŇÁCI ve svých nových skautských krojích plnili na
trase od kopce směrem k Lužáku
nejrůznější úkoly, poté si na břehu
Lužáku oblékli vesty a na pramicích
ho přepluli. Nakonec byl zapálen
slavnostní oheň a došlo na samotné
skládaní slibů, toto vše zakončili
zpěvem skautské hymny.
9. dubna se naši LUŇÁCI zůčastnili Závodu vlčat a světlušek,
který se konal v Břeclavi. Kromě
samotného závodu byl zde pro děti
připravený doprovodný program
a také společná hra pro všechny
účastníky. Délka samotného závodu
čítala na 4 kilometry a vlčata i světlušky zde čekalo 8 stanovišť.
V neděli 24. 4. proběhla v místním kostele první skautská mše.
Konala se ku příležitosti svátku
sv. Jiří – patrona skautů. Tentokrát
byl liliový kříž nejnižšího stupně
udělen čtyřem členům z řad LU33
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ŇÁKŮ. Ten samý den proběhlo
i požehnání našeho praporu.
21.–22. 5. se naši skauti zúčastnili
skautských vodáckých závodů ve
Znojmě PoDyji. Na konci května
zájemci z řad vodních skautů využili možnosti přespat na zámečku
v Hodoníně v rámci akce Nocování
v muzeu, moc si to pochvalovali. Den
nato se někteří z nocležníků přidali
k ostatním vodním skautům a společně strávili den na řece Moravě.
Jako příjemné zpestření se jedno
červnové úterý vydali na schůzku
do Strážnice, kde si pro ně jejich
vedoucí Lenka připravila na místním zámečku bohatý program.
Červnové víkendy strávili na Adamově či vypluli na žabí výpravu do
„Amazonie“ Ivanky. Také někteří
svou přítomností jeli do Tvrdonic
podpořit skautskou výstavu Ladislava BRKA Kovačky.
Letošní nejdůležitější akce se
konala v Mostě na jezeře Matylda
a nesla název Navigamus, jedná
se o velké setkání vodních skautů. Tato akce se koná pouze 1x
za 3 roky, větší u nás v ČR pro
vodní skauty není, letos se na ní
sešlo přes 1520 vodních skautů
a přes 100 lodí. Byla to perfektně
zorganizovaná událost s bohatým
programem a podle vyprávění účatníků bych vám ji přála někdy zažít.
Skautský slib
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Letošní řekou letního putování
byla Berounka s následující trasou:
1. den úsek řeky Skryje – Roztoky
u Křivoklátu, kde účastníci nocovali, 2. den Koněpruské jeskyně, hrady
Žebrák a Točník a nocleh v Korně,
3. den úsek řeky Beroun – Řevnice,
4. den úsek Vltava – Praha, nocleh
v Praze na „Křížku“, 5. den úsek
řeky Vltavy v Praze – od Vyšehradu po Štvanici a odpoledne odjezd
domů. Ale nemyslete si, že celou
dobu trávili jen na vodě a zdolávali
jezy, zažili toho opravdu hodně.
Stihli také navštívit Národní muzeum v Praze, slaňovali a táborákovali
jako o život.
CO NÁS ČEKÁ DO KONCE
ROKU
Tak už chápete, proč jsme se tak
dlouho neozývali, a snad nás i omluvíte. Čas neúprosně letí a my toho
chceme stihnout co nejvíce. Věříme,
že se s mnohými setkáme 27. 8. na
Lužáku na akci s názvem Pirátský
den. Program bude opět bohatý a po
setmění se máte na co těšit. Poslední srpnové úterý zahájíme naše
oddílové schůzky, už se na ně moc
těšíme. V září vás budeme vyhlížet
na tradičním Dni kopce, zúčastníme
se opět akce Napříč Prahou přes
3 jezy, v listopadu Bigglesova memoriálu v Ratíškovicích, také svou
přítomností obohatíme lampionový
průvod v Lužicích, těšíme se, až
nám začne každoroční plavecký
výcvik na krytém bazénu v Hodoníně, děti už pomalu, ale jistě budou
vyhlížet skautského Mikuláše s jeho
družinou, opět do Lužic přivezeme
a následně do kostela přineseme
Betlémské světlo, také s ním a Pannou Marií provedeme obchůzku
a nakonec uzavřeme rok 2022 na
naší skautské akademii, kde děti
z oddílu spolu s rodiči předvedou
ostatním svá nacvičená vánoční
pásma. Kromě toho plánujeme další
akce, které jsme ještě nestihli usku-

Navigamus

Berounka 2022

tečnit. Ale s tím nechci předbíhat,
máme toho do konce roku ještě tolik
před sebou.
PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych zde poděkovat hlavně vedoucím za jejich neúnavnou
trpělivost a čas, který věnují malým
vodním skautům. Také děkuji jejich
pomocníkům – oni vědí, o které
se jedná – bez nich by to všechno
vůbec nefungovalo. Věnovat se
dětem, k něčemu užitečnému je

vést, rozvíjet je a snažit se je něco
naučit, to není vůbec jednoduchou
záležitostí, proto se před vámi všemi
skláním, máte můj hluboký obdiv.
Pokud je ti voda blízká a zažíváš
rád/a dobrodružství, přidej se k vodním skautům. Noví členové, malí či
velcí, jsou vřele vítaní.
Podívejte se na naši fotogalerii
zonerama.com/SkautiLužice/
Za vodní skauty Lužice
„ryba na suchu“ Eva Grufíková
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Z HISTORIE LUŽICKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY
První mateřská škola v Lužicích zahájila svůj provoz 8. ledna 1947 v budově základní školy. Nejprve
bylo otevřeno jedno oddělení, od dubna bylo pro zájem
rodičů přidáno i druhé. Školku navštěvovaly děti od tří
do šesti let. První učitelkou byla Arnoštka Vojtíšková
z Břeclavi, kterou později nahradily Růžena Prokšová
a výpomocná učitelka Zdeňka Holičková. Mateřská
škola spadala pod správu základní školy, ředitelem v té
době byl František Babák.
Činnost byla zaměřena na získávání správných
návyků a na přípravu k nástupu na základní školu.
Provoz nebyl celodenní. Ve školním roce 1948/49 byly
dětem podávány svačinky, které připravovaly členky
rodičovského sdružení.
Dětí ve školce přibývalo a rodiče požadovali celodenní péči se stravováním. Ve školním roce 1951/52 byla
proto mateřská škola přestěhována do upraveného
domu č. p. 193 po bývalém řediteli uhelných dolů na
dnešní Velkomoravské ulici, výhodou se stala i velká
zahrada. V prvním oddělení bylo 25 dětí, ve druhém 40.
Funkci ředitelky zastávala Ema Bláhová, učitelkou byla
Marie Koukalová, pěstounkami Ludmila Futiakiewičová a Danuška Vlková. O stravování se staraly dvě
kuchařky – Jindřiška Vančurová a Marie Bernátková,
školnicí byla Anna Všetulová. Do celodenní péče bylo
přihlášeno 37 dětí, stravování v MŠ bylo umožněno
i žákům první a druhé třídy základní školy.
Ukázalo se, že dům, který se zpočátku zdál ideální
pro provoz dvoutřídní mateřské školy, je nevyhovující
pro celodenní pobyt dětí a jejich stravování. Hlavně

Výstavba mateřské školy
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Pozvánka na slavnostní otevření

hájení stavby v roce 1970). V provozu zůstalo prozatímně i stávající zařízení, říkalo se „stará školka“ nebo
„školička“, sloužilo pro nejmenší děti, zatímco v „nové
školce“ byla dvě oddělení se čtyřletými a pětiletými
dětmi. Ředitelkou byla Anežka Zimková, učitelkami
Ludmila Pindová, Iva Závišková, Miluše Morávková,
Zdenka Klubusová, praktikantkou Eva Bamburáková.
Jako kuchařky pracovaly Marie Bayová, Božena Křivová, Liduše Formanová, Božena Novotná. Vedoucí
stravování byla Miroslava Nováková, školnicemi
Jindřiška Popelárová a Anna Šimková, uklízečkou
Anežka Běhunčíková. Ve funkci ředitelky vystřídala
Anežku Zimkovou po jejím odchodu do důchodu v roce
1977 Ludmila Pindová, která tuto roli zastávala do roku
1990, kdy se stala ředitelkou MŠ I Taťána Jurkovičová.
Ze „staré“ školky se později stala pekárna.

Při slavnostním otevření nové MŠ účinkovaly i děti z MŠ

Dětí v naší obci stále přibývalo, v roce 1983 jich navštěvovalo mateřskou školu 102 a bylo potřeba postavit
další předškolní zařízení. V ulici Dlážděná u hřbitova
vyrostla další trojtřídní mateřská škola, která byla
dokončena v roce 1985. Slavnostní otevření se konalo

Slavnostní hosty přivítala i mládežnická kapela vedená
s. Soustružníkem
Slavnostní otevření mateřské školy

z tohoto důvodu docházelo k častému střídání personálu, což nemělo dobrý vliv na docházku dětí. Také hygienické podmínky byly stále náročnější. Vyskytovaly
se nejrůznější nemoci, kvůli kterým byl provoz školky
několikrát uzavřen – černý kašel, infekční žloutenka,
spála, která se mezi dětmi rychle šířila. Během léta se
v obci zjistil výskyt slintavky a kulhavky, to byl také
důvod k uzavření MŠ a k její přeměně na zemědělský
útulek, kde bylo zapsáno 15 dětí.
Od 1. září 1953 nastoupila jako ředitelka mateřské
školy Anežka Květonová, provdaná Zimková, která
tuto funkci zastávala do roku 1977.
V těchto nevyhovujících prostorách fungovala
mateřská škola až do roku 1974, kdy byla dokončena výstavba nové budovy na školní zahradě
a 8. září došlo k jejímu slavnostnímu otevření (za-

17. května téhož roku. Do nové mateřské školy, která
byla označena jako MŠ II, přešly z MŠ I děti z prvního oddělení. Od 1. září byla pak otevřena všechna tři
oddělení. V MŠ I zůstávala v provozu oddělení dvě.

Výstavba mateřské školy – listopad 1983

Ředitelkou nové mateřské školy se stala Drahomíra
Sasínková, dále zde působily učitelky Irena Vargová
a Vladimíra Ištvánková v prvním oddělení, ve druhém Dana Čechovská a Ludmila Prčíková, ve třetím
Drahomíra Sasínková a Rostislava Šimková. Školní
kuchyni obhospodařovaly kuchařky Stanislava Jedličková a Lenka Janulíková. Školnicí se stala Miloslava
Vavrysová, uklízečkou Ludmila Jarošová.
Kuchyně v MŠ II začala v roce 1992 vařit obědy
i pro místní důchodce. Dětí začalo pozvolna ubývat,
a tak roku 1994 zanikla MŠ I, byla zde zřízena jídelna
s kuchyní a družina pro školní děti. Své umístění tu
později našla i knihovna.
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V MŠ II u hřbitova byla v té době ředitelkou Iva Rezková, učitelkami Bc. Iva Cigánková, Petra Kramářová,
Petra Březinová, Ludmila Hanzlíčková. Jako školnice
pracovala Iva Lorencová, jako uklízečka Dagmar Lorencová, vedoucí stravování byla Dagmar Filipovičová,
kuchařkami Ludmila Benešová, Dagmar Lorencová,
Dagmar Filipovičová. Ve školní kuchyni bylo vydáno
1800 porcí jídla, z toho pro důchodce 600. Děti jsou
rozděleny do tří tříd – Berušky, Včeličky a Motýlci.
Do roku 2009 byla mateřská škola samostatným
subjektem pod vedením ředitelky Dany Holešové (do
31. 10. 2009) a zástupkyně Ludmily Hanzlíčkové,
jako učitelky pracovaly Kateřina Knápková, Petra
Březinová, Bc. Iva Cigánková a Bohumila Možnarová. V roce 2010 se stala školka součástí základní
školy pod názvem Základní a mateřská škola Jaroslava
Dobrovolského. Funkci vedoucí učitelky zastávala Iva
Rezková. Děti mohly navštěvovat kroužky Předškoláček, Logopedie, Folklorní kroužek, Rytmické krůčky,
cvičení rodičů s dětmi i výuku angličtiny.
V roce 2011 byla provedena výměna oken na celé
budově, byla opravena střecha a pořízena nová fasáda.
Současně byly instalovány nové kondenzační kotle
ústředního topení. Investice představovala částku
4,3 milionu Kč.
12. června 2015 byla slavnostně otevřena nově
upravená školní zahrada, která prošla rekonstrukcí
a byla vybavena novými hracími prvky a bylinkovou
zahrádkou, o kterou se děti budou starat. MŠ v tomto
roce navštěvovalo 71 dětí ve třech třídách.
V mateřské škole probíhala canisterapie – děti se
naučily, jak se mají bezpečně chovat ke psům. Byla
navázána spolupráce s psycholožkou, za dobrou práci

Historie / Příroda – Ekologie

MUZEJNÍ SBÍRKY
Naše obec disponuje velkým množstvím krásných
muzejních sbírek. Hodně z nich bylo umístěno v bývalém zdravotním středisku. Po tornádu našly své nové
místo v budově bývalého Montpetrolu, kde jsou nyní
uskladněny. O některé jsme přišli, ale byl to jen malý
zlomek, většina byla zachráněna a i nadále přibývají
další předměty. V poslední době jsme zapsali do sbírek
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Petra Lorencová

Přístavba mateřské školy

Rekonstrukce mateřské školy

s dětmi byly oceněny Ludmila Hanzlíčková a Iva
Rezková.
Od 1. září 2019 vykonává funkci vedoucí učitelky
Kateřina Knápková.
V roce 2020 byla školka v rámci proticovidových
opatření od poloviny března uzavřena, takže se mnoho
naplánovaných akcí neuskutečnilo. Také zápis dětí do
mateřské školy probíhal netradičně – bez dětí i bez
rodičů. Šlo pouze o vyplnění a zaslání potřebných
tiskopisů. Přihlásilo se 44 dětí. 18. května se školka
otevřela pouze pro omezený počet dětí, jejichž rodiče
to nejvíc potřebovali. Od 1. června nastal plný provoz.
Také v roce 2021 byla školka několikrát uzavřena.
Dětí v naší obci opět přibývá a prostory v mateřské
škole jsou nedostačující, proto někteří rodiče vozí své
děti i do mateřských škol v blízkých obcích. V letošním roce probíhá v MŠ rozsáhlá úprava. Na několik
měsíců byl přerušen provoz mateřské školy z důvodu
celkové rekonstrukce budovy, přístavby nové kuchyně
a vytvoření další (čtvrté) třídy.
Věra Kotásková
kronikářka obce

Slavnostní otevření nově upravené školní zahrady

několik retro her a také krásnou sadu figurek zvířátek.
I tyto věci budou k vidění na některé z tematických
výstav na Starém kvartýru.
Pokud máte doma nějakou věc, kterou již nevyužijete
a rádi byste nám ji darovali do sbírek, ozvěte se.

Příroda – Ekologie
SBĚRNÝ DVŮR – NOVÝ CENÍK
Úhrada za uložení stavebního a demoličního odpadu na Sběrném dvoře, Kratiny 1033/23, Lužice
(ceny včetně DPH)
1 ks „kbelík“ (max. objem do 15 l)
10 Kč
1 ks „stavební kolečka“ (max. objem do 75 l)
50 Kč
1 ks „kára“ (max. objem do 225 l)
150 Kč
400 Kč
1 ks „přívěsný vozík“ (max. objem do 500 l, tj. 0,5 m3)
Úhrada za uložení pneumatik z osobních vozidel bez disku na Sběrném dvoře, Kratiny 1033/23, Lužice
(cena včetně DPH)
Pneumatika z osobních vozidel bez disku
50 Kč/ks
Ceny byly schváleny Valnou hromadou společnosti LUTES s.r.o. a jsou platné od 1. 8. 2022.
LUTES s.r.o.
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VETERÁN CUP 2022

Sport
NOC SOKOLOVEN – „PŘESPÁVAČKA“
V pátek 24. června se konala
celorepubliková akce Noc sokoloven. Rekordních 160 sokoloven se
letos – v roce 160. výročí založení
spolku Sokol – otevřelo veřejnosti
napříč republikou. Je to akce, která
má ukázat lidem sokolovny v jejich
okolí a život sokolů v jejich oddílech. Protože v Lužicích se ve stejný
den konala jiná akce k výročí tornáda, tu naši jsme trochu pozměnili
a přesunuli na sobotu 25. června.
S dětmi ze Sokolíčku jsme si
udělali dlouho slibovanou „přespávačku“ a navečer jsme se všichni
sešli uvnitř naší sokolovny.

SOKOLSKÝ BĚH
REPUBLIKY

V úterý 5. 7. 2022 se odehrál 14. turnaj v tenisových
čtyřhrách Veterán cup 2022 – Memoriál Jary Nováka.
Bohužel nepřízeň počasí zavinila, že se účastnilo pouze
pět dvojic, které spolu hrály turnajové zápasy systémem
každá dvojice s každou. Vítězem letošního ročníku se
stala dvojice Emil Fůkalík a Ivan Maděřič. Pro všechny
hráče i fanoušky bylo připraveno občerstvení, pro vítěze
pak putovní pohár a dárkový koš.
Miloš Kadala

Oslavme společně pohybem
vznik naší republiky
28. ŘÍJEN 2022
LUŽICE
Místo: Sokolovna
Trasa dospělí: 10 km
Trasa děti: 500-1000 m

PROGRAM
10:30 hod.
Výdej čísel dětského závodu
11:30 hod.
Start dětského závodu do 10 let
12:00 hod.
Start dětského závodu do 14 let
13:00 hod.
Vyhlášení výsledků dětských závodů
Čekalo nás hledání pokladu,
který našly děti ve višňovém sadu.
Za odměnu dostaly k večeři tolik
milovanou pizzu. Vyzkoušeli jsme
všichni i nový běžecký ovál na
hřišti – to budou tréninky. 
Děti rozložily své spacáky a karimatky po celé sokolovně a moc se
těšily, jaká to bude paráda. Původní
promítání filmu Ať žijí duchové
a následná večerka vzaly brzy za
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své a všichni společně hráli dlouho
hry, následné štěbetání před usnutím bylo samozřejmostí. V neděli
ráno jsme se rozloučili a popřáli si
krásné léto.
Na podzim sokolovna zase ožije
a my v ní budeme opět moc rádi
sportovat.
Za SRTG Sokol Podluží
Blanka Lukovská

12:30 hod.
Výdej čísel hlavního závodu
14:00 hod.
Start hlavního závodu
16:00 hod.
Vyhlášení výsledků
www.behrepubliky.cz
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LÉTO NA BANÍKU
Ani po ukončení jarní fotbalové
sezony se na Baníku nezahálelo.
V sobotu 4. června jsme uspořádali tradiční Dětský den. Děti si mohly
zasoutěžit na sedmi stanovištích,
kde za splnění úkolu získaly razítko a sladkou odměnu. Za všechna
razítka si pak mohly vylosovat věcnou cenu z bohaté tomboly. Všech
295 přítomných dětí u vstupu dostalo
sladký balíček a poukázku na zmrzlinový kornout. Doplněním programu
byla výstava zvířat lužických chovatelů, skákací hrad, bubble aktivity
a na závěr si šlo zaběhnout do pěny,
za kterou děkujeme hasičům z Prušánek. Velké poděkování patří všem,
kteří se podíleli na organizaci tohoto
dne, a také sponzorům. Perfektní
spolupráce členů, rodičů a přátel
TJ Baník přinesla úsměvy a spokojenost našich dětí.
25. června k nám přijeli dorostenci, příznivci fotbalu a přátelé
z Lužic u Šternberka. Konal se již
16. ročník fotbalového turnaje O putovní pohár starosty obce Lužice.
Proti nim nastoupila z TJ Baníku
dvě mužstva – muži a staří páni. Po

Kruhový trénink ve fitku
Dětský den

vzájemných utkáních zvítězili dorostenci z FC Lužice u Šternberka.
14. ročník turnaje čtyřher veteránů Veterán cup Lužice – Memoriál
Jary Nováka uspořádali tenisté na
kurtech v sobotu 5. července.
Legendy se vrací, tedy fotbalový
turnaj v Lužicích, proběhl i za deště
v sobotu 30. července. Hlavními
pořadateli byli Luděk Fojtů a Petr
Janošek. Oběma se podařilo vše
zajistit tak, aby turnaj proběhl
k maximální spokojenosti účastníků. Cílem tohoto setkání bylo, aby
se současní i bývalí hráči TJ Baník

Lužice setkali a zahráli si fotbal.
Dva týmy byly složeny z bývalých
hráčů, třetí tým tvořili muži a staří
páni.
Koncem srpna začíná podzimní
kolo fotbalové soutěže. Muži hrají
ve III. třídě sk. A, mladí fotbalisté
z přípravky soutěží ve dvou skupinách: základ st. přípravka a základ
ml. přípravka. Všem přeji hodně
sportovních úspěchů a hodně fanoušků na každém zápase.
Jana Líčeníková
předsedkyně TJ Baník Lužice

FITNESS CENTRUM HALA LUŽICE
Začátkem června se v Jedovnicích uskutečnilo Mistrovství ČR
ve fitness 2022, kde získala první
místo v kategorii fitness juniorky
Lucka Dulovcová, která se na soutěž připravovala v lužickém fitku.
Lucka dokázala skloubit náročné
zkouškové období s přípravou na
závody, která obnáší dvoufázové
tréninky a striktní jídelníček. Jsme
rádi, že jsme mohli poskytnout Lucce podmínky pro kvalitní trénink
a také nás velmi těší, že je motivací
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pro mladou generaci, která chodí
cvičit do fitka.
Fitness centrum v Lužicích ve
sportovní hale úspěšně funguje již
devátým rokem.
K dispozici je velmi kvalitně
vybavená posilovna, kardiozóna
a sál, kde probíhají skupinové lekce
(kruhový trénink, TRX, body pump,
jumping), které jsou svou kvalitou
a oblibou vyhlášeny široko daleko.
Poskytujeme také poradenství

v oblasti výživy a vedení individuálních tréninků s ohledem na zdravotní stav nebo konkrétní cíl klienta.
Lužické fitko je také velmi oblíbené díky přátelské atmosféře,
čistotě a již zmíněné široké nabídce
aktivit. Na své si tedy přijde opravdu každý a už dávno neplatí, že do
fitka chodí pouze „hory svalů“, jak
občas zaslechnu. :)
Potkáte se zde s vojákem, který
pracuje na své fyzičce, s hasičem,
policistou, trenérem hokeje, lékař-

kou, maminkou na mateřské dovolené, učitelkou, účetní, zdravotní
sestrou, prodavačkou, kadeřnicí,
studenty, ale také s žáky místní
základní školy.
Návštěvu fitness center čím dál
častěji doporučují lékaři pacientům
s civilizačními chorobami, jako je

například obezita, vysoký krevní
tlak, bolesti hlavy, stres, nemoci
pohybového aparátu atd. Jakmile
se člověk s těmito problémy začne
hýbat, upraví stravu, věřte, dějí se
divy. :)
Za tým fitness centra
Zdeňka Veselá

Lucie Dulovcová

Okénko Joži Trefy
Tak sa ně zdá, že si poslední dobú
všecí na všecko stěžujú... Když je
hic, tož by mohlo byt chladnějc, je
zle, když je sucho a neprší, všecko
je drahé, děcka sú drzé, ludé sa navzájem pomlúvajú a sú věčně nespokojení... To sú furt řeči, že dobře už
bylo a že dřív bylo líp... A najhorší na
tem je, že to prostě neovlivníme, déšt
přivolat neumíme, ceny nesnížíme,
lidskú povahu nepředěláme...
Tož třeba po hodech měli nekeří
ludé řeči, že ty hody nestály za
nic, že tam bylo málo ludí, muzika
hrála moc nahlas, že stárci stójá za
ho..., nelúbí sa jim nová hodová
konstrukca, že ani vůz sa neotočí
kolem máje a kolotoče byly daleko

od muziky a fúrt neco. No bodejť,
teď je tá móda elektrokol, elektrických koloběžek, tož ludé zlenivěli.
To my sme za mlada chodili pěšky
do Hodonína do škole a vůbec nám
to nedošlo divné. A já su spokojený
a nenervuju sa, šak to nemá ani cenu.
Ceny plynu a celkově všecky ceny
tým nesnížím...
Když sa s děckama procházám
Lužicama, tož sa ně lúbí, jak sa všade
pracuje, zdravotní středisko sa rýsuje, ve školce sa maká jak o dušu, aby
sa všecko stihlo do daného termínu.
Je pravda, že ty hřiště pro děcka by
mohly vypadat líp, ale to sa taky
určitě časem spraví. To by taky tí
místní výrostci nemoseli ty hřiště

Tož toto jsem vyfotil zrovna, když už
pět dní bojujú stovky hasičů v Hřensku
s požárem... Vajgl na Záhumenní za
činžákama, kde to je jak, africká púšť.
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ničit, šak jak dlúho byl urvaný kolotoč u kopca. Ale to néni vina obce,
ať si každý rodič sáhne sám do svého svědomí a dá si svoje děcka do
rychtyku. S nama, když sme neco udělali, si to vyřídili z jednéj a hned
nato z druhéj strany a byl klid. Dneskaj aby sa učitelky bály chodit do
práce, aby si na nich děcka neotevřely huby, ba něco horšího. Celý svět
je naruby. A tož neviňme obec za to, že je málo stromů u Lužáku, že je
tam zničené hřiště, že je tam zbúraná hospoda, šak oni nemožú za to,
že sa tam prohnalo tornádo. Věřím, že sa snažijú a dělajú všecko pro
to, aby to brzo dali do rychtyku. A já su zas spokojený, naša procházka
s děckama většinú končí právě na Lužáku, děcka sa tam zahrajú aj
tak. Jim totiž stačí málo, nepotřebujú dětské hřiště, za nás take nebylo
a přežili sme. Pobíhajú a objevujú dávno zapomenuté týmové hry. A já
jich pozoruju z lavečky, piju si to pivéčko (mimochodem vůbec néni
teplé) a užívám si to. Děcka to všecko nakonec završijú výbornýma
hranolkama a spokojeně ideme dom.
Váš dobře naladěný Joža Trefa

VÝTVARNÝ A KERAMICKÝ
ATELIER

"U HANKY"
zakázková výroba
kurzy pro děti i dospělé
Bojanovická 1003/5, Lužice, 69618
tel: +420608337479
email: hanapindova@centrum.cz
fb: Atelier u Hanky

Zpravodaj obce Lužice
vychází 4x ročně.
Periodický tisk územního
samosprávného celku
Fotografie do tohoto čísla poskytli:

Petra Lorencová, Základní škola
a Mateřská škola Jaroslava
Dobrovolského Lužice,
zástupci jednotlivých spolků
a organizací.
Redakce Lužického zpravodaje:

Mgr. Lenka Doskočilová,
Lenka.Kuci@seznam.cz
Eva Grufíková,
E.Malanikova@seznam.cz
Mgr. Tereza Hemzová,
hemzova.tereza@gmail.com
Mgr. Zbyněk Hromek,
HromekZbynek@seznam.cz
Mgr. Jiří Hubačka,
jiri.hubacka@seznam.cz
Mgr. Tomáš Klásek,
starosta@luziceuhodonina.cz
Věra Kotásková,
verko@seznam.cz
Mgr. Petra Lorencová,
lorencova@luziceuhodonina.cz

PŘEDHODOVÝ VEČER

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 1150 ks.

foto: Petra Lorencová

obec@luziceuhodonina.cz
www.luziceuhodonina.cz
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Hodové pondělí
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Chcete finančně přispět na Lužický zpravodaj?
Zde je místo na Vaše logo či jméno.

