CIHELNA – LUŽÁK

SLOVÁCKÁ
VINAŘSKÁ
PODOBLAST

Voda, dřevo, kámen...
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Vinařská stezka Podluží
– široce rozkročená rovinami úrodného kraje vede vinařská
stezka Podlužím. Pestrá trasa střídá silnici s malebnými úseky
mezi vinicemi, cestu po břehu rybníka i vítaný stín či závětří lesní Doubravy. Pohostinné vinaře a lahodné víno najdete na Podluží téměř všude;
v prušáneckých Nechorách nebo v mikuleckých Búdách poznáte i živé
vinařské společenství a ojedinělé ukázky lidové sklepní architektury.
www.greenways.cz

Nejvýznamnější akcí „ Lužického léta“ v letech 2006 –2014
bylo

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM ABSOLVENTŮ
STŘEDNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
„Dřevo, kámen – Lužice“
Zaměřením na začínající tvůrce ojedinělý projekt v ČR se
konal v přírodním areálu Cihelna v letech 2006 – 2014. Během
této doby se ho zúčastnilo 52 mladých sochařů a vzniklo103
prací. Jejich sochařská díla ze dřeva a kamene zdobí veřejná
prostranství obce a vytvářejí zde nevšední galerii pod širým
nebem.
V letních měsících tedy areál Cihelna dýchal zajímavou tvůrčí
atmosférou. Pracovali zde začínající sochaři, žáci a absolventi středních uměleckých škol, vyšších
odborných škol a studenti Akademie výtvarných umění. Výtvarná díla vznikala pod dohledem
kurátorky akad. sochařky Ludmily Peckové.
Pro většinu studentů to byla první příležitost a výzva pokořit velký blok kamene, poznat řemeslo,
nové přátele i krásy našeho kraje.
Veřejnost měla možnost tři týdny sledovat vznik uměleckého díla ze dřeva nebo kamene. Těžkou
práci mladých sochařů dokázali lidé ocenit nejen pochvalou, ale také nějakou dobrotou z domácí
kuchyně. Na závěrečné vernisáži se pak společně s autory radovali z dosaženého výsledku.
Finanční prostředky zajišťovala obec Lužice z dotací, sponzorských darů a rozpočtu obce.

VODNÍK TIHELŇÁK
Patronem areálu je vodník Tihelňák. Poprvé dal o sobě vědět
31. prosince 2012, sto let od doby, kdy byla Cihelna zaplavena
vodou z podzemního pramene. Při silvestrovském plavání jeden
z otužilců vylovil skleněnou láhev s dopisem od vodníka. Sochu
vodníka Tihelňáka vytvořil ze zeleného pískovce Martin Mikula na
sochařském sympoziu v roce 2012.

www.luziceuhodonina.cz

Tématem závěrečného ročníku sochařského sympozia v roce 2014 byl vodní svět pro areál Cihelna.

Přírodní koupaliště v době svého rozkvětu v 60. letech 20. stol.

Alfred Cupal – otužilec
Sochařské sympozium v areálu koupaliště

Pétanque

Francouzský den

SILVESTROVSKÉ PLAVÁNÍ OTUŽILCŮ NA CIHELNĚ
Silvestr je v Lužicích ve znamení nové tradice. Ještě než vypuknou oslavy
a vítáme nový rok, obec Lužice a zimní plavec Antonín Krejčiřík pořádají
Ukončení plavecké sezony na Cihelně. První ročník pořádal Antonín
Krejčiřík pro rodinu a kamarády jako rozloučení s plaveckou sezonou v roce
2009. V současnosti se silvestrovské plavání těší velkému zájmu diváků
i otužilců. V roce 2012 se do ledové vody na Cihelně ponořilo 43 otužilců!
Nejvíce plavců (30) bylo z oddílu Fides Brno, který je mnohonásobným
mistrem České republiky v zimním plavání. V Lužicích jsme tak mohli vidět
i přemožitele kanálu La Manche Lenku Pacákovou, Petra Miholu a také
mistryni republiky v zimním plavání Elišku Novotnou.
V letních měsících se břehy rybníka promění v tvůrčí dílnu

Nejstarší fotografie restaurace Lužák

Z MINULOSTI LUŽICKÉ CIHELNY – LUŽÁKU
Původně se pro rybník používal název Tihelňa. Jáma s vodou vznikla těžbou jílu, ze kterého se vyráběly cihly zvané kotovice. V roce 1926
si Tihelňu pronajal studnař František Novák a zřídil zde koupaliště.
V období po druhé světové válce Rudolf Beneš koupaliště postupně
rekonstruoval. Zakoupil loďky, vybudoval dřevěné bazény, postavil
můstek a bufet. Dalším organizátorem budování sportovního areálu
byl Alfred Cupal. Postavil závodní plavecké dráhy na 25 m a 50 m, startovací plošiny s bloky, prostor pro vodní pólo a dva skokanské můstky s odrazovými prkny vysoké 2 m a 4,5 m. Bylo upraveno volejbalové
hřiště s pískovým povrchem. Freda Cupal vedl trénink a získával mládež
pro závodní plavání, organizoval plavecké závody a soutěže. Zájem
o koupání, loďkaření a plavecké sporty byl mimořádný. Od sedmdesátých let areál koupaliště postupně chátral a zaniklo i soutěžní plavání.

SOUČASNOST
V současné době areál opět žije a vzkvétá. Získal podobu rekreačního a
oddechového místa pro široké okolí. Je vhodným místem pro rybaření,
v letních měsících zde probíhají kulturní pořady „Lužického léta“ i sportovní
turnaje v nohejbalu, volejbalu a pétanque. V zimních měsících je využíván
pro otužilecké plavání.
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