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S L OVO S TA RO S T Y
Vážení spoluobčané,
v druhé polovině března 2014 byla zahájena přeložka vzdušného vedení NN v ulicích Pekařská, Dlážděná a Hradební.
Investorem této akce je společnost E. ON a. s. V praxi to
znamená, že elektrická energie pro jednotlivé domy nebude
přivedena vodičem na betonových sloupech, ale kabelem,
který bude uložen do země. Vzhledem k tomu, že na těchto
sloupech je mimo jiné instalováno i veřejné osvětlení (VO),
musí obec v uvedených ulicích instalovat vlastní nové sloupy
a svítidla, která budou napájena kabelem uloženým v zemi.
Celá akce bude pro obec přínosem, protože zmizí spleť drátů,
zmodernizuje se VO a bude možné vybudovat v ul. Dlážděná
chodník a parkoviště u MŠ.
Podívejme se na problematiku VO v naší obci v širších souvislostech. Stávající VO je vzhledem ke stáří původní osvětlovací
soustavy i přes pravidelnou údržbu a revize udržováno v provozuschopném stavu s vysokými provozními náklady a velkou
spotřebou el. energie. Při vyšších rychlostech větru dochází
ke zkratům vzdušného vedení a tím k výpadkům VO v celých
jednotlivých oblastech. Svítivost světel je nízká a v mnoha případech jsou osvětleny volné plochy místo chodníků a vozovek
(ul. Záhumenní). Možnosti regulace jsou minimální. Stožáry jsou
na pokraji životnosti. Některé lokality nejsou osvětleny. Tento
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Aktuálně z radnice

Slovo starosty
nevyhovující stav řeší obec
postupnou obnovou a rozšiřováním sítí VO, z vlastních
prostředků a z dotací (ul. Velkomoravská, Dobrovolského,
Kratiny), v souladu s vypracovaným PASPORTEM a GENERELEM VO obce Lužice.
Tyto dokumenty komplexně
řeší optimalizaci osvětlovací
soustavy v naší obci a obsahují údaje, které jsou nezbytné
pro stavební povolení nebo
podání žádosti o dotaci. Revitalizace VO v obci prezentuje
investice za cca 4 mil. Kč. Pro
zajištění finančních prostředků připravujeme legislativu
pro podání žádosti o dotaci,
bude-li vyhlášena VÝZVA.
Další možností, kterou obec
připravuje, je financování na
principu metody EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACITNG). Princip spočívá

Aktuálně z radnice
KRÁTKÉ ZPRÁVY
OBECNÍ POLICIE
Kontakt na strážníka obce:
Miroslav Bartyzal

Na základě požadavků občanů byly instalovány retardéry v ulicích U Vrchnice, Zahrádkářská a Dvorní

v tom, že specializovaná firma
energetických služeb, tzv.
ESCO (ENERGY SERVICES
COMPANY) zaručí úspory ve
spotřebě el. energie veřejného osvětlení. Na své náklady nainstaluje technologii
s výsledným efektem snížení

Na základě požadavků občanů probíhá v ul. Velkomoravská úprava stávajících nájezdů chodníků a cyklostezky na bezbariérové
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spotřeby energie. Vložené
náklady splácí zákazník (obec)
z dosažených úspor. Úspory
činí až 50%. Roční náklady na
energie pro VO naší obce činí
460 000 Kč. Provozní náklady prezentují na 150 000 Kč.
Je třeba vzít v úvahu, že tyto
výdaje (obdobně jako na místní rozhlas, údržbu zeleně a komunikaci, likvidaci bioodpadu
a jiné) nejsou pokryty poplatky
a jsou uhrazeny přímo z rozpočtu obcí.
Společnost E. ON plánuje
přeložky NN v ulicích Záhumenní a Velkomoravská mezi
okružními křižovatkami po
obou stranách parku. Tak
jako nyní, využije obec této
příležitosti k položení kabelů
a montáži nového efektivnějšího VO.
Ing. Jaroslav Kreml

tel.: 727 851 253
e-mail:
obecnipolicie@luziceuhodonina.cz
Před dokončením policejní
služebny bude mít strážník
pracoviště na obecním
úřadě a technické zázemí
v domě Velkomoravská
337/344

• Na www.luziceuhodonina.
cz v menu FOTO – VIDEO
naleznete také:
- Fotografie ze Zápisu do
1. třídy
- Fotografie z Plesu sportovců
- Fotografie z Lužické laťky
- Fotografie z Fašaňku a Fašaňkové obchůzky
Videa se čtvrtletníky obce
Lužice
• Zmeškali jste hlášení místního rozhlasu?
Texty všech hlášení, oznámení a pozvánek najdete
také na webových stránkách obce.
V menu Hlášení místního
rozhlasu (nabídka vlevo) jsou
uvedena všechna oznámení
z hlášení místního rozhlasu,
která se netýkají kulturních

a společenských akcí v obci
a v okolí a nekomerčních
oznámení pro občany.
Informace o kulturních
a společenských akcích
v obci i okolí jsou pak uveřejněny v menu A k t u a l i t y
a Okolí.
• Potřebujete informace
o jakýchkoliv změnách
v nastavení a provozu
kabelové televize?
Kontaktujte společnost
NOEL s.r.o.
tel.: 518 359 635
a 607 866 813,
e-mail: info@noel.cz
• Vývoz odpadu
9. 4. + pytle
7. 5. + pytle
4.6. + pytle

23. 4.
21. 5.
18. 6.

Strážník obce
Miroslav Bartyzal

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Místní charita děkuje
všem dárcům, kteří přispěli
na Tříkrálovou sbírku za
štědrost a také všem koledníkům za jejich obětavost.
Bylo vybráno 68 144 Kč.
Děkujeme!

Foto: Lucie Nováková
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16. DUBNA 2014 – SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
před obecním úřadem od 15 hod. do 17 hod.
PŘEHLED TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCÍCH V ROCE 2013
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Hovorany

29.195

40.060
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20.196

0.272

Hroznová Lhota

12.959

16.806

7.183

4.723

0.275

Hrubá Vrbka

6.154

8.006

0.000

0.000

0.349

Javorník

5.860

3.376

4.648

3.911

0.383

Josefov

4.119

9.318

3.921

5.747

0.900

Kněždub

12.609

13.730

5.381

3.757

0.319

Kozojídky

5.313

3.432

2.782

1.322

0.143

Kuželov

5.533

6.089

2.482

1.602

0.082

Lužice

23.734

64.904

12.015

12.155

2.117
0.072

Malá Vrbka

2.335

0.857

1.045

0.667

Milotice

16.709

17.441

9.116

11.167

0.574

Mutěnice

26.864

51.961

5.062

41.448

2.354

Nový Poddvorov

2.164

1.205

1.696

2.961

0.070

Petrov

14.487

22.860

6.517

7.759

0.496

Prušánky

29.789

60.213

11.385

17.691

0.712

Radějov

8.649

11.299

4.070

3.223

0.138

St. Poddvorov

9.270

16.122

5.181

7.584

0.177

Suchov

3.889

1.210

2.346

1.268

0.379

Tasov

6.718

7.295

2.472

1.710

0.313

Terezín

2.315

3.540

1.396

3.997

0.080

Tvarožná Lhota

11.665

17.780

7.207

5.478

0.330

Vacenovice

23.185

38.866

2.766

15.894

1.059

Velká nad Veličkou

42.191

41.533

13.603

18.550

2.187

1.609

0.790

0.000

1.245

0.029

Žeraviny
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE LUŽICE
• RO schválila zakoupení služebního vozidla
Škoda Yetti (cena cca 379 000 Kč), počítač,
výstroj a výzbroj pro činnost strážníka obecní
policie.
• RO schválila finanční dar ve výši 5000 Kč
Československé obci legionářské za spolupráci v roce 2013 (Zborovský závod branné
zdatnosti – Memoriál Štěpána Kůrky, Výstava
Československé legie, Beseda o 1. světové
válce, koncert VUS Ondráš).
• RO schválila finanční dar ve výši 2000 Kč
Regionálnímu hnutí Brontosaurus Podluží na
pořádání Pestrovečera v Mikulčicích.
• RO projednala a schválila žádost ZŠ a MŠ
Jaroslava Dobrovolského, Lužice o souhlas
s přijetím finančního daru ve výši 5000 Kč od
spol. Stevo a syn, s. r. o. Fibichova 289/9,
Břeclav.
• RO vzala na vědomí zprávu o zabezpečení
lyžařského kurzu žáků7. a 8. tř. ZŠ. Doprava
je každoročně hrazena z prostředků obce.
• RO schválila návrh na ocenění učitelky Mgr.
Michaely Lamošové in memoriam na setkání
pedagogických pracovníků okresu Hodonín
při příležitosti Dne učitelů.
• RO vzala na vědomí zprávu o vzniku mateřského klubu „Šrúbek“ při občanském sdružení
ZČ Hnutí Brontosaurus a souhlasí s využíváním klubovny za obecním úřadem.
• RO schválila pořádání letního kina „Kinematograf“ Bratří Čadíků v rámci Lužického léta
2014
• Rada obce schválila zakoupení 60 ks košů na
odpadky (cca 80.000 Kč). Nové koše nahradí
zkorodované koše na hřbitově a rozšíří se počet
košů v ulicích.
• RO vzala na vědomí žádost KÚ JMK, odbor
životního prostředí vyvěsit na úřední desce
záměr MND Driling Services a.s., vybudovat

v k.ú. Lužice u Hodonína, Mikulčice „Víceúčelový objekt E v areálu MND Lužice“, který
bude podroben zjišťovacímu řízení podle
§ 7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování
vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů. Záměr byl vyvěšen na úřední desce
Obecního úřadu i na elektronické úřední desce dne 17. 2. 2014 a sňat byl dne 5.3. 2014.
• RO vzala na vědomí Petici podepsanou
420 občany, kteří vyjádřili svůj nesouhlas
s výstavbou víceúčelového objektu E v areálu MND a v souladu s platnou legislativou ji
postoupila k projednání místně příslušnému
úřadu, kterým je KÚ JMK, Odbor životního
prostředí.
• RO vzala na vědomí informaci starosty, že
v průběhu roku 2013 bylo v rámci stavebního
řízení postupně projednávány ve stavební komisi obce Lužice projekty jednotlivých stavebních objektů, které jsou součástí revitalizace
v areálu MND v Lužicích. Připomínky stavební
komise (odvod dešťových vod, kanalizační
řád areálu včetně napojení na kanalizační řád
obce Lužice a ČOV Mikulčice, ekologie, doprava, bezpečnost apod), byly průběžně projednávány s kompetními zástupci MND a. s.
(Ing. Ronald Hatala, Mgr. Pavel Kotásek)
a s projektanty (Ing. Jaroslav Kratochvíla, Ing.
Jaroslav Bartoníček, Ing. Ladislav Vašíček).
Problematika odpadních vod byla řešena za
účasti starosty a místostarosty obce Mikulčice, RNDr. Miroslava Veselého, starosty obce
Lužice a Ing. Petra Nykodýma.
• RO pověřila starostu jednáním s MND, aby
upozornil zodpovědné pracovníky MND Drilling & Services a.s. na nesouhlas některých
občanů s realizací objektu E a aby požádal
o vysvětlení záměrů firmy včetně odpovědi na
dotazy občanů.
J. Ambrožová
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VYJÁDŘENÍ MND Drilling & Services a.s.
Revitalizace areálu skupiny MND v Lužicích
Vážení občané obce Lužice,
vzhledem k množství dotazů týkajících se revitalizace výrobního a administrativního areálu
skupiny MND v Lužicích si dovolujeme uvést
několik informací k této rozsáhlé investiční akci.
Areál v Lužicích byl postupně budován v období
druhé poloviny minulého století a v současné
době již neodpovídá požadavkům skupiny
MND. Zejména z tohoto důvodu jsme přistoupili ke kompletní revitalizaci tohoto areálu. Cílem
revitalizace je nejen změna konceptů podoby
areálu, ale především vybudování moderního
technologického zázemí pro společnost MND
Drilling & Services a MND a jejich zaměstnance.
Navrhovaná řešení zásadně mění rozdělení
a vzhled areálu včetně podstatné redukce již
stávajících nevyhovujících staveb. Současné
objekty, které jsou zastaralé a nevyhovující,budou zbourány a na jejich místě budou vystavěny nové moderní, funkční a architektonicky
zajímavé budovy. Celý proces revitalizace
areálu by měl být dokončen v roce 2016.
V administrativní zóně kromě kancelářských
objektů vzniknou šatny a sociální zařízení pro
téměř 200 zaměstnanců, zachována bude
ordinace praktického lékaře a jídelna. V dalším
objektu se budou nacházet laboratoře MND,
sklad vrtných jader, archiv společností MND
a MND DS.
V servisní zóně bude vybudována hala údržby MND, dílna elektro a měření a regulace,
sociální zázemí, kanceláře a garážové stání.
V dalším objektu této zóny bude umístěna karotáž, cementace, prostory pro správu areálu,
garážová stání pro velkotonážní automobily,
sklad náhradních dílů pro účely úseku dopravy,
dílny autodopravy a očisťovací rampa. V blízkosti dílen se budou nacházet vnější parkovací
6

plochy pro nákladní vozidla. V tomto objektu
bude umístěn sklad materiálu, olejů, chemikálií
a technických plynů.
V prostorách výrobní zóny bude obrobna,
jejíž součástí je i venkovní sklad hutního materiálu, nářadí a barev a montážní hala. V dalším
objektu bude sklad ústí vrtů a sklad vrtního
nářadí. Skladovací zóna bude určena pro
uložení trubního materiálu.
Architektonické řešení projektu revitalizace, jehož autorem je projekční kancelář Ing.
Jaroslav Kratochvíla ve spolupráci s Ing. Rastislavem Šikrou a Ing. Arch. Šárkou Šikrovou,
počítá s vybudováním zcela nových komunikací
a parkovacích ploch.
Realizací této investice dojde jednoznačně ke zlepšení pracovních podmínek všech
zaměstnanců skupiny MND a technického
zázemí.
V nedávné době byla v souvislosti s realizací
víceúčelového objektu E zaslána petice občanů vyjadřující nesouhlas s využitím tohoto objektu ke skladování vybraných nebezpečných
chemických látek a chemických prostředků.
Dovolte nám k této petici uvést následující
informace. Nejdříve je nutno uvést, že realizací
víceúčelového objektu E pouze nahrazujeme
stávající jednotlivé skladovací kapacity,
které jsou v současnosti umístěny v tomto
areálu, tzn. nahrazujeme skladovací kapacity
stávajících skladů – tj. centrálního skladu
(uskladnění materiálu, kapalin, olejů a technických plynů), skladu sypkých materiálů a skladu
cementu za tuto novou skladovací kapacitu
umístěnou v objektu E. Realizací záměru
tak dojde k soustředění procesů skladování,
oddělení nákupu do jednoho objektu a jednoznačnému zlepšení technických podmínek
skladování. Rovněž nedochází k navýšení skla-

dovacích kapacit uvedených nebezpečných
chemických látek a chemických směsí nad
stávající úroveň. Realizace záměru nepředpokládá skladování nových, dosud se v areálu
nevyskytujících nebezpečných chemických
látek a chemických směsí – tzn. skladovací
kapacita areálu zůstává beze změn.
Realizací víceúčelového objektu E dochází
k nahrazení stavebně – technicky, kapacitně
a morálně zastaralých objektů, které již nevyhovují moderním environmentálním, havarijním
a požárně – bezpečnostním konstrukčním
a provozně – technickým požadavkům kladeným na obdobné objekty, Výrazně se zkvalitňuje environmentální, havarijní a požárně
– bezpečnostní řešení skladování nebezpečných chemických látek a chemických směsí.
Rozdrobení skladovacích kapacit do několika
objektů je navíc logisticky a organizačně náročnější, provozně složitější a ve svém důsledku
i z hlediska obecné bezpečnosti provozu
skladů rizikovější. Nově projekčně zpracované
konstrukční, stavebně – technické, havarijní
a protipožární řešení víceúčelového objektu E

je navrženo v souladu se zásadami maximální
ochrany životního prostředí a minimálních
rizik havarijních stavů, včetně rizik zahoření.
Instalovaná technika prostředí stavby (plynová
zařízení, vytápění, vzduchotechnika, silnoproudé a slaboproudé rozvody) zabezpečí optimální
skladovací podmínky pro uskladněné materiály
a suroviny, kvalitní pracovní prostředí pro zaměstnance, bezpečnost staveb a ochranu složek životního prostředí v bezprostředním okolí.
Na závěr si dovolujeme Vás, obyvatele obcí
Lužice a Mikulčice, pozvat na Den otevřených dveří, který bude spojen s prohlídkou
vybraných objektů v areálu v Lužicích. Součástí tohoto setkání bude výklad odborných
pracovníků k činnosti společnosti MND a informování o dalších záměrech společnosti na
tomto území.
Těšíme se na setkání s Vámi na Dnu otevřených dveří, který se bude konat 18. 4.
2014 v 16 hodin v areálu v Lužicích, všichni
jste srdečně vítáni.
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu na
území České republiky upravuje zákon č.
62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Volby do Evropského parlamentu se budou
na území států Evropské unie konat v rozmezí
od 22. května 2014 (čtvrtek) do 25. května
2014 (neděle).
Na území České republiky se ve volbách
do Evropského parlamentu bude hlasovat ve dnech 23. a 24. května 2014. Dne
23. května 2014 (pátek) se bude hlasovat
od 14.00 do 22.00 a dne 24. května 2014
(sobota) se bude hlasovat od 8.00 do
14.00 hodin.

Občan České republiky má právo hlasovat ve
volbách do Evropského parlamentu na území
České republiky za předpokladu, že
• nejpozději druhý den voleb dosáhl věku
18 let,
• nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva,
• je zapsán v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz.
Překážkou ve výkonu volebního práva, pro
kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti.
Bližší informace k volbám naleznete na našich webových stránkách.

Kalkulace pro stanovení ceny nájmu a služeb za hrobové místo v obci Lužice
V roce 2014 končí platnost smluvy na
pronájem hrobového místa, které občané
uzavřeli s obcí Lužice v roce 2004. Při
uzavírání nových smluv se někteří občané
pozastavují nad tím, proč došlo k navýšení
ceny. Z toho důvodu zveřejňujeme kalkulaci, ze které je zřejmé, proč došlo ke zvýšení
ceny za pronájem hrobového místa a za
služby s tím spojené.
Při stanovení ceny vycházela rada obce z nákladů na provoz hřbitova (údržba zeleně a úklid,
voda, elektřina, odpady, provoz WC atd.).
Průměrný roční náklad na 1 m2 činí celkem
53, 34 Kč/m2/rok.
Do roku 2013 platili občané 19 Kč/m2/rok.
Po uzavření nových smluv na období 2014
– 2024 platí občané 35 Kč/m2/rok.
Přesto tato částka pokryje pouze 65,6% celkových nákladů. Rada obce nevyužila zákonnou možnost zvýšit ceny na maximum - nájem
až na 20 Kč, služby až na 53 Kč. Zohlednila
8

finanční náročnost při platbě na 10 let i sociální
hledisko a rozhodla, že zbylá část nákladů bude
hrazena z rozpočtu obce. Po domluvě s OÚ je
možné rozložit platbu na několikrát.
J. Ambrožová
FINANČNÍ NÁKLADY NA POHŘEBIŠTI:
2008
2009
2010
2011
2012

97 175, 25 Kč
147 189, 56 Kč
156 760, 78 Kč
121 625, 70 Kč
164 890, 85 Kč

Celkem:
Průměr roční:

687 642, 24 Kč
137 528, 45 Kč

Starý hřbitov:
Nový hřbitov:
Celkem:

2 335, 8 m2
242, 5 m2
2 578, 3 m2

Průměrný roční náklad na 1 m2: 137. 528,
45 : 2. 578, 3 = 53, 34 Kč/m2/rok

Cena nájmu a služeb na 1 m2/rok hrobového místa do 19. 11. 2013:
- nájem
4 Kč/m2/rok
- služby
15 Kč/m2/rok
= celkem
19 Kč/m2/rok

- nájem
5 Kč/m2/rok (max. 20 Kč)
- služby
30 Kč/m2/rok (max. 53,34 Kč)
= celkem 35 Kč/m2/rok (max. 73,34 Kč)
Schváleno RO č. 65 ze dne 18. 11. 2013,
usnesením č. 65/8, s účinností od 19. 11. 2013.

Cena nájmu a služeb na 1 m2/rok hrobového místa od 19. 11. 2013:

Tajemník OÚ

Komise pro projednávání přestupků obce Lužice
S účinností od 1. ledna 2014 byla zahájena činnost Komise pro projednávání přestupků Obce Lužice. Dle podmínek zákona
č.200/1990 Sb. o přestupcích (dále jen ZoP)
je Komise pro projednávání přestupků Obce
Lužice oprávněna projednávat přestupky:
• proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě dle
§ 46 ZoP,
• proti veřejnému pořádku dle § 47 ZoP,
• proti občanskému soužití dle § 49 ZoP,
• proti majetku dle § 50 ZoP.
Přestupky komise projednává na základě:
• Oznámení doručeného Policií České republiky

• Oznámení Obecní policií Lužice
• Oznámení, které na Obecním úřadě Lužice
učiní kdokoliv z občanů Obce Lužice.
V případě, že občan bude chtít podat oznámení některého z přestupků, má možnost tak
učinit písemně, nebo se osobně dostavit na
Obecní úřad Lužice, kde s ním tajemník obecního úřadu Ing. Mgr. František Červinek, nebo
paní Lucie Skutecká sepíší „Záznam pro oznámení přestupku“. Na základě takto učiněného
oznámení a po prověření jeho opodstatněnosti
Komise pro projednávání přestupků Obce
Lužice zahájí v dané věci přestupkové řízení.
Tajemník OÚ
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Aktuálně z radnice/Pro seniory

Pro seniory

PODĚKOVÁNÍ
Při příležitosti setkání vybraných pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
okresu Hodonín s představiteli obcí ke Dni
učitelů 26. března 2014 byla oceněna na návrh
ředitelky ZUŠ v Hodoníně učitelka tanečního
oboru ZUŠ paní Jindra Schönová Myšulková z Lužic. Je nejen výbornou učitelkou,
ale také nápaditou taneční choreografkou
oceňovanou odborníky. Její žáci dosahují mnoha úspěchů v mezinárodních soutěžích i při
talentových zkouškách na taneční konzervatoř.
Radost z tance rozdává se svými žáky také na
mnoha vystoupeních pro veřejnost. V Lužicích
vede kurz pohybové výchovy dětí a pracuje
v kulturní komisi RO.
Blahopřejeme paní učitelce Jindře Schönové Myšulkové k ocenění, děkujeme jí za

Seriál sociálních služeb

Domov pro seniory Bažantnice, p.o., Hodonín

dlouholetou pedagogickou činnost v Lužicích a přípravu kulturních akcí.
Jménem Rady obce Lužice
Jana Ambrožová, místostarostka

Pro seniory
Co je Senior Point?
Senior Point je informační místo pro seniory
v každém okresním městě Jihomoravského
kraje, kde mohou senioři získat nejrůznější
informace. Nejbližší Senior point se nachází
v Hodoníně, v budově městské knihovny na Národní třídě 36. Je to takový kontaktní rozcestník, aby senioři nemuseli složitě hledat, kde
co mají vyřídit. Získají zde informace z oblasti
bezpečnosti, zdravotnictví, sociálních služeb
nebo volnočasových aktivit. Součástí Senior
Pointu jsou také informace o projektu Senior
Pas včetně možnosti registrace. Všechny
nabízené služby jsou bezplatné .
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Senior Point Hodonín, Městská knihovna,
Národní třída 36
Provozní doba
Pondělí

9:00-12:00

Středa

9:00-12:00

Čtvrtek

12:00-15:00

Kontakt: Marie Slezáková
mobil: 724937175
e-mail: hodonin@spolecne.info
J. A.

Domov pro seniory Bažantnice je sociální zařízení zřizované Jihomoravským krajem.
Poskytuje nepřetržitou pobytovou službu seniorům, kteří
pro svůj věk a zdravotní stav
mají omezené schopnosti
vést samostatný život ve svém
domově, potřebují pravidelnou
pomoc a zároveň péči o ně
nelze zajistit dostupnými terénními službami nebo za pomoci
rodiny či blízkých osob. Domov
pro seniory je určen seniorům
nad 65 let.
V roce 1977 byla v hodonínské čtvrti Bažantnice vybudována osmipodlažní budova,
která nesla název „240 lůžek
pro Městský národní výbor
Hodonín“. Původně měla
budova sloužit k ubytování
mladších občanů jako tzv.
„svobodárna“. V dostupných
pramenech se nedočteme,
kdo a kdy vydal rozhodnutí
o změně účelu budovy na
Penzion pro důchodce. V září
1977 se začali stěhovat první
obyvatelé do dvoulůžkových
obytných jednotek s vlastním
příslušenstvím. V penzionu
byl bohatý společenský život.
Spokojenost obyvatel byla významně posílena snížením kapacity z původních 240 lůžek

na polovinu. Díky tomu mohly
být téměř všechny dvoulůžkové obytné jednotky převedeny
na jednolůžkové. Od roku
1995 byl zahájen provoz domova důchodců v prvním patře
budovy, a tím byla dovedena
péče o seniory v rámci jednoho zařízení do konce. Od 1.
1. 2007 jsme získali registraci
na poskytování sociální služby
domov pro seniory dle zákona
o sociálních službách.
Domov pro seniory Bažantnice poskytuje službu Domov
pro seniory, v níž se nachází
107 klientů. Klientům je poskytováno celoroční ubytování,
k dispozici je 81 jednolůžkových a 13 dvoulůžkových pokojů, celodenní strava, ošetřovatelská péče, zprostředkování
lékařské a rehabilitační péče,
aktivizační činnosti a další.
Úhrady s tímto spojené hradí
klienti ze starobního důchodu
a příspěvku na péči.
V rámci aktivizačních činností si uživatelé mohou vybrat
z pestré nabídky. Trénink paměti, hraní společenských her,
rekondiční a relaxační cvičení,
procvičování jemné motoriky,
ruční a výtvarné práce, luštění
křížovek, zooterapie – se kterou pomáhají andulky a zakrslí

králíčci. Dále mohou přijít na
posezení při kávě, k dispozici
je i filmový klub, pořádají se
besedy na různá témata. Každý měsíc se v Domově pro
seniory Bažantnice uskutečňuje řada společenských akcí,
kterých se klienti rádi účastní.
To, že domov pro seniory
není „poslední štací“ nebo
ošklivě nazývanou „čekárnou
na smrt“, svědčí celá řada životních příběhů našich klientů,
kterým domov dal šanci na zotavení a pěkné prožívání svých
dní. Za všechny uvedeme jen
několik.
Paní M. Z. přišla ve stavu,
který ze všeho nejvíc připomínal „uzlíček nervů.“ Vystrašená, úzkostlivá, po dlouhodobém léčení v psychiatrické
nemocnici se bála lidí, nemluvila, nevycházela ven ze
dvoulůžkového pokoje, kde
bydlela, komunikovala jen
pokývnutím hlavy. Trpělivostí,
vlídností a projevy přátelství
se podařilo, že po půl roce
začala mluvit. Zprvu v jednoduchých větách. Pomaličku
se osmělovala vyjít nejprve
mezi dveře, a pak i na společnou chodbu. Ruku v ruce
s tím se zlepšovaly i její komunikační dovednosti. Nyní
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Pro seniory/Osobnost

Osobnost

je to tak, že bydlí sama v jednolůžkovém pokoji, zajde si
do obchodu, ráda pobývá
se sousedkami na chodbě,
směje se, zapojuje se do
všech společenských aktivit
a na dřívější dobu vzpomíná
jako na zlý sen.

potkáte urostlého pána s holí,
kterého doprovází na cvičení,
posezení u kávy nebo na
procházce do města jeho přítelkyně. Brzy oslavíme roční
výročí jeho pobytu v našem
domově a jsem přesvědčena,
že pan S. má co slavit.

Pan F.S. bydlel sám ve
velkém domě, těžce nesl
úmrtí manželky, trpěl pocitem opuštěnosti, měl potíže
se stabilitou a s chůzí, byl
odkázán na pomoc sousedky a pečovatelské služby,
kontakt se světem udržoval
prostřednictvím televize. Po
příchodu do našeho domova,
kde získal podporu, pomoc
při zvládání běžných činností
a pocit bezpečí, se jeho stav
začal pozvolna zlepšovat.
K významné pozitivní změně
jeho stavu také pomohlo
navázání přátelství s klientkou našeho domova. Nyní

Paní B.T. propustili z nemocnice s verdiktem, že už
nikdy nebude chodit. K nám
přišla jako velmi špatně pohyblivý klient. S velkými obtížemi za asistence personálu
se přesunovala z lůžka do
křesla nebo na vozík. Začali
jsme se cvičením. Zprvu na
lůžku, pak s procvičováním
vsedě, s nácvikem chůze
s chodítkem na pokoji, později pomaličku na chodbě.
Paní postupem času zvládla
chůzi natolik dobře, že chodila s francouzskými holemi
nejen na všechny naše aktivity, ale i na vycházky do okolí

domova. Veselejší klientku
byste snad ani nenašli.
Nejsou to ojedinělé případy.
Každý, kdo pracuje se seniory,
ví, jakou mají radost, když jim
oznámíme, že je volné místo
a mohou být přijati. Škoda, že
nemůžeme nabídnout pomoc
všem, kdo ji potřebují.
Klientům u nás je poskytnuta nejen materiální péče, ale
i ujištění, že se mají na koho
spolehnout, že nejsou sami,
že jsme zde pro ně, jako jejich
pomocníci a přátelé. Toto vědomí bezpečí a přijetí působí
jako balzám, kdy se unavená
duše znovu vzpruží a tělo na
to odpoví ústupem nebo podstatným zlepšením nemoci.
A vždycky nás dojme, když se
naši klienti vrací z návštěv nebo
z léčení a hned mezi dveřmi
řeknou: „To jsem rád/ráda, že
jsem zase doma.“
Bc. Marcela Prchalová

OSOBNOST - V L A D I M Í R U H ROV I Č
Pan Vladimír Uhrovič se narodil v červnu 1929 v Mikulčicích a v letošním roce tedy
oslaví 85 let. Je zaníceným včelařem, propagátorem včelařství a je stejně pracovitý,
obětavý a pilný jako jeho milované včely. V roce 2001 mu bylo uděleno vyznamenání
Vzorný včelařský pracovník a v roce 2012 vyznamenání Zasloužilý včelařský pracovník.
S včelařem panem Vladimírem Uhrovičem jsem plánovala
rozhovor velmi dlouhou dobu.
Myslíte, že se mi to podařilo?
S úsměvem mě odbyl. Nepovažoval za důležité, abych
zpovídala právě jeho a ještě
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v době, kdy má tolik práce
a úplně jiné starosti. Proto
jsem nakonec oslovila ty, kteří
ho znají nejlépe - jeho dceru
Vladimíru Lekavou a jeho přátele včelaře, aby nám o něm
něco prozradili.

Paní Lekavá mi napsala:
Osobně neznám jiného člověka, který by s takovou samozřejmostí štědře rozdával své
znalosti a zkušenosti přímo na
potkání každému, kdo projeví
zájem - jako můj otec. Také

neznám nikoho jiného, komu
by tak očividně vůbec nezáleželo na vlastním prospěchu,
ale pouze na prospěchu celku.
Je-li potřeba prosadit obecně
prospěšnou věc - a je úplně
jedno, z jakého soudku - tak
nenajdete odhodlanějšího bojovníka, který nasadí všechny
své síly a schopnosti k dosažení cíle. Všechno ostatní jde
stranou, žádná oběť není dost
velká.
Služba lidem - pro blaho
všech - je totiž pro mého otce
životním posláním, stejně tak
jako touha po lepším světě
a zodpovědném uplatňování
vědomostí v praxi. Aktivní přístup ke společenskému dění,
sebevzdělávání, lásku a respekt
k přírodě - to vše očekává i od
ostatních, obzvláště pak od
těch, kteří z titulu svých funkcí
svými rozhodnutími kvalitu života nás všech zásadně ovlivňují.
Možná si řeknete, že je to
jen další naivní idealista a snílek, který chce změnit svět...
Pro někoho možná utopie,
pro mého otce nikoli. Když je
o něčem přesvědčen, že je to
správné, nic ho nezastaví. Má
mimořádnou schopnost dát
věci do pohybu - přesvědčit
úřady, svým nadšením strhnout
pro věc správné lidi - a vytrvat
přes všechny překážky až
do finále! Je to obdivuhodné
vypětí, které stále podstupuje,
i když by si už mohl klidně říct,
že toho všeho bylo dost. Opak
je pravdou - život jde přece
pořád dál a kdo chce, ten žád-

Tím vším by však můj otec
nemohl být, kdyby neměl po
celý život vedle sebe moji
maminku, osudovou ženu
svého života, kterou si - jak
sám s dojetím říká - snad ani
nezasloužil. Moje maminka
zvládala vždy s úsměvem a grácií vše, co jí dobrodružný život
po boku mého otce přinesl.
Všechna úskalí překonávali
oba s obdivuhodným nadhledem. Vždy drželi při sobě
a nikdy neztratili svůj nakažlivý
optimismus a radost ze života.
Jsem šťastná, že je oba mám
stále vedle sebe.

Vladimír Uhrovič

nou výzvu k dalšímu měření sil
nepřehlédne! - a můj otec má
moc dobrý zrak a dívá se vždy
daleko dopředu!
Napadá mě v této souvislosti
známý citát Johanky z Arcu, ke
kterému není co dodat a který
by mohl být mottem všech
lidí, kteří nejsou k ostatním
lhostejní a kteří se dokáží pro
druhé obětovat: „Kdo, když
ne já - kdy, když ne teď.“ - Můj
otec k nim rozhodně patří!

Od včelařů jsem se dozvěděla:
Přítel Vladimír Uhrovič včelaří od roku 1971, člen Českého
svazu včelařů je také od roku
1971. Je obdivuhodné, že
26 let byl předsedou ZO ČSV
Hodonín. Vždy nám připomínal, že jsme tady pro včely – ne
včely pro nás.
V roce 2012 se rozhodl
odejít ze zdravotních důvodů
z funkce předsedy ZO ČSV
Hodonín, ve které působil od
roku 1986. Všechno co dělal
pro včelaře, dělal vždy bez
nároku na odměnu, ba spíše
naopak ze svých finančních
prostředků a svého majetku.
Žádná z níže uvedených věcí
a akcí by nevznikla nebýt přítele Uhroviče, který byl vždy
duchovním otcem myšlenky,
organizátorem i realizátorem.
Do roku 1996 byla ZO ČSV
Hodonín zcela bez majetku.
Výbor se musel scházet na růz13

My všichni školou povinní

Osobnost
ných místech a situace již byla
neúnosná. Tehdy přítel Uhrovič
začal obesílat a navštěvovat
obce v oblasti ZO ČSV Hodonín s žádostmi o finanční
výpomoc. Ze začátku nebyl
příliš úspěšný, ale díky jeho nasazení se většina obcí nakonec
zapojila, a dnes mají již některé
z těchto obcí mají podporu ZO
ČSV Hodonín zakotvenu přímo
ve svém rozpočtu. V současné
chvíli má ZO ČSV Hodonín
majetek za necelého půl milionu korun, stabilní základnu
v nově postaveném srubu ve
Včelařském arboretu Kratiny
v Lužicích a tři plně vybavené
včelařské kroužky mládeže.
Za posledních 10 let bylo
pod vedením a za přispění př.
Uhroviče vybudováno:
• větší včelnice v Hodoníně
– bohužel liknavostí jejího
správce byla po 4 letech
v dezolátním stavu a musela
být odstraněna,
• včelařská zahrada v Mikulčicích – vznikla na bývalé
skládce, po 10 letech vytrvalé práce je z ní pěkná včelařská zahrada sloužící včelařskému kroužku Mikulčice,
plně vybavená i s obslužným
provozem. Dále se zde nachází školka keřů a stromů,
kterou opět obhospodařuje
jen př. Uhrovič,
• včelařský koutek v Ekocentru Dúbrava v Hodoníně –
opět plně vybavený, sloužící
včelařskému kroužku mládeže v Hodoníně,
14

Včelaři v krojích

• včelařské Arboretum Kratiny
v Lužicích se srubem –
základna včelařů ZO ČSV
Hodonín, zde probíhají
schůze výboru, pravidelné
osvětové přednášky a různé
společenské akce včelařů.
Základnu zde má i opět plně
vybavený včelařský kroužek
mládeže Lužice. Arboretum
je volně přístupné i pro veřejnost a hlavně pro školy.
Přítel Uhrovič sám:
• vedl delší dobu dva včelařské kroužky mládeže, v současné době vede včelařský
kroužek v Mikulčicích,
• poskytoval vlastní včelstva ve
vlastních úlech pro všechny
včelařské kroužky mládeže,
které pak často věnoval
dětem, které projevily opravdový zájem včelařit a z mno-

hých jsou dnes plnohodnotní včelaři,
• zajišťoval dotace z JMK
a granty z Města Hodonín na
vybavení včelařských kroužků, které jsou dnes již plně
vybaveny, mají vlastní včelstva, úlovou váhu, kompletní
provoz na vytáčení medu,
sluneční i parní tavidlo vosku, mikroskop, refraktometr
a všechny včelařské pomůcky včetně včelařského
oblečení,
• organizoval různé poznávací
zájezdy pro členy ZO ČSV
Hodonín,
• zajišťoval kvalitní přednášející z ČR i SR a organizoval
přednášky a osvětovou činnost jak pro členy ZO ČSV
Hodonín, tak pro veřejnost,
• organizuje kurzy pro zájemce o včelaření z řad dospě-

lých, které také sám vedl.
Z absolventů těchto kurzů
dnes drtivá většina včelaří,
omladila se členská základna a skoro polovinu funkcí
ve výboru převzali právě tito
absolventi,
• zorganizoval oslavu výročí
„90 let od založení včelařských spolků pro Hodonín a okolí a pro Mikulčice
a okolí“. K tomuto výročí
navrhl znak „Včelařský spolek pro Hodonín a okolí“
a zajistil ušití praporu a krojů.
K této příležitosti také sestavil almanach, v němž, po
prostudování množství staré
literatury, napsal většinu
článků,
• jako jediný včelař ze ZO ČSV
Hodonín chodí do škol dělat

přednášky o včelách a nábor
do včelařských kroužků mládeže,
• aktivně sází stromy a keře
a vede k tomu hlavně mladou
generaci,
• v roce 2013 byl velmi aktivní
při přípravě a realizaci výstav
o včelařství ve Skalici a Dolních Bojanovicích.
Nebylo možno zde vyjmenovat všechny zásluhy př.
Vladimíra Uhroviče pro roz-

voj ZO ČSV Hodonín a pro
propagaci včelařství, neboť
mnohé jeho aktivity vedoucí
k viditelným výsledkům zůstaly
skryty i před námi – členy ZO
ČSV Hodonín. Nikdy si nedělal
nárok na žádné zásluhy, spíše
je přenechával jiným.
Za to vše by mu rádi všichni
členové ZO ČSV Hodonín
poděkovali.
Za členy ZO ČSV Hodonín
Robert Kaňa, jednatel

Rada obce přeje panu Vladimíru Uhrovičovi
hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života. Děkujeme mu za obětavé úsilí při povznesení včelařství
v našem regionu a za zajištění výstavby Včelařského
arboreta v Lužicích.
Jana Ambrožová

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Mateřská škola
Pomaloučku nám začíná
jaro. Počasí je k nám více než
přívětivé a zima končí, přestože
ještě ani pořádně nezačala.
Příroda se probouzí, všude to
vrní, bzučí, rodí se a také v naší
mateřské škole je pořádně
živo. Ale nejdříve se vraťme
k událostem měsíce ledna
a února.
Děti shlédly řadu divadelních
představení, např. Dobrodružství veverky Rezečky, O pejskovi a kočičce, Rákosníček
a jeho rybník, z Brna k nám

zavítalo divadlo Barborka nebo
z Nového Boru divadlo Karla
Čapka.
Únorovému zápisu dětí do
1.třídy ZŠ předcházela návštěva předškoláků základní školy,
kde měli možnost sledovat
práci prvňáčků, svých kamarádů z mateřské školy.Také
paní učitelky obou zařízení
se společně sešly,aby mohly
porovnat úroveň znalostí a dovedností budoucích školáků.
Naše děti se vzdělávají velmi
všestranně a dokladem toho

byla i únorová návštěva Masarykova muzea v Hodoníně, kde
zhlédly výstavu pod názvem
Svět hraček – radost malých
i velkých. Mohly si prohlédnout
hračky od nejstarších až po ty
nejnovější. Hračky, se kterými
si hráli jejich rodiče i prarodiče. Výstava je hodně zaujala,
zvláště když si mohly v závěru
s některými hračkami pohrát
nebo si vykreslit tematické
omalovánky.
Měsíc březen jsme zahájili ve
stylu „retro“, když se děti foto15

My všichni školou povinní
grafovaly se stylovými kulisami
ke Dni maminek. V tomto období nás čeká ozdravný pobyt
v solné jeskyni, vynášení Moreny, návštěva Starého kvartýru
nebo společné velikonoční
tvoření dětí a rodičů. Za dětmi
přijede Hoffmannovo divadlo
z Uh.Hradiště s Kašpárkovými
popletenými pohádkami, pobavíme se u Kouzelné show
Veselého Toma ze Slováckého
Divadla rovněž z Uh.Hradiště.
Od měsíce dubna zahajujeme s předškolními dětmi
plavecký výcvik na krytém
bazénu v Hodoníně. V tomto
měsíci také naše děti přivítají
své nejmenší kamarády na vítání občánků. Folklorní kroužek
čeká 12. dubna 2014 účast na
Přehlídce dětských folklorních
souborů v Týnci, tak nám držte
palce.
Další májový měsíc bude již
tradičně ve znamení besídek
ke Dni maminek, kdy se po tři
odpoledne budou z naší ško-

Foto: Iva Rezková
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ličky ozývat písničky, říkadla
apod. Dále čeká nás kino Svět
Hodonín se svou Kyticí pohádek, budeme se podílet na
sběru starého papíru v základní
škole, ve strážnickém skanzenu se děti seznámí s řemesly
našich předků v programu
Abeceda řemesel, a pak především zápis nových dětí do
mateřské školy – přesný termín
včas oznámíme.

Výhledově s dětmi také připravujeme pro naše milé seniorky a sponzorky podzimní
přátelské posezení neboť jsou
to naše „kamarádky“, které na
nás často myslí a pomáhají
nám. Touto cestou jim chceme
moc poděkovat, aby věděly, že
je máme rádi a jejich pomoci
si vážíme.
A červen? Zde se již budou konat oslavy Dne dětí na
Dětském hřišti Olymp v Dubňanech, dokončíme plavecký
výcvik, budeme se slavnostně
loučit s předškoláčky a všichni
společně - děti, paní učitelky,
paní školnice i paní kuchařky
pojedeme na tradiční společný
výlet, tentokrát na zámek do
Milotic.
Tak tolik od nás z mateřské
školy.
Mějte se rádi a dávejte na
sebe pozor.
Iva Rezková
vedoucí učitelka

- V prosinci se žáci 8. a 9.
třídy zúčastnili soutěže pro
mladé příznivce výpočetní
techniky Bajtík, kterou pořádala Střední škola Strážnice. Ze školního kola do
finále postoupili a naši školu
reprezentovali Enzo Schön,
Adéla Brhelová, Kateřina
Fečová, Veronika Doricová,
Eliška Filípková, Karolína
Poláčková, Gabriela Chládková.
- Vánoční olympiádu absolvovali v prosinci naši žáci
v hale. Ve smíšených skupinkách se snažili plnit disciplíny, které vyplývají z plnění
Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů. Následně v lednu nás s těmito
disciplínami a svými úspěchy přijela seznámit formou
besedy významná česká atletka Šárka Kašpárková se
svým partnerem a trenérem
Michalem Pogánym.
-

V úterý 21.ledna se naši
šachisté zúčastnili krajského kola šachového
turnaje v Břeclavě. Za naši
školu hráli chlapci ze 3. a 4.
třídy: Jakub, Ondřej a Patrik
Slatinští a Jaromír Herůdek.
V kategorii žáků I. stupně
hrálo 12 škol po čtyřech
hráčích, tedy 48 chlapců
a děvčat. Naši kluci skončili na 9. místě. Úspěšnější

Z

PRIMA

Š KO LY

jsme byli v kategorii jednotivců, kde Jakub Slatinský
skončil na 6. místě. Moc
mu blahopřejeme! Musím,
ale vyzvednout snahu všech
našich hráčů a poděkovat
jim za vzornou reprezentaci školy. Naše škola se
ještě nikdy takové šachové
soutěže nezúčastnila. Díky
p. uč. Herůdkové se tak
stalo. Děkujeme také panu
Slatinskému, který nás na
soutěž zavezl a odvezl.
Mgr. Ludmila Kotlaříková
- Výzva: Milí rodiče a přátelé naší školy, vzhledem
k tomu, že jsme objevili
v naší škole talenty, bylo
by škoda toho nevyužít.
Rádi bychom zavedli šachový kroužek. Jen k tomu
potřebujeme odborníky vedoucí. Máte-li zájem se
věnovat mladým šachistům,
kontaktujte vedení školy.
- Žáci 2. a 3. třídy se od ledna
do března účastní plaveckého výcviku v Hodoníně.
- V lednu se přišli předškoláci
z mateřské školy podívat do
základní školy. Věnovali se
jim paní učitelky a žáci 1.
a 5. třídy. Následně pak 6.
února přišly děti se svými rodiči k zápisu do první třídy.
Do první třídy bylo zapsáno

Zápis do 1. třídy
foto: Denisa Šimíková

a přijato 35 dětí. Žádost
o odklad školní docházky
mohou rodiče podat do 31.
května 2014 na ředitelství
školy.
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- Již desátý ročník soutěže
ve skoku vysokém „Lužická
laťka“ proběhl ve čtvrtek 17.
února. Soutěžilo 78 závodníků ze čtyř základních škol
Lužice, Mikulčice, Lanžhot
a Prušánky. Naši žáci se
snažili, třináct z nich získalo
medaili za umístění.
- Lyžařský kurz žáků 7.
a 8.tř. se v letošním roce
musel kvůli nepříznivým
sněhovým podmínkám termínově dvakrát přesunout.
Díky skvělému pedagogickému a zdravotnímu
doprovodu (D. Vojkovská,
L.Kotlaříková, P.Kotlařík
a J.Laubová) všichni vše
na technickém sněhu i na
hotelu zvládli.
Mgr. Jana Líčeníková

Dne 28.dubna 2014
se bude
v Základní škole
konat

My všichni školou povinní

Když si rádoby zalyžovařovavší si lyžaři
vyrazí na lyžařský kurz…
Ještě nikdy jsem nepsala slohový úkol dohromady se svým
žákem. Vždycky je něco poprvé a pořád se učím. Ondrovi
musím přičíst k dobru, že na to měl málo času a protože je
výborný zápasník, je neustále vytížený…
Tento způsob zimy zdál se pro naše lyžaře poněkud nešťastný. Měli vyrazit už v polovině ledna, ale poněvadž sníh nebyl ani
umělý, nezbylo než čekat… Střídavě jsme sledovali internetové
počasí, volali do Jeseníků a spoléhali, že aspoň zamrzne, aby
mohli zasněžovat. Skutečně se tak stalo a naše družina vyrazila.
Děti se těšily… učitelé méně, vždycky máte obavy, aby se někomu něco nestalo a aby někdo něco chytrého nevyvedl. Den
D nastal, jelo se… A teď předávám slovo Ondrovi:
Když jsme v neděli přijeli, tak pršelo a myslel jsem si, že to
tam bude nic. V pondělí už nepršelo a šli jsme lyžovat! Sice
první stání na lyžích byla jedna velká katastrofa, nemohl jsem
se ani pohnout, ale postupem času se to začalo zlepšovat.
V úterý odpoledne už jsem jezdil celkem dobře!!! Večer jsme
měli diskotéku, která byla hodně dobrá. (komentář: Nechtěli
jsme ve škole věřit, že sedmáci tancují!!!! Ale kluci z osmé byli
tak výborní šoumeni, že roztančili i zavilé odpůrce…) Ve středu
to lyžování bylo zase lepší a večer jsme měli bowling a bazén.
Bowling byl dobrý, bazén moc ne, protože jsme nemohli skákat,
ale byla tam vířivka, tak se to dalo. Ve čtvrtek jsme jeli na Pře-

myslov. Tam to bylo nejlepší ze
všech dní, protože sjezdovka
byla o hodně větší než ta
předchozí, a večer byla zas
diskotéka, která už nebyla tak
dobrá, ale dalo se to vydržet.
V pátek jsme hráli nějaké hry,
šli na procházku a po cestě
jsme se stavili v KFC.
A tady Ondra končí. Musím
vám prozradit, že se téměř
všichni naučili lyžovat. Překvapili své učitele tanečními
dovednostmi a všichni se celí
a zdraví vrátili domů…
Tady obvykle příběh z lyžáku
končívá. Ten náš má ještě
malý dovětek. V pátek ve
slohu měli psát o lyžování
a mezitím mi ještě recitovali
Polednici. Ondra mi nejdřív
vysvětlil, že: „…to se jako
máme učit celé? To je dlúhé,
to se nenaučím!!!!“ Naučil,
šel za odměnu první a dostal

jedničku. Načež jsem vybrala
jeho sloh a to jsem ho dorazila
úplně. Nejdřív diskutoval, že
tolik řádků on nenapíše, on
nemá čas! V neděli večer mě
mile překvapil, protože jeho
sloh dorazil... v jedné dlouhé
větě bez teček a čárek… Na
moji otázku, kde zapomněl

znaménka, mi Ondra odpověděl: „Na počítači čárky
ani háčky nepíšu, však vy to
opravíte!“ Tak vám to, milí čtenáři, posíláme…spolu. A jestli
Ondra pojede i příští rok, máte
se na co těšit!!!
Marcela Komendová
a Ondřej Todt

Sběr papíru
od 13.30 do 16.30
na sběrném dvoře

Lyžařský kurz žáků 7. a 8. třídy
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Mgr. Michaela Lamošová
(16.1. 1970 – 19.2. 2014)

SYMPOZIUM, LETOS POSLEDNÍ...

Zemřela tragicky při dopravní nehodě. Jako
učitelka na lužické škole působila od roku 1996.
Učila převážně na prvním stupni a také vyučovala
anglický jazyk na stupni druhém. Dokázala žáky
zaujmout, soustavně se vzdělávala. Pěkným vztahem k žákům i spolupracovníkům, pedagogickými
zkušenostmi a znalostmi vytvářela ve třídě i ve
škole příjemnou atmosféru.
Jako výraz poděkování za její dlouholetou pedagogickou práci na lužické škole byla ředitelem ZŠ
a MŠ Jaroslava Dobrovolského Lužice a Radou
obce Lužice navržena in memoriam na ocenění
při slavnostním setkání vybraných pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení s představiteli obcí ke Dni učitelů.
Všichni, kdo jste ji měli rádi, vzpomínejte
s námi.

Když píši o náplni závěrečného sympozia, vzpomínám na uplynulých 8 let. Je to část života
obce, obyvatel, kteří v ní žijí. Kolik báječných lidí, kteří se na sympoziích podíleli, už není mezi
námi, kolik jich setrvalo v péči a starosti o hladký bezproblémový průběh celé akce, včetně péče
o studenty. Kolik soch se za tu dobu vytvořilo a jak to změnilo do té doby neznámou obec Lužice.
V tomto roce 2014 je tématem „VODA“. Plastiky mají vycházet z řecké mytologie. To jsou např.
medúzy, sirény, které lákaly námořníky. Z našich pohádek a bájích to budou vodní žínky, rusalky.
Téma je těžké, ale krásné a inspirativní. Vše je zaměřeno pro lokalitu kolem rybníka Cihelna.
Samostatným zadáním je kříž do nové části hřbitova.
Účastníci nebudou žádní noví studenti – výběr byl proveden a pozváni jsou sochaři z průběhu
dřívějších sympozií.
Přeji Vám krásná setkání a krásné „Lužické kulturní léto“.
kurátorka

Kulturní kalendář jaro 2014

Dopis do nebe…
Milá Míšo,
nikoho z nás by nenapadlo, že letošní jarní
prázdniny budou pro nás tak bolestné. Život je
velmi nepředvídatelný, snad máme osud vepsaný
ve hvězdách. Naše rituály denního života nám
dávají jistoty, a když jsi nám oznámila, že pojedeš
na dovolenou do Thajska, přáli jsme Ti ten odpočinek. Jako vždycky jsi počítala spolu s dětmi,
kolik dní nám zbývá do prázdnin, netrpělivě jsi
čekala, až se vrátí sedmáci z lyžování, a bylas tak
rozzářená a šťastná… A pak nám oznámili, že se
do školy nevrátíš. Byl to šok, nevěřili jsme tomu
a doufali, že se to nestalo. Nejhorší pak byl návrat
do sborovny. Sdílet společnou bolest a zármutek
byl velmi těžký úkol. Tvoje místo zůstalo opuštěné, kolem zůstaly přilepené vzkazy, které jsi nám
psala… abychom nezapomněli na dozor… co se
bude učit… co si máme přečíst… Lístky kolem nás
zůstaly jako malí motýli, neustále nám připomínají,
že už neotevřeš dveře, neusměješ se, nepovíš
nám veselou historku z vyučování, neprobereme,
20

co je nového… Zůstalo jen prázdno. Odešla
krásná, mladá a moderní paní učitelka, už jenom
pohled na Tebe lahodil oku, ladila jsi oblečením
do příjemných barev a my jsme hned měli veselejší
a příjemnější den. Někdy jsi hodně spěchala, jako
by ses bála, že něco nestihneš, mělas tolik zálib,
tolik plánů… A najednou je všechno jinak, je nám
po Tobě moc smutno, zatím pořád klopíme zraky,
abychom nebrečeli, vzpomínky na Tebe jsou
bolestné, ale zůstávají v našich srdcích. Nikdy na
Tebe nezapomeneme, my kolegové, pracovníci
školy, naši žáci a bývalí žáci, rodiče... Každému
z nás jsi dala kousek radosti, porozumění a lidského pochopení. Ještě o Tobě nemůžeme mluvit,
zatím pořád zadržujeme slzy, ale doufáme, že až
ta největší bolest otupí, budeme na Tebe stále
vzpomínat… Budeme si připomínat tu báječnou
kolegyni, budeme vzpomínat na společné chvilky
a budeš nám neustále chybět… Jsi v srdci každého z nás…
Mgr. Marcela Komendová

6. 4.
11. 4.
17. 4.
20. 4.
30. 4.
3. 5.

Vítání občánků - ZŠ
Pietní akt k 69. výr. osvobození obce RA a uctění památky padlých
Slavnostní stravenka - akce k 50. výr. školního stravování
Velikonoční košt vína s cimbálkou Slovácko ml. - sokolovna
Štafetový závod dětí na kolečkových bruslích U Vrchnice
Slavnostní vysvěcení kapličky na Ploštinách

TÝDEN RODINY
26. 5. – 1. 6. 2014
• „Šrúbek“ se představuje – odpoledne v klubu rodičů
a dětí do 3 let - klubovna za OÚ
• Tančíme rodičům – besídka tanečního kroužku - sokolovna
• Lužický maraton – štafetový běh dětí ZŠ – hřiště Sokola
• Dětský den - hřiště TJ Baník
• Hrajeme pro radost seniorům - sokolovna

28.5.
29.5.
30.5.
31.5.
1.6.
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Muzejní spolek v Lužicích pořádá na Starém kvartýru
výstavu kameniny paní Martiny Mirošové

„Můj splněný sen“

Šrůbujeme mozkové závity aneb aby matkám nezměkly mozky

Vernisáž výstavy bude 11. dubna 2014 v 18 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Výstava o historii a současnosti včelařství
Bude zahájena vernisáží 20. června 2014 v 18 hodin, Starý kvartýr
Těšíme se na vaši návštěvu.
Muzejní spolek v Lužicích a Český svaz včelařů pro Hodonín a okolí

KROJOVÝ PLES
11. LEDNA 2014
„SÚDNÁ STOLICA“
JAK VIDÍTE, MILÍ PŘÁTELÉ,
JSME MY POŘÁD TY BABIČKY VESELÉ,
AČ JE NÁM ZAS O ROK VÍCE,
TÁHNE NÁS TO POŘÁD K TEJ MUZICE.

DOLE NENÍ PRO NÁS UŽ TYCH TANEČNÍKŮ,
ŠAK MY TEN FOLKLÓR UTUŽUJEME ZE ZVYKU.

PRO TŮ NAŠU CHASU DĚLÁME TO „KŘOVÍ“,
STAROSTA SNAD NEZAHLÉDÁ – KDO VÍ?
A TA NAŠA MÍSTOSTAROSTKA NÁS NA TO NAVÁĎÁ,
ALE TAKÉ SA K NÁM RÁDA PŘIDÁVÁ.

20. 4. 2014

A TAK ŠOHAJI NALEJTE VÍNO ZE SKLENKY
A VY MUZIKANTI HRAJTE AJ PRO TY „STAŘENKY“.
HELENA HOLAČKOVÁ

více na www.skluzice.cz
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Klub/oddíl ŠRŮBEK se zrodil
z myšlenky využít kreativně a aktivně volný čas s malými dětmi.
Protože v okolí není moc vyžití
a zázemí pro děti mladší tří let,
začala jsem pátrat po možnosti
vytvoření takového místa, které
bude ku prospěchu nejen našich nejmladších ratolestí, ale
i jejich rodičů. Nápad podpořila
obec Lužice, záštitu nám nabídlo také Hnutí Brontosaurus Brďo
Vlkani Mikulčice a poskytlo nám
zázemí na klubovně v Lužicích
za obecním úřadem.
Poprvé jsme se zde sešli
před Vánoci a od nového roku
se vídáme pravidelně každou
středu od 16:00 - 18:00 hodin.
S potěšením mohu oznámit, že
se scházíme v hojném počtu
(kolem 20 členů) a chodí nejen
mamky, ale i taťkové. Věkové
rozpětí dětí je od několikaměsíčních miminek po 6leté děti.

Zatím jsme si zázemí vytvořili
z vlastních zdrojů - z pokojíčků
našich dětí (koberce, pěnové
puzzle, hračky, záclony…).
Na našich schůzkách se společně s dětmi věnujeme různým
výtvarným aktivitám a rozvíjíme
jejich motorické schopnosti
a dovednosti. Každý týden se
zaměříme například na jedno

zvířátko a vyrobíme si ho z papíru, kartonu, látek nebo třeba
z keramické hlíny…), zazpíváme
si u toho písničky a pak se pořádně vyblbneme, někdy taky
spontánně v opačném pořadí…
Náš výtvarný program obohacuje o hudební složku jeden
šikovný tatínek, který se nebojí
děti učit ani jazzový rytmus…
Pokud byste se chtěli připojit,
stačí přijít…Kdybyste nás chtěli
jakkoliv podpořit - ať už finančně,
nebo nějakými jinými prostředky
(výtvarný materiál, látky, hračky,
knížky...), rádi to uvítáme…
Mimochodem - maminky
projevily přání, že by sem tam
rády procvičily své závity i bez
malých šrůbků, takže v brzké
době budeme možná rozjíždět
i kreativní tvoření pro velké šrůby (tatínky, strýčky…) a matice
(maminky, tetičky…).
Zuzana Procházková (Zimková)
23
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Za Pestrovečer budou nejen moruše
Dva dny plné hudby, umění
i ekologie má za sebou Hnutí
Brontosaurus. O víkendu se
totiž v Mikulčicích konal již
10. ročník festivalu Pestrovečer. Navštívily jej čtyři
stovky lidí. Výtěžek z tomboly
věnují pořadatelé na podporu
aktivit spolků zabývajících se
ochranou našeho životního
prostředí, konkrétně pak na
výsadbu zeleně.
„S tromy chceme vysadit hlavně v obcích, které
s Pestrovečerem souvisí, tedy
v Mikulčicích, Lužicích nebo
Hodoníně. Symbolicky jsme
strom zasadili už při Pestrovečeru, který jsme letos věnovali tématu Ke kořenům.
Zvolili jsme si moruši, tedy
odrůdu, která do naší krajiny
patří. Navíc lidem přináší užitek
v podobě plodů.“ uvedl jeden
ze zakladatelů a organizátor
festivalu Dalimil Toman.

24

Pro jubilejní ročník připravili
pořadatelé několik tematických přednášek. V pátek
promluvil obyvatel vesničky
Drnovice a člen občanského
sdružení Drnka Pavel Klvač
o Venkovském aktivismu
mezi akademickou teorií
a veřejnou praxí. „Pedagog
na brněnské fakultě sociálních studií mluvil například
o tom, jak dělat něco pro
místo, kde žiji. Když se do
něčeho pustím a začnu být
aktivní, na co mohu narazit,
ale také jak může aktivita místo
obohatit. Pan Klvač se zabýval
také tím, jestli je venkov stále
venkovem, nebo se již stává
jen ubytovnou, odkud lidé
jezdí za prací i zábavou jinam,“
přiblížil obsah přednášky Dalimil Toman.
V sobotu se slova ujala Eva
Čermáková, která se věnovala
odcizení člověka a krajiny a dů-

sledkům, které to dnes přináší
do života lidí i přírody.
Velký potlesk sklidili herci
brněnského divadla BuranTeatr, kteří do Mikulčic přivezli hru
Antonín Huvar o katolickém
knězi a politickém vězni 50.
let. Inscenace již měla derniéru
a divadlo představení opakovaně oživilo speciálně pro festival.
Organizátory velmi potěšil
zájem návštěvníků všech generací o výstavy. Vidět mohli
zajímavé historické fotografie
na výstavě Podluží v běhu času
i jedinečné snímky v rámci
výstavy Historie a krásy lužních lesů jižní Moravy. Umělecké výstavy představily díla
mladých tvůrců jak k tématu
Ke kořenům, tak především
k modernímu pojetí folkloru
v duchu názvu výstavy „Folklor
is not dead“.

Desítky návštěvníků rozvlnila
hudba bajno - punkových Poletíme? nebo funky jazzových
Carpet Cabinet, se kterými
vystoupila Sisa Feherova.
Osobité vystoupení do Mikulčic přivezla kyjovská písničkářka Nikola Mucha. Do varu
návštěvníky dostala mladá kapela The Rocket Dogz. Závěr
večera patřil žánru world music
a kapele Circus problem, která sice přijela z Prahy, ale její
zakladatel Jirka Čevela má své
kořeny v Dolních Bojanovicích
na Podluží. Všechny kapely
akci podpořily snížením svých
honorářů.
Pořadatelé, kterými jsou
členové a sympatizanti Hnutí Brontosaurus, chtějí do
budoucna udržet festival ve
stejném duchu. „Příští rok uvažujeme o tématu Všemi smysly,
ale ještě se uvidí. Zajímavých

Foto: Jan Pavka

podnětů k Pestrovečeru máme
každoročně mnoho“, říká jedna
z organizátorek Pavlína Martinů.
Chtějí Pestrovečer zachovat
jako dobrovolnickou akci přinášející kvalitní zábavu, která
zároveň poukazuje na důležitá
témata. „Festival propojuje
generace, ochranu přírody

a zelené organizace s veřejností, umění s ochranou životního
prostředí. Snažíme se vytvářet
a rozvíjet komunitní život. Posláním festivalu je, aby si lidé
získávali vztah k regionu, místu
a přírodě a také mezi sebou.
Na to bychom neměli rezignovat,“ doplnil Dalimil Toman.

SKAUTSKÝ ODDÍL SOJKY
Už více než půl roku funguje
oddíl Sojky v nové sestavě.
Vedoucí jsou Lucie Nováková,
David Dorda a Kristýna Neugebauerová.
Oddíl navštěvuje deset dětí.
Program oddílových schůzek
je přizpůsoben jejich věku,
a jelikož Sojky navštěvují děti
od první do třetí třídy základní
školy, tak se snažíme, aby
pro ně byl skaut především
zábavou.
Hrajeme spoustu her v klubovně, a pokud počasí dovolí,

tak i venku. Kromě zábavy je
ale našim cílem, aby se děti
i něco užitečného naučily. Proto si například ukazujeme, jak
uvázat nejrůznější uzly, luštíme
zašifrované zprávy apod. Děti
jsou velmi šikovné, a proto není
divu, že už bez obtíží zvládnou
Morseovu abecedu.
V prosinci jsme pro ně připravili vánoční schůzku i s přespáním na klubovně. A protože
to byl vánoční večírek, nechybělo rozbalování dárků pod
vánočním stromečkem, který

si děti sami nazdobily, tancování nebo zpívání koled.
V únoru se v Lužicích konal
skautský karneval. Účast byla
navzdory probíhajícím zimním
olympijským hrám velmi hojná,
což nás velmi potěšilo. Byla to
opravdu přehlídka nádherných
masek, mezi kterými bylo velmi obtížné vybrat tu nejlepší.
Účastníci karnevalu si kromě
tance mohli vyzkoušet hry, které pro ně pořadatelé karnevalu
přichystali.
Děti i dospělí se mohli ob25
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čerstvit v „cukrárně“ a také
měli možnost vyhrát ceny
v bohaté tombole.
Skaut také pořádá celou
řadu výprav. Prvního března
vyrazily vlakem skautské oddíly
do zábavního centra Wikiland
v Brně. Na děti čekala velká
spousta atrakcí, které si mohly
vyzkoušet. Myslím, že se dětem výlet líbil. Určitě bychom
chtěli pro skauty z Lužic zorganizovat do konce školního
roku ještě další akce.
Těšíme se, že s námi děti
pojedou v létě na tábor, který
se bude konat tradičně v červenci v Polničce u Žďáru nad
Sázavou.
Kristýna Neugebauerová
(Pampeliška)

Foto: Kristýna Neugebauerová

Zájemci, kteří by se k nám do oddílu chtěli přidat, se
mohou přijít podívat na naše oddílové schůzky, které jsou
každé úterý od 17 h do 18 h na klubovně v Lužicích.

VEČERNÍČKOVÝ
Na začátku února uspořádal
skautský oddíl Káňata z Lužic
dětský večerníčkový karneval.
Akce se poprvé konala v Lužické sokolovně. Dříve jsme
karnevaly pořádali poslední
školní den v červnu. Poslední
dobou se však netěšily velké
účasti, proto jsme se rozhodli
ho uspořádat v zimě. A nad
naše očekávání si karneval nenechala ujít spousta dětí v doprovodu rodičů a prarodičů.
Na děti čekala bohatá tombola,
spousta her, sladkostí, zábavy
a tance, ke kterému hrál Dj
Luděk Ptáček. Kdo si chtěl odpočinout od tancování, mohl si
zkusit některou z postranních
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her jako chytání rybiček, chůzi
na chůdách, házení míčkem
nebo si nechat namalovat něco
hezkého na obličej. Společně
jsme si zahráli židličky, balónky
a poskládali večerníčkovskou
čepici. V naší cukrárně se
všichni mohli občerstvit a zakousnout nějakou buchtu, kterou jsme upekli. Na závěr byly
vyhodnoceny nejhezčí masky
a nejlépe tancující masky ve
dvou věkových kategoriích
a všichni výherci byli bohatě
odměněni.
Takže příští rok se zase
těšíme!
Jakomka

Večerníčkový karneval

Foto: Andrea Veselá

Výroční schůze ČSCH Lužice
Dne 22. února 2014 se v salonku restaurace Lidový dům konala výroční schůze Českého
svazu chovatelů v Lužicích. Schůze se zúčastnilo deset členů, tři se omluvili pro nemoc. Pozvání
přijal též starosta obce p. Jaroslav Kreml.
Po zahájení a přivítání členů jsme si připomněli a zhodnotili několik akcí, které se nám v minulém roce podařilo uskutečnit. Bylo to očkování králíků v Lužicích, které jsme provedli za
pomoci MVDr. Daniely Plešové z Hodonína, malá expozice drobného zvířectva při dětském
dni na hřišti TJ Baník a tradiční místní výstava zvířat v areálu Lidového domu v Lužicích, kterou
provázelo velmi pěkné počasí. Připomněli jsme si i několik úspěchů našich členů na výstavách
jak místních, tak i celostátních.
Pro rok 2014 jsme odsouhlasili obdobný plán činnosti jako v minulém roce:
• očkování králíků v měsíci květnu,
• menší expozice zvířat při dětském dnu na hřišti,
• místní výstava v areálu Lidového domu ve dnech 20. - 21. 9. 2014.

Večerníčkový karneval

Foto: Andrea Veselá

Dále jsme schválili nákup výstavních klecí pro králíky obry. Poté byla přečtena žádost pokladníka organizace p. Františka Hromka o ukončení funkce ze zdravotních důvodů. Navržen na
jeho místo byl p. Rudolf Greé, který funkci přijal a členská základna ho při hlasování jednohlasně
zvolila. Nový pokladník pak přečetl pokladní a revizní zprávu. Závěr schůze patřil bohaté diskuzi,
která se protáhla do večerních hodin.
Za ČSCH Lužice Klvač Josef,
předseda organizace
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entomologie velkou tradici a produkuje ty
největší odborníky oboru na světě.

ÚSPĚCHY CHOVATELŮ V ROCE 2013
V minulém roce se našim členům velmi dařilo a stojí za to si připomenout jejich úspěchy
v chovu králíků:
Karel Nosál: výstava okresu Senica - čestná
cena, výstava Vysočiny v Bohdalově - čestná
cena, místní výstava v Lužicích a v Miloticích
- čestná cena za plemeno belgický obr.
Hubáček Jan: místní výstava v Lužicích
- čestná cena, krajská výstava Břeclav - šampion Jihomoravského kraje, klubová výstava
Úvaly u Prahy - šampion ČR, plemeno český
černopesíkatý.

Hubáček Vojtěch: krajská výstava Břeclav –
čestná cena, plemeno český černopesíkatý.
Jakubčík František: okresní výstava Hodonín
- čestná cena, klubová výstava Kolín - poháry
nejlepší samec a samice klubu plemene francouzský beran ČR.
Klvač Josef: místní výstava v Lužicích - čestná cena, výstava Vysočiny v Bohdalově - čestná
cena, výstava okresu Senica - čestná cena za
plemeno zakrslý beran černý.

2. Vím o vás, že se můžete pochlubit „certifikátem“(ad.1) o vzácném nálezu hmyzu
v katastru naší obce. Můžete nám říci, čeho
se týká?
Jedná se o nález nového brouka pro Českou republiku. Nikde jinde ho u nás nenajdete,
jen tady v Lužicích. Nález je o to víc zajímavý,
že se jedná o druh velmi atraktivní, z dobře
prozkoumané čeledi tesaříkovitých brouků.
Takový nález se vám podaří jednou za život.

Klvač Josef

3. Věnujete se nějakému druhu hmyzu
speciálně a proč?
Z hmyzu se nejvíce specializuji na brouky
tesaříkovité. Laik je pozná snadno podle
délky tykadel, která často i několikanásobně
přesahují celkovou velikost těla. Patří k nim
i největší brouk světa Titanus giganteus
s úctyhodnou velikostí 22cm. Jsou to vzhledově velmi atraktivní brouci.

R o zh o v o r
Když je koníčkem entomologie
Na počátku mého dnešního rozhovoru byla informace, že v Lužicích byl
v roce 2012 objeven nový druh tesaříka
a že nález učinil Mgr. Michal Holomčík,
mladý učitel z Lužic, jehož koníčkem je
entomologie. To je přece skvělé zjištění
pro Lužice a výborná příležitost dovědět
se něco o neobvyklém koníčku i dalším
zajímavém člověku, který s námi v Lužicích žije.
1. Pane Holomčíku, - vím o vás, že se zabýváte entomologií, představte, prosím, nám
laikům vašeho nezvyklého koníčka.
Entomologie se zabývá studiem hmyzu.
Je to nejpočetnější skupina živočichů na
Zemi. Přitom se předpokládá, že více neždvě třetiny druhů na planetě čekají stále na
objevení. Každý si představí jen napíchnuté
motýly a brouky za sklem, ale to je jen malá
část tohoto koníčku. V České republice má
28

4. Jsou Lužice a jejich okolí pro entomologa zajímavou lokalitou?
Ano, velmi zajímavou. Ale to vlastně celé
Podluží. Celé okolí se vyznačuje značnou
pestrostí ekosystémů. Najdeme tady podmáčené lužní lesy i prosvětlené teplomilné
doubravy na písku. Jen pro představu unikátnosti našeho bydliště se mezi Lužicemi a Hodonínem nachází poslední lokalita vzácného
motýla. Při procházkách do okolí si často ani
neuvědomíme, jak je naše příroda jedinečná.
5. Co vás, přivedlo k vaší zálibě? Kdy
a proč jste se začal věnovat tomuto vašemu
koníčku?
Ani nevím. Od dětství jsem chodil rád do
lesa a zajímal se o přírodu. Svou první sbírku
brouků jsem vytvořil někdy na základní škole.
Bylo to vše velmi složité. Člověk nevěděl jak
správně postupovat. Nebyl internet a k in-

formacím se člověk dostával obtížně. Snad
i proto jsem založil největší entomologické
fórum na internetu, které slouží jak široké
veřejnosti, tak profesionálům k dotazům
a výměně zkušeností.
6. Kolik času věnujete entomologii, je to
náročný koníček?
Je to můj hlavní koníček, ale ne jediný.
K mým dalším zálibám patří hlavně sport.
Na prvním místě je ale pro mě vždy rodina.
7. Jakým materiálním vybavením a znalostmi musí být entomolog vybaven?
S pouhými znalostmi hmyzu si nevystačíte.
Musíte mít všeobecné znalosti o přírodě. Pro
mě je určitě mimo jiné důležitá botanika, protože mnohé druhy tesaříkovitých brouků jsou
úzce vázány na jednu rostlinu. Do začátku je
materiální vybavení zanedbatelné, stačí jen
chuť vycházet do přírody. V době digitální
fotografie navíc hmyz nemusíte vůbec chytat.
Některé druhy jsou snadno rozpoznatelné
i pomocí fotky. Můžete tak i jako naprostý
amatér přispět například do různých projektů mapování hmyzu. Tím třeba zachránit
některou zajímavou lokalitu nebo druh před
vymizením. Nedávno byla tímto způsobem
objevena vážka, která byla považována téměř
půl století za vyhynulou.
29

Rozhovor/Historie

Historie

8. Na vašich webových stránkách popisujete velmi zajímavě vaše cesty za brouky.
Jaká místa jste navštívil a která z nich vás
nejvíce zaujala?
Těch míst je hodně a těžko vybrat nejzajímavější. Člověk může nakonec zjistit, že ty
největší objevy ho čekají za humny. V tomhle
je právě hmyz zajímavý.
9. Vím, že jste povoláním učitel a působíte
v Hodoníně. Využíváte vašeho koníčka při
práci s dětmi?
Ano, i když jsem aprobovaný speciální
pedagog a tělocvikář, velmi rád učím přírodopis. Obecně se má za to, že dnešní děti
o přírodu zájem nemají. Jsem přesvědčen, že
tomu tak není. Jen jim nestačí pouhá teorie.
10. V čem spočívá podle vás kouzlo světa
hmyzu a čemu bychom se mohli my lidé
přiučit od tohoto světa?
Lidé si až teď začínají uvědomovat, jak
moc hmyz ovlivňuje život na planetě. Entomologie navíc stále častěji proniká do spousty moderních vědních oborů. Jejich svět se
zdá být primitivní, ale přitom mohou postavit
rozsáhlá podzemní města s propracovaným
klimatizačním systémem. Nesmíme také zapomínat, že hmyz je evolučně nejúspěšnější

Z HISTORIE

Pane Holomčíku, to je v závěru našeho
povídání pěkné poselství. Moc vám děkuji
za rozhovor a vás, milí čtenáři, zveme s panem Michalem Holomčíkem na webové
stránky www.cerambycidae.eu, kde najdete hodně zajímavých informací - mimo
jiné také o nálezu nového druhu tesaříka
v květnu 2012.
(ad.1) … Ve skutečnosti se jedná o publikovaný článek v nejprestižnějším entomologickém časopise KLAPALEKIANA.

V České republice je mnoho památníků, ale
ten v koncentračním táboře Mauthausen má
pro minulost naší obce mimořádný význam.
Snad se najde někdo, kdo tam osobně dohledá jména našich rodáků. My staří už můžeme
jen vzpomínat.
PhDr. Miroslava Rošková, CSc.
Adresa tábora: MAUTHAUSEN MEMORIAL
Erinnerungsstrasse 1
Otevřeno denně od 9 do 17.30 hod

Pietní akt u pomníku padlých

Pro čtenáře se ptala
Jana. Ambrožová

Místo utrpení a smrti (smutné vzpomínání)

V květnu 2013 byly v Památníku koncentračního tábora v Mauthausenu (Rakousko)
slavnostně otevřeny dvě nové dlouhodobé
výstavy. První výstava líčí dějiny koncentračního
tábora v letech 1938 – 1945 až do osvobození
tábora americkou armádou v květnu 1945.
V podzemí budovy lze navštívit druhou expozici
„Mauthausen – místo činu – hledání stop“,
která podrobně mapuje způsoby a provádění
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živočišný druh. To přiučení od této skupiny
je tedy opravdu na místě.

Proč vzpomínám právě tento koncentrační
tábor? V tomto místě nelidských útrap našli
smrt i dva lužičtí rodáci a občané: Jaroslav Dobrovolský a Antonín Kos. Letos na jaře to bude již
72 let. Jaroslav Dobrovolský, učitel a významný
grafik, zemřel vyčerpáním a hladem 27. dubna
1942 ve svých 47 letech. Jeho popel je uložen
v rodinném hrobě na hřbitově v Lužicích. Lužická základní škola nese jeho jméno. Mladý
život Antonína Kosa (bylo mu 28 let), úředníka
firmy Baťa, ilegálního zpravodaje, byl násilně
ukončen jen několik dnů po smrti jeho učitele
7. května 1942 – zastřelením.

masového vraždění a likvidace vězňů tábora.
Na druhou expozici navazuje takzvaný Ram
der Namen, prostor, jehož podlaha je pokrytra černými deskami, na nichž jsou uvedena
jména, data narození a úmrtí zemřelých vězňů.
Je doloženo, že z téměř 200 000 vězňů lágru jich přežilo jen necelých padesát procent.
Návštěvník z České republiky zde může najít
2927 identifikovaných českých obětí.

11. dubna 2014 v 10 hod. dopoledne si u památníku osvobození společně se žáky
naší základní školy připomeneme 69. výročí osvobození naší obce Rudou armádou
(13. 4. 1945) a uctíme památku padlých ve světových válkách.
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Veselé
Velikonoce
Velikonoce 1954

Velikonoce 1946
Velikonoce 1999

Radostné svátky
velikonoční všem
generacím občanů
přejí pracovníci
obecního úřadu
a redakce
Lužického zpravodaje

Velikonoce 2000

Velikonoce 2007
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100 let od začátku první světové války
Učitelé a žáci školy
Do klidného a úspěšného
chodu školy vstupuje v roce
1914 pro všechny hrozná první
světová válka. I když válečná
bojiště byla od Lužic vzdálena,
válka hluboce zasáhla celý
život obce.
Z normálního chodu vykolejila i obecnou školu, kterou
v letech války navštěvovalo
okolo 400 dětí. K vojsku byli
povoláni učitelé Josef Šantavý,
Jaroslav Hudeček, Josef Havránek a také školník František
Pinda. Vyučování se muselo
přizpůsobit válečnému duchu.
Třídy byly spojeny a starší žáci
museli pomáhat doma v hospodaření za své otce, kteří
též narukovali. Čím déle válka
trvala, tím byla větší bída, hlad
a šířily se nakažlivé nemoci.

Děti neměly jídlo, oblečení ani
obutí. Několik dětí zemřelo.
Žáci školy byli v obci zapojeni
do nejrůznějších peněžních
sbírek, sbírek šatstva, potravin
a do prodeje různých upomínkových předmětů ve prospěch
vdov, sirotků a invalidů. Již od
prvních let války se pociťoval
nedostatek nejen všech základních potravin, ale citelný
byl nedostatek kovů a jiných
surovin. Do nuceného sběru
kovů potřebných na výrobu
zbraní, hlavně munice, byly
rovněž zapojeny především
školní děti.
V roce 1916 bylo odvezeno
z Lužic do Vídně 76 měděných
kotlů, 2 kostelní zvony, 29 mosazných hmoždířů, nářadí tělocvičných spolků a mnoho
jiných drobnějších věcí. Starší

žákyně školy zhotovovaly
v hodinách ručních prací pod
vedením učitelky Laury Šantavé různé dary pro vojáky, jako
například košile, podvlékačky,
ponožky, šály, rukavice, povlečení, polštáře, kapesníky
apod. Práci jim ulehčoval šicí
stroj, který škola zakoupila již
v roce 1913 z peněžních výnosů divadel, školních besídek
a z příspěvku obce. Z novinového papíru byly překládáním
vyráběny onuce a vložky do
bot. Žáci sbírali a sušili ostružinové listí pro vojáky na čaj.
To vše bylo prostřednictvím
Červeného kříže posíláno na
frontu.
Z publikace 100 let základní
školy Lužice 1908 - 2008

Z LUŽICKÉ FARNOSTI…
140 LET VYSVĚCENÍ KOSTELA SV. CYRILA A METODĚJE V LUŽICÍCH
80 LET VYMALOVÁNÍ FRESKY SV. CYRILA A METODĚJE
V letošním roce si připomeneme 140. výročí vysvěcení
našeho lužického kostela.
Základní kámen byl položen
v r. 1872 a po dvou letech
usilovné práce byla výstavba
kostela v podzimních měsících
r. 1874 dokončena. Byl zasvěcen soluňským bratřím sv.
Cyrilovi a sv. Metodějovi. Malovaná freska těchto dvou světců

od akademického malíře Jano
Köhlera je umístěna v kostele
nad oltářem, a jak uvedl samotný mistr na své malbě, byla
dokončena v r. 1934.
Lužická farnost ve spolupráci s obecním úřadem připravuje k tomuto významnému
výročí vysvěcení našeho kostela důstojné oslavy spojené
s několika kulturními akcemi,

o kterých budou občané vždy
informováni. První z nich proběhne 3. května 2014 a to
vysvěcením kapličky na Ploštinách. Původně kaplička stála
v zahradách rodinných domů
na Dvorní ul. a na podzim r.
2009 byla přemístěna na vhodné a důstojné místo. Během
Cyrilometodějských hodů se
bude konat ve farním centru
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ství úsporných světelných
zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům
rtuti do ovzduší nebo do půdy
a vody,“ vysvětluje Matěj Man
z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit
půdu i vodu, v níž se rtuť může
transformovat do obzvláště
nebezpečné organické formy,
která je nebezpečná především pro nervovou soustavu.

výstava s názvem: „140 let
naší farnosti“. Proběhne i setkání s některými kněžími, kteří
v naší farnosti působili. Na
podzim, v době vysvěcení kostela, budou oslavy zakončeny
koncertem v místním kostele.
Tyto akce nám všem připomenou nejen oslavu 140. výročí
vysvěcení kostela a 80. výročí
vymalování fresky sv. Cyrila
a Metoděje, ale jsou zároveň
oslavou 140 let úsilí, práce
a podpory všech katolických
kněží, farníků, zdejších občanů
i obce Lužice .
J. Bastlová

EKOLOGIE
Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby nezamořily životní prostředí
Pokud úsporné žárovky
skončí v odpadu namísto ve
specializované sběrné nádobě, představují ekologickou
hrozbu. Obsahují totiž malé
množství toxické rtuti. Ročně
tak na skládkách zbytečně
skončí 75 kilogramů toxické
rtuti. Pokud by se toto množ-
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ství dostalo do přírody, mohlo
by znečistit vodu v objemu
238 Máchových jezer.
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická
wolframová žárovka, obvykle
putuje do koše. V domácnostech však „wolframky“

postupně nahrazují úsporné
zdroje: zejména malé kompaktní či lineární zářivky. Ty ale
obsahují velmi malé množství
toxické rtuti. Vydrží mnoho
let a spotřebují o 25–90 %
méně elektřiny než klasické
žárovky. Když ale doslouží,
nesmí se vyhodit do koše, ale
má se odevzdat k odborné
recyklaci, kterou zajišťuje nezisková společnost EKOLAMP.
EKOLAMP zpětně odebírá a recykluje nejen světelné zdroje,
ale i průmyslová svítidla .
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do
sběrného dvora.
„Při ukládání většího množ-

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je potřebné odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra
či takzvaných malých sběrných
nádob, kterých je nyní k dispozici více než více než 1500.
„Nacházejí v obchodních
centrech, úřadech a v řadě
firem. Každoročně se jejich
počet zvyšuje o další stovky.
Více informací o rozmístění
sběrných nádob a správné
likvidaci úsporných žárovek je
na www.ekolamp.cz.
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2014

Ples sportovců patří již k tradičně úspěšným akcím plesové sezony. Kdo se vypravil na v pořadí už sedmý, určitě
nelitoval. Je vidět, že pořadatelé TJ Baník Lužice a T. J.
Sokol Lužice pod vedením předsedy sportovní komise RO
Miloše Kadaly věnovali jeho přípravě hodně času. Výtěžek
ve výši 35175 Kč bude spravedlivě rozdělen mezi obě
sportovní organizace.
Ples sportovců je vždy vhodnou příležitostí k bilancování
a ocenění nejlepších sportovců obce a sportovních oddílů.
Před jevištěm se postupně dostalo ocenění – trenérovi kopané
a mladému fotbalistovi, radistovi a zápasníkovi.
Osvědčená a oblíbená kapela Amadeus s konferenciérkou
Janou Líčeníkovou vytvořily perfektní plesovou atmosféru. Výzdobu sokolovny ve svátečně sportovním stylu perfektně zvládla
nápaditá aranžérka Jana Šebestíková s asistentkou a bohatá
tombola ukázala, že sportovci neztrácejí své sponzory, příznivce
a podporovatele ani v těžších časech.
35 cvičenek oddílu Body Fitness - od sportovního potěru po
zkušené závodnice - nenechalo nikoho na pochybách, že se
oddílu daří a jejich vedoucí Katka Knápková zvládá perfektně

Nový sběrný dvůr
1. dubna 2014 bude
zahájena výstavba nového sběrného dvora na ul.
Kratiny. Z tohoto důvodu
se budou větve, listí a tráva
ukládat pod dozorem pracovníka LUTES přímo do
kontejnerů před sběrným
dvorem, a to ve dnech:
Úterý a čtvrtek
15. 00 – 18.00
Sobota 08.00 – 11.00

Radek Zálešák (TJ Baník Lužice) - za úspěšnou a aktivní činnost
v mužstvu žáků a dorostu, za titul nejlepšího střelce v okresní
soutěži žáků.
35

Společenská kronika

Sport
roli maminky i cvičitelky. Velmi
inspirativní pro přítomné hosty
bylo vystoupení mladých sportovců, kteří předvedli, čím se
dnešní mládež baví ve volném
čase. Bylo zajímavé pozorovat
hlavně mužskou část diváků, jak zpozorněli a určitě si
v duchu zavzpomínali na své

sportovní výkony v mládí. Dva
odvážlivci dokonce po skončení vystoupení svalnatých
hochů svlékli saka a předvedli
svá silová cvičení na hrazdě
a bradlech. Sklidili od přítomných hostů velký potlesk a my
pořadatelé jsme se začali obávat, že tanec bude po zbytek

společenská kro ni ka
Tichá vzpomínka

Ondřej Todt - za reprezentaci
obce Lužice a získání titulu
mistr ČR v zápase ve volném
stylu v kategorii žáci ve váze
do 32 kg.

Milan Pazdera (TJ Baník Lužice) - za úspěšné vedení dorostenců k získání titulu „Vítěz III. skupiny“ a k postupu mužstva
do okresního přeboru fotbalové soutěže.

…Vážení přátelé a kamarádi, dovolte mi několika slovy zavzpomínat na mého bratra JOSEFA
ŠENKA, rodáka z Lužic, který by dne 29. 3.
2014 oslavil své 50. narozeniny.
Pod trenérským vedením bývalého mistra
sportu pana Karola Divína dosáhl mnoha titulů
a vynikajících umístění v mezinárodních soutěžích v krasobruslení juniorské kategorie a mužů.
Děkuji
Danuše Čechovská (rozená Šenková)

večera vystřídán cvičením na
hrazdě. Naštěstí se pánové
opět vrátili k tanci a zábava
pokračovala téměř do rána.
(Doufáme, že pánové přijmou naše pozvání na letošní
S Mikulášem do Francie, kde
budeme letos soutěžit s atletkou Šárkou Kašpárkovou
v kondičním cvičení).
Děkujeme všem, kteří se
tohoto příjemného večera
zúčastnili, přispěli do tomboly
nebo pomohli s přípravou.

Josef Šenk a trenér Karol Divín

Jubilanti
leden - březen

Za pořadatele
Jana Ambrožová

Adam Sýkora - za reprezentaci obce Lužice a získání titulu
mistr ČR juniorů na VKV v kategorii 431 MHz a vícemistr ČR na
VKV v kategorii 144 MHz.
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OCENĚNÍ ÚSPĚŠNÝCH
SPORTOVCŮ
Na plese sportovců byli oceněni úspěšní sportovci z Lužic
(viz foto)
Všem blahopřejeme
a přejeme hodně dalších
sportovních úspěchů!

Josef Šenk, první místo 1985 na mistrovství
Polska.

Marie Filipovičová

80 let

Anna Kurková
Drahomíra Čapková
Mária Bohunská

85 lel
85 let
85 let

Anna Sečkařová

90 let

Blahopřejeme
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Rdklama

O KÉNKO J OŽI T REFY
Chystáte se na jarní procházky? Já chodím
celý rok a sem tam se také něco zajímavého
dozvím. Před posledními Vánocemi jsem také
vyrazil. Já totiž v době adventu s oblibou chodím
a pozoruji, jak si občané zdobí své domy a okolí
vánočně… Ženě bych doma jen zavazel, a tak
jsem šel. Sleduji, jak to komu kde bliká, a sem
tam potkám někoho, kdo má nablikané. Předvánoční idylka. A v tom potkám udýchaného kamaráda. Ptám se: „Co se ti stalo“? A on spustil:
„Kamaráde, pracuji v dílně, už je čas jít na
večeři, a tak se pomalu přesouvám ze dvorku
domů. Říkám si, když nedostanu večeři, tak
aspoň uzobnu nějaké vánoční cukroví. Najednou jsem zaslechl tupé rány, které byly čím dál
hlasitější a vycházely z pozemku za domem,
kde máme vysázené jehličnaté stromky.
Nakouknu a co nevidím - neznámá osoba
s kapucí na hlavě a se sekerou v ruce seká
do třímetrové jedličky přímo v její polovině.
Myslel jsem, že se vzteky udusím. Napočítal
jsem do deseti a vykročil jsem situaci řešit.
Zlodějíček byl pořádně zahalen a řádně
vybaven nářadím. Jakmile spatřil pohyb, dal
se do sprintu. Chvilku jsem se rozmýšlel, co
udělám. Najednou se mi tělo samo rozhýbalo
a já nevěřil tomu, že utíkám a začínám tu oso-

Procházky naší obcí

bu stíhat. Ale ta touha dozvědět se, kdo to asi
je, byla větší, než moje kondička.“
Nestačil jsem se divit tomu, co jsem od
udýchaného kamaráda slyšel a s napětím jsem
očekával, jak to dopadlo.
Kamarád pokračoval: „Po chvíli jsem přestával věřit, že to zvládnu, ale v tom se zlodějíček
zamotal, zakopl a já ho dostihnul. Byl jsem
v šoku, když jsem zjistil, že pachatelem je
mladá dáma, která stromeček nutně potřebovala do pokojíčku. Slečna asi razí heslo:
všechno patří všem.“
Bylo mi kamaráda líto, bylo vidět, že mu na
jedličce moc záleželo. Sám si vánoční stromek
koupil a o svůj vlastní přišel. O vánoční pohodě
ani nemluvím…
Až ho někdy opět potkám, musím se zeptat,
jak to dopadlo - kdo zaplatil vzniklou škodu,
kdo se přišel za takové „předvánoční chování“
omluvit. Třeba mi to prozradí.
To byl můj zážitek z předvánočního putování
po Lužicích. Myslím, že když bych v mých zážitcích z procházek pokračoval, určitě by bylo
o čem psát. Ale to až někdy příště.
- Váš Joža Trefa

REKLAMA
Sportovní areál Lužice
Moderní sportovní areál v Lužicích nabízí mnoho aktivních vyžití. Ve stále upraveném sportovním areálu lze hrát tenis, fotbal a na hale se často hrají zápasy florbalu. Příznivci činek využívají
fitcentrum a zrcadlový sál je stále obsazen dětmi a mládeží. Velkou výhodou pro obyvatele Lužic
a pro příznivce sportu a pohybu je, že sportovní areál je přímo v místě bydliště.
S příchodem jara začínáme probírat šatník a většina z nás kriticky pohlédne do zrcadla. Neváhejte a zavítejte na hodiny formování postavy s Danou Čechovskou, každé úterý v 18.30 na
ulici Záhumenní 13, Lužice. Telefon: 724 133 441.
D. Čechovská
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MALÍŘSTVÍ
HORŇÁČEK
nabízí

Hledám
ke koupi
rodinný dům
v Lužicích.
I k opravám. Ne RK.

malířské a natěračské práce.
Pečlivost a čistota.
tel.: 723 913 071
VÁŠ DOMOV V LEPŠÍCH BARVÁCH

Tel. 731 305 863

FITNESS CENTRUM – HALA LUŽICE
Zima skončila, sezona plavek se blíží! Přijďte se na toto nejoblíbenější období připravit
do FITNESS CENTRA, které se nachází na sportovní hale.

PLES SPORTOVCŮ

Reklama

Foto: Lubomír Líčeník

Fitness centrum je vybaveno cvičebními stroji značky VITA, kardiozónou z řady
KETTLER a INSPORTLINE.
Cvičení ve fitness centru je vhodné jak pro „mladší“, tak i pro „starší“ věkové kategorie.
PROVOZNÍ DOBA:

pondělí – pátek
sobota
neděle

9:00 – 11:00
9:00 – 11:00
9:00 – 11:00

15:00 – 20:00
14:00 – 18:00

Těším se na Vaši návštěvu Zdenka Veselá
tel.: 739 656 420 e-mail: • veselazdenka@centrum.cz

Lužická laťka
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Foto: Denisa Šimíková

FAŠAŇKOVÁ
OBCHŮZKA
FAŠAŇK

Chcete finančně přispět na Lužický zpravodaj?
Zde je místo na Vaše logo či jméno.

Foto: Denisa Šimíková
Na vydání tohoto čísla přispěli:

