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Vážení spoluobčané,
obdobně jako vinařům v těchto dnech vrcholí celoroční aktivita sběru hroznů, tak i Obec Lužice finalizuje započaté projekty.
V pátek 26. září byl za účasti veřejnosti otevřen Sběrný dvůr.
Jeho vybavení a rozšířená provozní doba nabídne občanům
vysoký standard služeb. Hodnota stavebních prací činí 9, 2 mil.
Kč. Finanční spoluúčast obce je10%. V lokalitě Vinohrádky
probíhá v rámci projektu „Obnova krajinné zeleně v k. ú. Lužice u Hodonína“ navážení ornice a výsadba stromů. Hodnota
díla je 2 mil. Kč, finanční spoluúčast obce je 10 %. Současně
probíhá obnova lesního porostu v lokalitě KRATINY (nedaleko
arboreta) a do konce roku bude realizována výsadba lesního
porostu za komunikací I/55 „U Suché žaby“. Ve středu 24. září
2014 proběhlo opakované výběrové řízení na akci „Přírodní
dětské hřiště při MŠ Lužice“. Zahrada mateřské školy bude
vybavena novými herními prvky a bude osazena bylinami, keři
a stromy, aby děti získaly komplexní znalosti a pozitivní vztah
k přírodě. Finanční objem je 1,4 mil. Kč, spoluúčast obce je
10 %. Postupně probíhají stavební práce na instalaci plastik ze
sochařského sympozia Dřevo – kámen Lužice 2014, včetně
instalace kříže v nové části hřbitova. Dokončuje se projekt na
architektonické řešení této části hřbitova, termín realizace v roce
2015. Pro hosty ubytovny Lutes s. r. o. (zdravotní středisko) byla
panelová plocha pod demontovanými plechovými skladovacími
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Aktuálně z radnice

Slovo starosty/Aktuálně z radnice
prostory upravena na parkoviště, včetně přístupového
chodníku. Stávající dětská
hřiště v obci byla doplněna
opravenými a novými herními
prvky. Zásadní význam pro
výuku v základní a mateřské
škole mají vypracované projekty a podané žádosti o dotace na následující akce:
stavební úpravy kotelny - jedná
se o instalaci nových kotlů do
rekonstruovaných sklepních
prostorů pod původní budovou ZŠ; dále rekonstrukce
stávající kotelny na školní dílny. Celkové náklady činí 3 mil.
Kč., spolufinancování obce
prezentuje 15 %. Podstatné
navýšení stávající kapacity MŠ
(81 dětí) je řešeno výstavbou
samostatného objektu v zahradě MŠ s kapacitou jedné
třídy (25 dětí), včetně příslu-

šenství. Celkové náklady jsou
8,3 mil Kč. Spoluúčast obce
je 15 %.
Vraťme se opět k příměru.
Tak jako si vinaři přejí, aby
hrozny byly zdravé a víno
kvalitní, přejme si i my, aby
všechny uvedené projekty
byly dotaženy do konce. Dosažené výsledky minulých let
v naší obci ukazují, že tvůrčí
a koncepční spolupráce co
nejširšího okruhu občanů
garantuje kvalitní výsledky,
včetně realizace investičních
projektů.

Obecní policie Lužice
V uplynulém období spočívala činnost
strážníka obecní policie zejména v dohledu
nad dodržováním veřejného pořádku, nočního
klidu při akcích pořádaných v obci, jako např.
krojované hody, sochařské sympozium či den
česko-francouzského partnerství.
Sledoval také dodržování pravidel silničního
provozu, zejména dodržování zákazu zastavení
a stání na nepovolených místech. Dále činnost
strážníka směřovala k dohledu nad zahrádkářskými oblastmi a k jejich kontrole při předcházení krádeží zde pěstovaných plodin.
Bylo projednáváno celkem 14 přestupků,
z toho 4 přestupky proti majetku, 5 přestupků
proti veřejnému pořádku a občanskému soužití
a 5 přestupků na úseku dodržování pravidel
silničního provozu.
Čtyři skutky byly postoupeny k řešení komisi
k projednávání přestupků v obci Lužice, jedna
věc byla postoupena Policii ČR k dalšímu še-

V závěru chci poděkovat
všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podílí na správě
a rozvoji Lužic, za korektní
a konstruktivní spolupráci.
Ing. Jaroslav Kreml
starosta

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
V souladu s § 15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění, informuji o počtu a sídle volebních okrsků na území obce
Lužice pro volby do zastupitelstva obce ve dnech 10. – 11. 10. 2014.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
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Občanské pohřby
v Lužicích
Po opravě obřadní síně na
lužickém hřbitově je možné
v ní opět pořádat občanské
pohřby. Průvodní slovo a pietní
akt připravuje referentka OÚ
sl. Denisa Šimíková, technické zabezpečení zajišťuje firma
LUTES s.r.o.

Strážník Miroslav Bartyzal

Sousoší Rusalky při instalaci

Aktuálně z radnice
Kabelová televize
Potřebujete informace
o jakýchkoli 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

tření. Ostatní přestupková jednání byla řešena
domluvou.
V uvedeném období byl také proveden odchyt
tří psů. Dva byli umístěni v útulku pro psy v Hodoníně, jeden byl vrácen majiteli.
V dalším období bude činnost strážníka
zaměřena zejména na kontrolu okolí účelových a místních komunikací v obci a její
blízkosti se zaměřením na zakládání černých skládek, což se v poslední době stává
stále větším nešvarem. Další činnost bude
směřována ke kontrole dodržování zákona
č. 379/2005 Sb. o ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (zákaz
konzumace alkoholu a jiných návykových látek
na veřejném prostranství, podávání alkoholu
a tabákových výrobků nezletilým osobám).

Přehled vývozu odpadů
v 2. pololetí 2014
24. 9. 2014 + pytle
8. 10. 2014
22. 10. 2014 + pytle
5. 11. 2014
19. 11. 2014 + pytle
3. 12. 2014
17. 12. 2014 + pytle
31. 12. 2014

1. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE SE USKUTEČNÍ:
v pátek
10. října 2014
od 14.00 do 22.00 hod.
v sobotu 11. října 2014
od 08.00 do 14.00 hod.
2. MÍSTO KONÁNÍ VOLEB:
Volební okrsek č. 1:
Základní škola v Lužicích, Velkomoravská 220/264 – učebna ZUŠ
Volební okrsek č. 2:
Základní škola v Lužicích, Velkomoravská 220/264 – učebna ZŠ
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR
Ing. Jaroslav Kreml, starosta
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Aktuálně z radnice

Pro seniory

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE LUŽICE
• RO vzala na vědomí schválení změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských
zařízení pro mateřskou školu, jejíž činnost
vykonává Základní škola a Mateřská škola
Jaroslava Dobrovolského, Lužice, okres
Hodonín, příspěvková organizace, která se
týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu
dětí v mateřské škole ze 75 na 81 v mimořádném termínu s účinností od 1. 9. 2014.
• RO schválila finanční příspěvek do tomboly
na akci Myslivecký večer dne 12. 7. 2014 ve
výši 1500 Kč.
• RO projednala výsledek pojistné události na
poškozené střeše ZŠ v Lužicích. Škoda byla
pojišťovnou určena ve výši 11641 Kč (mínus
spoluúčast 5000 Kč).
• RO schválila návrh Ceníku pohřebních služeb společnosti LUTES s. r. o. s účinností od
1. 8. 2014.
• RO schválila finanční příspěvek - dar ve výši
15 000 Kč Ing. Luďku Benadovi, kapitánovi
týmu DESAFÍO Lužice, na charitativní štafetový závod Opel Handy Maraton.
• RO schválila přijetí finančního daru ZŠ a MŠ
Jaroslava Dobrovolského Lužice, okres
Hodonín, příspěvkovou organizací, ve výši
5000 Kč pro MŠ na nákup učebních pomůcek a hraček od firmy Tammar Group s.
r. o. Lužice.
• RO schválila finanční příspěvek ve výši
3000 Kč na zlepšení vybavení Zeleného
domu pohody, příspěvková organizace, P.
Jilemnického 1, Hodonín.
• RO schválila žádost o poskytnutí finanční
dotace z rozpočtu obce Lužice ve výši
10 000 Kč pro klub rodičů a dětí „Šrůbek“,
základní článek Hnutí Brontosaurus BRĎO
Vlkani.
• RO projednala Smlouvu č. 13147486 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
4

prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životního prostředí ve výši 106 601, 95 Kč
na akci „Obnova krajinné zeleně v k. ú. Lužice u Hodonína.“
• RO schválila sponzorský dar ve výši
13 000 Kč zástupci hudební skupiny Potkaní sezóna na vydání hudebního nosiče.
• RO schválila nákup 6 ks kontejnerů na sběrný dvůr za celkovou cenu 570 309 Kč.
• RO schválila Věcný záměr rozvoje vzdělávání
na území obce Lužice do r. 2024.

Pro seniory
SENIOŘI SOBĚ II
Krajské ředitelství policie Jihomoravského
kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a Vyšší policejní školou
a Střední policejní školou Ministerstva
vnitra v Holešově - pracoviště Brno realizuje
v letošním roce projekt „Senioři sobě II“.
Hlavním cílem projektu je předcházení páchání trestné činnosti na seniorech, posilování
jejich bezpečí a zdravého životního stylu. Základním principem projektu je využití aktivních
a spolehlivých seniorů - „kurýrů prevence“
k oslovování vrstevníků ve svém okolí, kteří žijí
osamoceně, málo vycházejí z domu, mají zdravotní problémy apod., a snadno se tak mohou
stát obětí trestného činu. Kurýři prevence se
zúčastní semináře, na kterém budou proškoleni ve výše zmíněných oblastech, dostanou
k dispozici informační materiály a dále pak
budou působit na své vrstevníky formou osvěty.
S e m i n á ř s e b u d e k o n a t 17. 10 .
2014 v 9:00 hod. na městském úřadě v sále
zastupitelstva, Národní třída 25, Hodonín.
Program semináře:
• Úvod
• Prevence kriminality
• Muzikoterapie
• Zdravá výživa
Občerstvení na semináři bude zdarma.

Úpravy nové části hřbitova byly zahájeny
instalací dřevěného kříže ze sochařského
sympozia.

Pokud se chcete stát kurýrem prevence,
můžete se přihlásit na adrese: seniorisobehodonin@seznam.cz nebo na telefonních
číslech: 974 622 458, 602 161 766.

POZVÁNKA
V listopadu se uskuteční
v Sokolovně Posezení s písničkou
pro seniory. Jako host vystoupí
ochotníci z Dolních Bojanovic.
Termín akce bude upřesněn
na plakátech.
Program:
• Divadelní představení
A JE TO V PYTLI
ochotníků z Dolních Bojanovic
• Přátelské posezení
s hudební skupinou JITŘENKA
Vstupné dobrovolné
5

Pro seniory/Osobnost

Osobnost

L U D M I L A P E C KOVÁ
Akademická sochařka, jak ji známe i neznáme…
Kurátorku sochařského
sympozia ak. sochařku Ludmilu Peckovou známe jako
energickou ženu, která byla
hlavním iniciátorem pořádání
sochařských sympozií v Lužicích a následně se významnou měrou podílela v letech
2005-2014 na organizování
a realizaci těchto sochařských
sympozií.
Byla pedagogickým i uměleckým garantem sympozií,
neúnavným propagátorem projektu na MŠMT, uměleckých
školách i při hledání sponzorů.
Zvala do Lužic studenty uměleckých škol z celé republiky,
korigovala jejich práce, hodnotila jejich výsledky. Její profese
sochařky a zároveň zkušené
pedagožky se prolínala celou
její osobností a přístupem.
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Byla na studenty náročná, přísná, ale vždy je dokázala hájit
před nespravedlivým odsudkem a snažila se pro ně zajistit
co nejlepší pracovní podmínky.
Dokázala rozpoznat talenty,
hledání i nejistotu začínajících
sochařů. Uměla je povzbudit,
citlivě jim poradit nebo také důrazně napomenout, když bylo
potřeba. Se svým manželem
ak. malířem Jaroslavem Peckou ovlivnili významnou měrou
estetický vzhled a urbanistické
řešení obce na dlouhá léta.
Stáli také u zrodu partnerství
s francouzskou obcí Isdes.
Letošním devátým ročníkem
úspěšný projekt konání sympozií v Lužicích skončil. Ale
kdo je akademická sochařka
Lída Pecková, čím se v životě
zabývala, jaká byla její vlastní

umělecká tvorba, to většinou
nevíme.
Ak. sochařka Ludmila Pecková – Severová se narodila v Bratislavě (*1938). Její
babička Amálie Nováková,
rozená Netíková, pocházela
z Lužic. Oba rodiče Ludmily
Peckové působili nejdříve jako
pedagogové na Slovensku ve
Zlatých Moravcích. V roce
1939 po vzniku Slovenského
štátu museli Slovensko opustit
a přestěhovali se k rodičům do
Řevnic u Prahy, kde byl dědeček ředitelem školy. V Řevnicích zůstali do konce života.
Jejich nejstarší dcera Ludmila
zde strávila dětství společně
se svými sourozenci – sestrou
Jitkou a bratrem Jindřiškem,
který bohužel v dětském věku
tragicky zemřel. Láska k rodným Řevnicích ji provází celým
životem.
Otec Ludmily Peckové, Jindřich Severa (1909 – 1980),
byl výborný sochař, medailér,
docent Fakulty architektury
ČVUT a výtvarník. Za plastiku zápasníka získal na OH
v Londýně bronzovou medaili.
V katedrále v Cowentry má
velký dřevěný kříž, který daroval jako člen protifašistických
bojovníků. Mezi jeho díla patří
například reliéfní portrét A. B.
Svojsíka na pomníku u Štěchovic a městský znak města Řev-

nice. Byl své velkým vzorem.
Dal jí do vínku výtvarné nadání,
vštěpoval jí lásku k výtvarnému
umění, píli, pracovitost, nezávislost a předurčil její profesionální dráhu .
Po absolvování Střední
uměleckoprůmyslové školy
v Praze, obor řezba, vystudovala Ludmila Pecková na
Akademii výtvarných umění
v Praze sochařství u prof. Laudy a na UMPRUM u profesora
O. Eckerta keramiku. Zde také
získala řádnou uměleckou
aspiranturu. Vzdělání v pedagogickém oboru absolvovala
na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Mimořádným
studiem pozemního stavitelství
na Fakultě architektury ČVUT
prohloubila své znalosti v oboru stavitelství.
V roce 1958 se provdala
za ak. malíře Jaroslava Pecku
z Lužic, se kterým prožila celý
život a společně vychovali
syna Petra. Žili v Praze, ale
v Lužicích často navštěvovali
rodiče. Profesní dráha ak. sochařky Ludmily Peckové vedla
z Akademie věd – Ústav dějin
umění k pedagogické činnosti.
Jako pedagog působila na UMPRUM, Akademii výtvarných
umění v Praze, Pedagogické
fakultě Univerzity Karlovy.
Zabývala se také inspekční činností při MŠMT. Přes 30 let působila jako pedagog na Střední
a vyšší umělecko-průmyslové
škole v Praze. Jako zástupkyně
ředitele této školy dokázala
zajistit vysokou kvalitu vzdě-

lání žáků, odbornost učitelů
a prestiž školy.
Při své pedagogické práci se
věnovala také výtvarné tvorbě
v oblasti keramiky a výtvarného
ztvárnění interiérů – mozaiky
a výtvarné řešení dekorativních
stěn společenských zařízení
a úřadů - např. interiéry ČTK,
mozaiky v interiéru ministerstva vnitra, barevné řešení interiéru institutu ministerstva
obchodu, České pojišťovny,
fasáda celnice na Tišnově,
dlažby a obklady hotelu Praha.
Její díla najdeme ve sbírkách
v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze, Národní galerii na
Hluboké, muzeích ve Faenze
a QualdoTadinu v Itálii a v holandském Laydenu. Se svými
pracemi se účastnila mnoha
zahraničních výstav, např.
Itálie, Francie, Španělsko,
Rakousko, Německo, SSSR,
Finsko, Holansko, Švédsko
a další, kde získala za své práce ocenění a diplomy.

Byla členkou Svazu českých
výtvarných umělců.
V důchodovém věku se do
rodného domu pana Pecky
vrátili téměř natrvalo. Hlavně
pan Pecka po návratu do Lužic
toužil celý svůj život. A svoji
touhu si splnil. Ludmila Pecková
jej následovala. I ona si splnila
svoji touhu - zanechat v Lužicích
svoji profesní stopu na památku
svého manžela, rodiny i předků,
kteří se v Lužicích narodili.
Výsledky dlouholetého působení ak. sochařky Ludmily
Peckové - Severové v oblasti
výtvarného umění a pedagogické činnosti jsou tedy viditelné na mnoha místech ČR
i v zahraničí. Jako pedagog
nasměrovala do života mnoho
svých žáků – výtvarníků. My
v Lužicích máme štěstí, že
také u nás zanechala kus své
pedagogické práce, svých
profesionálních schopností,
a věřím, že i svého srdce .
J. Ambrožová
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My všichni školou povinní

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Informace mateřské školy
Základní škola
a Mateřská škola
Jaroslava Dobrovolského
v Lužicích pořádají

6. října 2014
od 14:00 do 16.30 hodin
u sběrného dvora

Jak ten čas letí. Ani jsme se nenadáli a prázdniny jsou za námi.
V letošním školním roce budeme pracovat ve věkově smíšených
třídách podle výchovně-vzdělávacího programu „Hrajeme si
a poznáváme svět“. Z důvodu velkého počtu zapsaných dětí bylo
nutné navýšit počet dětí ve třídách, aby bylo možné do mateřské
školy přijmout co nejvíce dětí.
V době prázdnin se v mateřské škole nezahálelo. V první
a druhé třídě byly dětem v šatnách zhotoveny nové skříňky na
odkládání osobních věcí, do tříd byly zakoupeny nové koberce
a v obou lehárnách bylo zhotoveno obložení stěn.
V době, kdy píši tyto řádky, již několik dnů nepřetržitě prší
a prší. Doufáme, že se počasí umoudří a budeme si moci s dětmi
a rodiči užít pěkné „babí léto“ plné zábavy a akcí.
Na podzimní dny máme naplánovanou schůzku s rodiči s přednáškou na téma „Zdravé stravování dětí“, táborák s výstavou dýní,
výlet do skanzenu ve Strážnici, drakiádu, Halloween, divadelní
představení a spoustu dalších akcí, o kterých vás budeme postupně informovat na nástěnkách v šatnách.
Naše mateřská škola bude i v letošním školním roce nabízet
od prvního října dětem a rodičům mimoškolní aktivity. Bude to
folklorní kroužek, výuka angličtiny, příprava předškolních dětí na
základní školu a cvičení rodičů s dětmi. Cvičení začíná ve středu
1. října v 16.00 v budově mateřské školy ve 3. třídě.
Těšíme se na dobrou spolupráci v letošním školním roce
a přejeme všem krásný podzim.
Petra Březinová
8

SBĚR
PAP ÍR U

STŘÍPKY
• Minulý školní rok jsme
v červnu zakončili tradičními
akcemi: nejúspěšnější žáci
byli pozváni starostou na výlet, žáci 9. a 5. třídy ( odcházející na střední školu) byli
přijati a besedovali s představiteli obce, deváťáci byli
pasováni na absolventy naší
školy. Školní rok jsme společně ukončili na školním
dvoře, kde jsme se rozloučili
s deváťáky. Poděkování patřilo i zaměstnancům školy,
kteří ukončili pracovní poměr
v naší škole.
• Lužická škola má nová
okna. Během měsíce srpna
panoval ve škole čilý stavební ruch. V přístavbě školy
z roku 1993 došlo k výměně
starých nevyhovujících oken
za nová plastová. Měnily se

Z

PRIMA

i vstupní dveře za moderní
hliníkové. Byla tím dokončena postupná výměna oken
v celé školní budově. Poděkování za dobře odvedenou
a rychlou práci patří firmě
RI okna Bzenec, malířské
firmě pana Kani a provozním
zaměstnancům školy. Investice za více než 800 tisíc
korun znamená nejenom
hezčí školu, ale především
úspory při vytápění školní
budovy.
(Mgr. Miroslav Hunča)
• V sobotu 30. srpna se na
školním dvoře setkali budoucí prvňáčci, jejich rodiče a třídní učitelka. Měli
možnost se seznámit, pobavit se, začít spolu tak
trochu nanečisto. Snad jim
to usnadnilo jejich pondělní

Štafetový běh
Boba Zháňala
Hrušky
8. 10. v 15 hodin

Š KO LY
start při zahájení povinné
školní docházky v naší Prima škole. Přejeme všem
prvňáčkům, ať se jim daří.
Jejich rodičům hodně trpělivosti a radosti z každého
úspěchu svého dítěte.
• V letošním roce jsou počty
žáků v jednotlivých třídách
následující:
1. tř. 23 žáků, 2. tř. 22 žáků,
3. tř. 20 žáků, 4. tř. 18 žáků,
5. tř. 23 žáků, 6. tř. 12 žáků,
7. tř. 18 žáků, 8. tř. 27 žáků,
9. tř. 15 žáků.
• A co nás čeká v novém školním roce v naší Prima škole?
Vzdělávat se budou žáci
podle školního vzdělávacího
programu „Prima škola“.
Nebudou chybět tradiční
výchovně vzdělávací akce,
sportovní, kulturní i společenské. Za svoji aktivitu,
činnost, snahu a úspěchy
budou žáci sbírat Primy
(školní peníze). Nejúspěšnější budou oceněni na
konci školního roku.
Všem žákům přejeme
hodně úspěchů v novém
školním roce 2014/2015.

přijďte podpořit štafetu
žáků naší školy
a pozdravit
olympijskou vítězku
Báru Špotákovou

Mgr. Jana Líčeníková
zástupkyně ředitele

První školní den prvňáčků, foto: Denisa Šimíková
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My všichni školou povinní

Kultura

Zaměstnanci školy ve školním roce 2014/2015
ředitel školy:

Mgr. Miroslav Hunča

hospodářka:

Ing. Alena Lacková

zástupkyně ředitele:

Mgr. Jana Líčeníková

školník:

Lubomír Líčeník

uklízečky:

Ludmila Maršálková
Dana Neplechová
Marcela Blažková

vedoucí školní jídelny:

Soňa Zimková

kuchařky:

Lenka Janulíková
Jana Nováková

Základní škola
výchovná poradkyně: Mgr. Marcela Komendová
školní metodik prevence:
Mgr. Marcela Komendová
třídní učitelé:
1. tř.
Mgr. Danuše Vojkovská
2. tř.
Mgr. Jaromíra Malá
3. tř.
Mgr. Hana Herůdková
4. tř.
Mgr. Jitka Vydrová
5. tř.
Mgr. Jitka Kostelníčková
6. tř.
Mgr. Jaroslav Grossmann
7. tř.
Mgr. Tatiana Hromková
8. tř.
Mgr. Marcela Komendová
9. tř.
Mgr. Lenka Ryšánková
učitelé bez třídnictví:

Mgr. Věra Kučí
Mgr. Jakub Král

asistentka pedagoga: Mgr. Ludmila Kotlaříková
vedoucí školní družiny: Gabriela Podivínská

Mateřská škola
Vedoucí učitelka :

Iva Rezková

I.třída, Berušky :

Iva Rezková
Bc. Ivana Cigánková

II.třída, Včeličky :

Petra Kramářová

III.třída, Motýlci :

Petra Březinová
Ludmila Hanzlíčková

Školnice :

Iva Lorencová

Uklízečka :

Dagmar Lorencová

Vedoucí stravování:

Dagmar Filipovičová

Kuchařky:

Ludmila Benešová
Dagmar Lorencová
Dagmar Filipovičová

vychovatelka školní družiny:
Zdeňka Bravencová

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LUŽICE VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ LUŽICE
POŘÁDÁ KONCERT PŘI PŘÍLEŽITOSTI

140. VÝROČÍ VYSVĚCENÍ KOSTELA SV. CYRILA A METODĚJE
DNE
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15. LISTOPADU 2014 V 17.30 HOD. V LUŽICKÉM KOSTELE
VYSTOUPÍ CHRÁMOVÝ SBOR BŘECLAV

P R K A Č C U P 2 014
Poslední prázdninovou sobotu se uskutečnil v okolí
parku U Vrchnice již 5.ročník
závodu malotraktorů a podobných vozidel PRKAČCUP. Organizace se již tradičně chopili
Lužičtí mužáci v součinnosti
s obcí.
Závodu se zúčastnilo 18 vozidel a „alegorických vozů“,
včetně žokeje Máni, a je potěšitelné, že kromě pravidelných
účastníků závodu se objevili
i závodníci noví a že kromě
jezdců domácích dorazili i závodníci z Josefova, Mikulčic
a Vacenovic, odkud se nakonec rekrutoval i celkový vítěz
závodu.
Ale o vítěze vlastně vůbec
nešlo. Zvítězili totiž všichni,
kteří se povedeného odpoledne zúčastnili, přišli s dětmi
a pobyli se sousedy a kamarády. Všichni přítomní mohli kromě samotného závodu spatřit
modely letadel a automobilů
od kamarádů modelářů pana
Zoltána Nagye či prezentaci
nových produktů - traktorů
- firmy SOME Mutěnice.
Nově byl do programu zařazen i závod dětí na různých
tříkolkách a odrážedlech. Zaujetí dětí bylo enormní a sladká
odměna v cíli byla pro každého malého závodníka zasloužená. Příští rok hodláme tento
dětský závod zopakovat.

foto: Denisa Šimíková
Poděkování si zaslouží
všichni závodníci i diváci za
hladký průběh celého odpoledne i občané v okolí trati,
již musí strpět zvýšený ruch
a určitá omezení. Dík patří
panu starostovi za tradiční

roli startéra, paní Janě Líčeníkové za moderování celého
odpoledne, organizátorům
z řad mužáků, jejich manželkám a partnerkám za pomoc
a součinnost, sousedům,
u kterých jsme měli zázemí
k celému závodu a úschovnu
potřebného materiálu.
Když jsme před pěti lety
s tímto nápadem začínali, netušili jsme, jak dlouho s touto
akcí vydržíme, jak bude přijata
a jaký bude mít ohlas. Zdá se,
že už neodmyslitelně patří
k lužickému létu a je jakousi
tečkou za prázdninami. Je
dobře, že i letos tečkou povedenou a zdařilou.
Za Lužické mužáky
Mgr. Tomáš Klásek
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INFORMACE Z KNIHOVNY
Pravidelní návštěvníci
knihovny si jistě všimli, že jsme
v dubnu na tři týdny knihovnu
uzavřeli. Byly zahájeny dlouho
plánované práce na zlepšení prostředí knihovny. Bylo
potřeba vymalovat a zrekonstruovat sociální zařízení. Při
té příležitosti se udělal i velký
úklid a vystěhování zastaralého
vybavení. Jelikož se musely
dát nejen knihy, ale i všechno
kolem do „pucu“, úklid trval
poněkud déle, tudíž i uzavírka knihovny. Ale návštěvníci
knihovny zlepšení prostředí
určitě ocení. Z finančních
důvodů však nebylo možné
všechno udělat najednou, ale
dalších zlepšení se určitě brzy
dočkámeſ. V příštím roce
se bude v úpravách interiéru
knihovny postupně pokračovat (výměna oken, podlahové
krytiny).
Místní knihovna nabízí od
září nové služby. Jedná se

„Tak jako je dosud zahalen tajemstvím vznik života,
je dosud zahalen tajemstvím vznik kamene“.
citace z knihy Kámen

o rozvoz knih pro důchodce,
kteří již nejsou schopni se
sami do knihovny dostavit. Při
menším počtu zájemců budu
tuto službu vykonávat sama,
ale v případě velkého počtu
přivítám pomoc dobrovolníků
z řad mladších čtenářů.
Obracím se tedy na vás,
mladí čtenáři! Pokud máte
zájem o dobrovolnickou
službu při rozvážení knih,

foto: Jitka Nováková
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SYMPOZIUM „DŘEVO – KÁMEN“ SKONČILO

stačí zavolat na tel. č.
720 423 048, kde se domluvíme na podrobnostech.
A abychom nezapomněli na
naše školáčky. V říjnu bude
opět zahájen Kroužek malých
čtenářů. Je určen dětem od
1. do 4. třídy. V tomto kroužku
děti hrají různé hry, vyrábějí se
výrobky, soutěží se, zkrátka
jde o zábavnou formu, jak děti
přilákat do knihovny. Není to
o tom, že by se jenom četlo,
jak si spousta rodičů myslí.
Takže pokud děti neumí číst,
vůbec to nevadí, kroužek mohou navštěvovat. V případě
zájmu můžete své děti přihlásit
přímo v knihovně, kde vám budou podány i bližší informace.
Přeji všem, nejen prvňáčkům, šťastné vykročení do
nového školního roku a rodičům hodně trpělivosti se jejich
dětmi.
Jitka Nováková, knihovnice

1. srpna jsme slavnostně zahájili poslední výstavu plastik v areálu rybníka Cihelna v Lužicích. Úvodem musím vzpomenout na dvě skvělé osobnosti,
které se tohoto závěru nedožili. Je to paní Milada
Maradová, která si svým srdečným a přátelským
přístupem získala studenty, kteří se v Lužicích cítili
velmi dobře. Jejího úmrtí velmi litovali a na hrob jí
všichni zanesli kámen. Další osobností spojenou
se sympoziem byl mistr ak. malíř a grafik Jaroslav
Pecka, pedagog. Ten jim předával lásku k umění,
své poznatky a zkušenosti.
Čas neúprosně plynul a devět let sympozií
zanechalo v Lužicích významný odkaz v podobě
soch, nového urbanistického řešení některých
lokalit (Vinohrádky, sportovní hala, kaplička,
centrální park s cestou do kostela a areál rybníka na Cihelně). Sympozia už tradičně patřila
k Lužickému létu, a i když k nim dříve měli
někteří občané výhrady, zvykli si a myslím, že
jim v létě bude chybět ten krásný zvuk ťukání
a řezání do kamene.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří nás
měli rádi, kteří nás trpěli, i těm, kteří nás neměli
rádi, ale nakonec to vydrželi. Těm, kteří nás
měli rádi, budeme se studenty chybět, protože
tvůrčí sochařská atmosféra na louce v Lužicích
už nebude.
Ještě jednou prosím, sochy si v Lužicích ponechejte, nedávejte je pryč. Ony dělají z Lužic
atraktivní obec, obec zajímavou a přitažlivou pro

foto: Denisa Šimíková

cizí lidi. Ze soch vyvěrá mládí jejich tvůrců, jejich
zkušeností, dovedností, znalostí a jejich duše.
Odkaz těchto plastik je pro mnoho generací
Lužičanů. Prosím, zachovejte jim je, neponičte
a neodstraňte. Važte si, že v Lužicích něco tak
významného mohlo vzniknout, buďte na ně
pyšní a těšte se z nich.
Vaše kurátorka

VÝSTAVA NA STARÉM KVARTÝRU

Jan Herman obrazy, kresby, koláže
OTEVŘENO KAŽDOU NEDĚLI OD 14 DO 17 HODIN.
VÝSTAVA POTRVÁ DO POLOVINY LISTOPADU.

ZVE MUZEJNÍ SPOLEK
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JAN HERMAN NA STARÉM KVARTÝRU
Podzimní výstava na Starém
kvartýru je věnována dalšímu
Lužičanovi, který se zabývá
výtvarným uměním – Janu
Hermanovi.
Narodil se v roce 1951 v Lužicích. Vyučil se montérem ocelových konstrukcí, což jak určitě
sami uznáte, je hodně vzdálené
malování. Tomuto povolání se
ale dlouho nevěnoval. Jak sám
řekl, podílel se na stavbě pouze
jediného mostu - mostu přes
Dunaj v Bratislavě – a pokud
vím, most stojí dodnes. Pak
pracoval až do roku 1993 v Moravských naftových dolech.
Malování se začal věnovat
krátce po návratu z vojny. Lásku
k umění asi získal po svém dědovi, kterého nikdy neviděl, ale
který byl považován za všeuměla. Zpočátku se věnoval kresbě,
asi od 30 let i malbě, začal také
vyřezávat, zkoušel tvořit z hlíny,
z parafinu, z olova, vyzkoušel

foto: Jitka Konvičná
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Kulturní kalendář podzim 2014
21. 9.
1. 10.
10. a 11. 10.
15.11.
18.11.
v listopadu

Vítání občánků - ZŠ
Den seniorů v ZŠ
Výstava v ZŠ „Mateřská škola a školní jídelna“
Koncert při příležitosti 140. výročí vysvěcení kostela
Vyhodnocení soutěže ROZKVETLÉ LUŽICE 2014
Společenské posezení pro seniory, Sokolovna

ADVENT

grafiku – prostě experimentoval.
Na výstavě Jenda Herman
představuje některé své obrazy,
koláže, kresby a také plasty.
Kresby, které si návštěvníci
mohou prohlédnout, často reflektují jeho zážitky z cest, především z návštěvy Kanárských
ostrovů (Tenerife) –ať už je
to sopka, pyramidy či strom
Drago. Zajímavé jsou koláže,

které se zabývají člověkem
a jeho stvořením. Najdete zde
i obraz vycházející ze Saudkovy
fotografie. Po stranách umístěné
„nazky“ zašifrovávají dohromady
tři světy – mikro, makro a mega.
Do svých děl autor vkládá nejen
své zážitky, zkušenosti, ale také
své představy.
Jeho díla nejsou určena jen
k pasivnímu sledování. Vždy je
třeba se u každého zastavit,
přemýšlet a porozumět. Teprve
potom lze ocenit nápaditost,
šikovnost a životní zkušenost
autora.
Přijměte naše pozvání na
zajímavou výstavu prací Jana
Hermana. Nedělní odpoledne
na Starém kvartýru bude díky
ní jistě příjemným zpestřením
vašich podzimních dnů a uměleckým zážitkem.
Závěrem popřejme autorovi
výstavy, aby jeho umění oslovilo
široké spektrum diváků.
Mgr. Tatiana Hromková

1. 12.
1. 12.
5. 12.
6. 12.
26. 12.
31. 12.

II. Vánoční jarmark v Sokolovně
Rozsvícení vánočního stromu a zahájení Kulturního adventu
Vernisáž vánoční výstavy Kouzla, čáry, mysteria. Starý kvartýr, 17 hod.
Na handbiku do Francie, Hala Lužice
Štěpánský košt vína, Tabačárna
Rozloučení se starým rokem na Cihelně

K a l e n d á ř R o b e r t a Va n o
V současné době je na OÚ
Lužice v prodeji kalendář na
rok 2015 s fotografiemi šohajů
autora Roberta Vano. Kalendář je zajímavý nejen tím, že
jej ztvárnil fotograf světového
jména, ale také tím, že nafotil
naše podlužácké šohaje v kroji i mužské krojové součásti
ve svém pojetí. Ale pozornost
si zaslouží také proto, že
polovina uváděných fotografií
je focena na Starém kvartýru
v Lužicích.
Za letopiseckou komisi RO
Alena Hájková

Robert Vano fotí kalendář pro rok 2015 na Starém kvartýru,
foto: Alena Hájková
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Spolky

Přijďte vystavit a nabídnout své rukodělné výrobky
k prodeji na vánočním jarmarku!
Pro velký úspěch v minulém roce pořádáme také letos
v neděli 1. prosince 2014 odpoledne v Sokolovně v Lužicích

II. VÁNOČNÍ JARMARK
Přivítáme výrobky občanů i neziskových organizací, dětí i dospělých, výtvarníků,
řemeslníků, švadlen, pletařek, vyšívaček atd.
Keramika, šperky, tašky, mýdla, perníky, vánoční ozdoby, svícny, výrobky ze dřeva,
kovu, šustí, papíru, vosku, výšivky atd.
Přihlásit se a získat bližší informace můžete na OÚ v Lužicích,
Denisa Šimíková tel. 511 117 827

Spolky
Z ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ LUŽICE
Klub seniorů působí v naší
obci desátý rok a v současné
době má 150 členů. Počátky
činnosti byly dost krušné. Nevěděli jsme, jak vlastně začít
a co by naše seniory nejvíce
zajímalo.
Zjistili jsme, že jim hlavně
chybí schůzky s přáteli, posezení s písničkou, hudba
i tanec. Proto jsme obnovili
tradici našeho mládí - Josefské zábavy. Ty se staly tak
oblíbené, že je opakujeme
každý rok. Program zpestřují
svým vystoupením dětská
cimbálová muzika, mladé cvičenky, mažoretky z Hodonína,
seniorky z Rohatce a Mikulčic. Sponzoři i sami členové
16

připravují bohatou tombolu
a občerstvení pro všechny.
O dobrou náladu se stará
hudební skupina „Jitřenka“
pod vedením našeho rodáka
Luďka Soustružníka.
Velký zájem mají členové
o celodenní zájezdy po našich
památkách. Navštívili jsme
Valašské muzeum v Rožnově
pod Radhoštěm, Skanzen ve
Strážnici i v Modré, Lednicko – valtický areál, Kroměříž
s jejími zahradami Květnou
i Podzámeckou, muzeum
Maxe Švabinského, zámek
a arcibiskupské sklepy.
Prohlédli jsme si mnoho
zámků a hradů v blízkém
i vzdáleném okolí - např. Val-

tice, Milotice, Buchlovice,
Znojmo, Vranov, Pernštejn,
Jaroměřice nad Rokytnou,
Bouzov, Telč, Jindřichův Hradec, Lešnou i se ZOO, Bítov
spojený s plavbou po Vranovské přehradě. Třikrát jsme
navštívili Floru Olomouc.
Také voda nás lákala. Pluli
jsme lodí po Moravě, Baťově
kanálu, po rameni Dyje od
lednického zámku k Janohradu.
Oblíbené se staly zájezdy
na koncerty dechových hudeb v Hodoníně, posezení
s harmonikou a písničkou,
také plavání v bazénu Lázní
Hodonín nebo zájezdy do
divadla. Nejdříve jsme jezdili

do Uherského Hradiště, nyní
hlavně na muzikály do Brna.
Cyklovýlety do nejbližšího
okolí se moc neujaly - jednak
pro nepříznivé počasí, ale také
pokročilý věk seniorů a mnohdy i jejich kol.
Při organizování týdenních
pobytů jsme se spojili se seniory okolních obcí. S nimi
jsme navštívili Mariánské
Lázně, Janské Lázně, Horní
Bečvu a letos to byly Trenčianské Teplice. Byli jsme velmi
spokojeni s ubytováním, stravou, léčebnými procedurami
i pěkným bazénem. Senioři
nevyhledávají jen zábavu, ale
pomáhají při různých akcích
v obci, např. hody, sochařské
sympozium nebo v ZŠ a MŠ.
Nezapomínáme na jubilea
seniorů, za kterými chodíme
s přáním, kytičkou či malým
dárkem. Na přípravě všech

Výlet klubu seniorů na Vranov

akcí se podílejí aktivní členky
výboru i desítkařky. Zvláštní
pochvalu si zaslouží koláčkářky pod vedením Mařenky
Dvořáčkové. Ty už napekly
tisíce velmi dobrých koláčků.
Naše činnost by nebyla tak
bohatá, kdybychom neměli
podporu u vedení obce. Díky

dotacím umožňujeme našim členům levnější zájezdy,
návštěvy divadel, koncertů
i lázní.
Během deseti let došlo
k výměně některých aktivistek, které opustily naše řady
ze zdravotních důvodů. Všem
členkám, které pracovaly
v minulosti, i těm, které stále
ochotně naše akce organizují,
patří velké poděkování. Škoda
jen, že mezi nás nepřichází
více mladších seniorů. Snad
se to do budoucna změní.
Co přát do dalších deseti
let? Seniorům hlavně zdraví
a Klubu seniorů, aby měl vždy
dost aktivistů, kteří ostatním
seniorům budou zpestřovat
jejich stáří.
M. Kadalová

Senioři na výletě Flora Olomouc

foto: archiv klubu seniorů
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SKAUTSKÝ TÁBOR POLNIČKA 2014
Druhý týden v čer venci
se děti z lužického oddílu
Sojky vydaly společně se
svými kamarády z Mikulčic,
Prušánek a Moravské Nové
Vsi na tradiční skautský tábor
do Polničky. Letošní tábor se
nesl v duchu celotáborové hry
Bájná země Deltora. Děti měly
za úkol během tábora získat
zpět sedm kamenů, které jim
ukradl Pán Stínů a zasadit je
do kouzelného pásu Deltory,
aby tuto zemi zachránily. Na
jejich cestě je provázel poutník Barda pomocí vzkazů, šifer
i osobního setkání. Děti se
tak dozvěděly něco nového,
naučily se vázat skautské uzly
a všechny s hrdostí složily slib
Vlčat a Světlušek. Nebylo to

sice jednoduché, ale Deltoru
se jim nakonec zachránit
podařilo!
Přestože většina našeho
oddílu byla na táboře poprvé,

děti si vedly skvěle! Doufáme,
že příští rok je odvaha neopustí a pojedou s námi znovu.
Lucie Nováková

prázdniny
prázdniny ss Brontosaurem
Brontosaurem
Děti z dětských brontosauřích oddílů měly opět možnost
strávit několik prázdninových
dní na naší táborové základně
u Kralic nad Oslavou. Nejprve
se pod stan vydali malí indiáni
z 1. stupně ZŠ, aby si vyslechli
příběhy z vigvamu. Čtyři kmeny se společně snažily načerpat moudrost předků a porazit
zlého ducha vtěleného do
velkého medvěda.
Starší děti se vydaly do
blízké postapokalyptické budoucnosti. Svedly s korporací
všeovládající obtížný souboj,
plný zvratů a nečekaných setkání. Nakonec však zjistily, že
nic není takové, jak se zdá být.
Ti nejmenší se pak mohli účastnit i příměstského
tábora Strážci královny Turane. Pořádali jsme jej pro
děti z Lužic i Mikulčic a také

foto: Zora Brančíková

ve spolupráci s brontosaury
z Čejkovic. Dokázali jsme tak
spojit dvě království a porazit
zlou moc, která škodila jejich
obyvatelům.
Pro student y středních
škol jsme pak pořádali dva
pracovně prožitkové tábory.
Za tajemstvím Filipova údolí

se vydali ti, kdo nám chtěli
pomoct s rekonstrukcí chaty
Kristýny u Velké nad Veličkou.
Sedmý ročník tábora Kimuri
si pak vybrali ti, kdo dali přednost pomoci handicapovaným
živočichům na stanici v Boru
u Skutče.
Fotografie ze všech táborů
najdete v naší galerii: http://
brdoslovacko.rajce.idnes.cz.

POZVÁNKA
DO ODDÍLU ŽABIČKY

foto: Zuzana Pavková
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foto: Ctibor Brančík

Do oddílu Žabičky
pořádáme nábor kluků
a holek z 1. stupně ZŠ.
Informace podá oddílový
vedoucí Ctibor Brančík na
tel. 777 789 505 nebo
na e-mailu ctibor.brancik@
gmail.com.
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Příměstský tábor - STRÁŽCI KRÁLOVNY TURANE
Letos poprvé se podařilo
hnutí Brontosaurus uspořádat příměstský tábor pro děti
prvního stupně základních
škol, který se uskutečnil
v termínu od 11. do 15. srpna
2014. Zázemí jsme dětem
vytvořili střídavě v klubovně
v Mikulčicích a Lužicích.
Přihlásilo se nám 19 dětí
a jim jsme připravili program
s pohádkovou tematikou.
Otec král a maminka královna měli tři dcery. Po jejich
smrti se však dcery nepohodly. Dvě nejstarší si rozdělily království a tu nejmladší někam schovaly, aby se
nemusely dělit o bohatství
a moc. Královny se ke svým
poddaným nechovaly vůbec
dobře. Nutily je dělat nesmyslné věci nebo sloužit až do
úmoru. Až poddaným stará
dobrá chůva poradila, aby
zkusili vyhledat nejmladší ze
sester a té pomohli usednout
na trůn, protože ona by jistě

PROJEKT „V POHYBU“ NADACE VODAFONE
Pro ty, kdo…
si cení krásy krojů,
obdivují zručnost řemeslníků
a chtějí si také něco z tohoto jedinečného umění vytvořit.

foto: Zora Brančíková

vládla spravedlivě a moudře.
Tak se také stalo. Devatenáct neohrožených se vydalo
za dobrodružstvím. Nejprve museli najít mapu, podle
které bylo možné nejmladší
královnu TURANE vystopovat.
Potom se museli poprat s duchy živlů. Ti chránili artefakty
země, vody, ohně a větru. Právě tyto artefakty propůjčovaly
ohromnou moc královnám.

Jakmile bylo toto všechno
splněno, mohli se poddaní
opět setkat s Turane, spojit
rozdělená království a nasadit
korunu jediné nové královně.
Všichni, kteří Turane pomohli, se poté stali jejími strážci
a jako znamení jim královna
vytetovala symbol 4 živlů na
pravé rameno. Strážci královny Turane nyní chodí po
světě a mají za úkol všem
rozprávět tento příběh, aby
se nezapomnělo, jak špatné je
být zaslepen mocí a povyšovat
se nad druhé.
fotografie z tábora najdete
na těchto stránkách:
http://brdoslovacko.rajce.
idnes.cz/Strazci_kralovny_
Turane_-_primest._tabor_
Mik_Luz_2014/

foto: Zora Brančíková
20

K R O J OV É D Í L NY

ZČ HB Vlkani Mikulčice

Folklorní soubor Svéráz se rozhodl oživit povědomí o krojích na Podluží a probudit zájem lidí
o uchování krásy lidového oděvu. Za podpory Nadace Vodafone chceme každému zájemci
dát možnost poznat tradiční postupy při výrobě krojů, rozvinout svou zručnost a objevit zdroje
tvořivosti pro další rozšiřování folklorního bohatství.
Seriál dílen je zaměřen na jednotlivé součásti dívčích i chlapeckých krojů:
šití lajblů a kordul, vyšívání košil, malování mašlí, krojové oblékání a škrobení kasanic.
Jednotlivé dílny se budou konat v neděli 28. 9., 12.10., 26.10., 9.11. a 16.11.
V rámci dílen zprostředkujeme setkání s lidovými tvůrci, kteří se o své dovednosti s účastníky
dílen podělí. Účastníci si poté předvedené postupy budou moci za podpory řemeslníků vlastnoručně vyzkoušet.
Všechny dílny se uskuteční v Kulturním domě v Prušánkách od 15:00 h.
Prosíme o včasné potvrzení účasti na dílně vždy do týdne před pořádáním na e-mailu fssveraz@
seznam.cz nebo na tel.775 042 089
Těšíme se na společné krojové radosti!
Folklorní soubor Svéráz z Podluží

R o zh ovor
Když je koníčkem handbike
1. S Luďkem Benadou
(*1979) jsem se seznámila
v době, kdy byl žákem základní školy a nutno dodat,
že moc šikovným.
Já bych s tím docela polemizoval. Jednak čeština byla
moje poměrně slabá stránka
a základku jsem vlastně dokončil jen díky mým dvěma,
třem spolužákům, kteří mi
vždy „pomáhali“ ve výtvarce. Jeden z nich byl Jirka

Hubačka a právě díky jeho
sestře jsme měli velmi povedenou a nezapomenutelnou
tvář při závodu 111 HODIN.
Jitka nám na základě mých
velmi neurčitých a mlhavých
představ a zadání vyrobila
logo a navrhla grafiku dresu.
Takže jí za to patří obrovský
dík! Rovněž mé počiny na
základce v hudební výchově
byly více než tragické... (Tady
se potvrzuje, že inženýři eko-

nomie nemusí umět nutně
malovat a zpívat a poměrně
slabou češtinu mohou nahradit jinými jazyky…)
2. Letos v létě, když se
Luděk připravoval se svými
přáteli na zajímavý závod
Opel Handy Cyklo Maraton, jsme se po mnoha letech setkali a domluvili, že
spolu připravíme rozhovor
do Lužického zpravodaje
21
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Luděk Benada s přáteli na vinobraní

o závodě i koníčku – jízdě
na handbiku. Luďku, vy
jste ten závod vyhráli! To je
skvělé a já ti moc blahopřeji!
Ale abychom nezačínali od
konce, řekni nám, co to je
vlastně handbike?
Jak již název napovídá,
termín pochází z angličtiny
a je výrazem pro kolo poháněné horními končetinami,
rovněž se tento výraz používá
pro sportovní odvětví (někdy počeštěle označované
jako ruční cyklistika), které
zejména v poslední dekádě
zaznamenalo poměrně velký
rozvoj.
3. Proč je tvým koníčkem
právě handbike?
Ten důvod je asi stejný,
jako u většiny cyklistů. Jednak možnost kontaktu s přírodou a trénink fyzické kondice. Hlavně v posledních
několika letech je to pro mě
rovněž prostředek, jak poznat
zajímavé lidi.
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4. Závodíš, nebo se věnuješ
jízdě na handbiku pouze
rekreačně?
Jezdil jsem český pohár
od roku 2008 a hodně jsem
se těšil na letošní sezonu,
protože jsem se snažil postavit nové kolo a striktně
jsem dodržoval životosprávu.
Bohužel narazil jsem při stavění kola na velmi neseriózní
osobu, která mou představu
úplně zhatila, takže jsem
toho za letošní sezonu v rámci Českého poháru handbike moc neujel. Naštěstí
se povedlo nakonec kolo
zkompletovat díky Broňovi
Benešovi, Michalu Jarošovi
a mému otci. Mistrovstvi
republiky se v letošním roce
jelo až v srpnu v Sobehrdech
na Železném dědkovi, takže
jsem ho mohl jet a získal
jsem mistra republiky ve své
kategorii (MH2).
5. Kde jsi získal informace
o možnosti sportovat na

handbiku a jaký byl tvůj
první stroj?
Znám se s Marcelem Pipkem (zlato na Paralympiádě
v Athenach, Mistr Evropy
2005), takže o možnostech
závodění jsem věděl. Bohužel
cena závodního handbike se
pohybuje v horizontu pořizovací ceny automobilu nižší
kategorie. Proto se mi povedlo sehnat peníze na koupi
závodního kola až v roce
2008. Ale mé první kolo mi
vyrobil otec.
6. Kolik kilometrů ročně najezdíš a kam nejdál ve světě
jsi na tomto stroji dojel?
Teď už díky pracovnímu
vytížení a díky tomu, že jsem
v Brně, kde se na handbiku
moc jezdit nedá, tak málo. Dříve to bývalo 3000-5000 km.
Nejdál jsem v minulém roce
dojel na Gibraltar v rámci
expedice Bremy-Gibraltar.
A nejvíc kilometrů za jeden
den jsem najel letos na 24hodinovém závodě v Lichnově,
kde jsme udělali s Michalem
Šiškou rekord. Ve dvojici jsme
najeli 522 km.
7. Vyhrál jsi s kamarády
závod Opel Handy Cyklo Maraton. O jaký závod se jedná
a jak jsi přišel na myšlenku
se závodu zúčastnit?
Jednalo se o „českou variantu“ závodu RAAM (Race
Across America – 5000km)
kterou vymyslel Herman Volf.
Závod byl odlišný v tom, že
v týmu jel i handicapovaný

cyklista. Navíc měl závod
charitativní nádech, protože
každý tým jel za člověka,
který je čerstvě po úrazu.
K závodu mě přesvědčil kamarád Radek Krupa.
8. Kdo s tebou závodil a pro
koho jste jeli?
Fyzicky s námi bylo 18 lidí.
Za cyklisty dle pořadí, jak
se mi povedlo lidi dávat
dohromady, to byli: Marek
Jedlička, Filip Degl, Miroslav Krejčí, Marek Šimoňák,
Roman Jurečka, Roman Galatík, Martin Topinka. Chtěl
bych vyzdvihnout hlavně roli
zázemí (řidiči, navigátoři,
strava, fyzioterapie). Naši
cyklisti byli perfektní, ovšem
bez zázemí by vůbec nebyli.
Takže z Lužic ZZ-Tom (Tomáš Hrnčiřík), z Hodonína
Jaroslav Koneček, z Brna Jan
Schimmerle, Lucie Slámová
a David Nejedlík, ze severní
Moravy Jaroslava Staňková,
Petra Istuková, Petr Galatík
a samozřejmě mozek závodu Pepa Hajovský a Alenka
Sedlářová (operátorka na
telefonu). A závodila s námi
také spousta fanoušků... Tým
DESAFÍO jel pro Pavla Brože.

na poslední chvíli sehnat
zdroje. Celkově nás podporovalo finančně nebo materiálně 21 partnerů, mimo jiné
obec Lužice, město Hodonín,
Cyklo Hodonín a Pekárna
Šardice.
10. Sehrála svůj díl také
taktika?
Taktika byla klíčová, samozřejmě i štěstí, kterého
jsme měli myslím také dostatek. Bez štěstí by se nikdy
nepovedlo dát dohromady
tak úžasné lidi, natož vůbec
odstartovat. Díky Markovi
Šimoňákovi (ředitel gymnázia
Educanet Ostrava) k nám do
týmu přišel jako dokumentarista Josef Hajovský. Pepa
je bývalý úspěšný cyklista
a v roce 2005 byl součástí

české výpravy na štafetovém závodu přes Francii na
4 000 km, která ho vyhrála.
Za naším know-how stojí právě Pepa a během samotného
závodu zastával skoro všechny funkce (kameraman, řidič,
navigátor, trasér, komunikátor...). Navíc jeho přítelkyně
Alenka nás hlídala při závodu
přes internet a pomáhala
operativně řešit situaci. Bez
Pepy bychom mohli závodit,
ale určitě nikdy ne vyhrát!
11. Jsi velmi otevřený v informacích o úrazu, který tě
postihl ve tvých 18 letech
(těžký úraz páteře). Jak
dlouho trvala léčba, rehabilitace a co bylo pro tebe v té
době nejdůležitější?
Léčba kontinuálně pokra-

9. Jak náročná byla příprava
a s kým jste spolupracovali?
Příprava byla poměrně
hodně náročná a stálo mě
to značné množství času
a energie, ovšem ta investice
za to určitě stála. Bylo neuvěřitelné, že se nám povedlo
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čuje, resp. je potřeba neustále pracovat na tom, aby se
nezhoršoval zdravotní stav.
Takže pravidelně chodím
na soukromou fyzioterapii
(bohužel stav ve zdravotních
pojišťovnách je takový, jaký
je...). Já samozřejmě musím
něco dělat sám, protože
jinak ve velmi krátké době
začnu mít značné zdravotní
problémy. Při míšní lézi je
zásadní vhodný lékařský
zákrok v prvních minutách,
max. prvních několika hodinách. Tam buď člověk má
štěstí, nebo nemá. Pak je
pooperační fáze, kdy dochází ke stabilizaci zdravotního
stavu. Tato fáze standardně
trvá měsíce. Pak se pacienti
převáží do rehabilitačních
ústavů. Já jsem byl po operaci na spinální jednotce
UN Brno bohužel pouze
dva týdny. A následně jsem,
opět bohužel, byl převezen
do RÚ Hrabyně, kde to se
mnou šlo velmi z kopce. Můj
zdravotní stav byl po tomto
experimentu velmi zoufalý
(jen pro představu z 95 kg
jsem spadl na 54 kg). Až
přes známost se povedlo po
čtyřech měsících zajistit převezení do FN Bohunice, kde
mě stabilizovali. Díky rodině
Helešicových jsem se dostal
na léčbu ve Vídni, po které
došlo k výraznému zlepšení.
Ale i tak jsem byl v podstatě
první dva roky nepřetržitě na
antibiotikách. A antibiotika
beru i v současnosti něko24

Z historie
likrát do roka. Z dnešního
pohledu mají noví pacienti
výhodu v tom, že je fyzioterapie (pokud člověk hledá)
úplně někde jinde, bohužel
v lékařské oblasti se moc
věcí zásadně nezměnilo. Jen
velmi málo lékařů ví, co je to
spinální pacient. O disfunkci
autonomního ner vového
systému neví nikdo.
12. Jsi také úspěšným plavcem.
Je pravda, že občas plavu
v problémech, to ano..., ale
úspěšný plavec určitě nejsem. A se závodním plaváním
jsem skončil asi v roce 2003,
protože jsem nezkousl podvody u klasifikace a postoj
zodpovědných lidí k této
situaci. Nicméně na bazénu
se snažím být minimálně
dvakrát týdně. Plaváni mi pomáhá kompenzovat zdravotní
problémy a baví mě. A třeba plavání je i součástí me
srdcové záležitosti Survival
(24hodinový závod v přírodním víceboji), takže ho třeba
využiji i u tohoto závodu. Minulý rok jsem zkoušel Gastonův memorial, ale chyběly mi
asi 2-3 km. Letos to bohužel
nevyšlo ſ
13. Mottem na tvých webových stránkách je „Push the
limits...“, posunout hranice.
Ty mé stránky jsou ve výstavbě... jenže jsem nějak
nakonec nenašel čas, takže
se to asi objevuje ve vyhledá-

vači. Je to jen zkušební verze
a měl bych to dotáhnout...
14. Myslím, že se tímto mottem řídíš víc než na 100%
a opravdu posunuješ hranice toho, co může člověk
dosáhnout.
Nemyslím si to a ani nechci
inklinovat k populismu. Ten
profil stránek je dělaný tak, že
bylo potřeba vyplnit tři políčka, která se dají prezentovat
jako motta. Opět to pramení
ze zkušební formy stránek.
15. Vystudoval jsi Ekonomicko správní fakultu v Brně,
kde v současné době učíš,
studoval jsi v zahraničí (Německo, Rakousko, Norsko,
Španělsko, Mexiko), cestuješ po celém světě.
To bohužel necestuji, ale
rád bych ſ
16. Jaké jsou tvé další mety,
cíle a přání?
Podle vlastní zkušenosti
vím, že přání, pokud se mají
naplnit, tak musí zůstat utajena...
Luďku, přeji ti, aby se splnila
všechna tvá i ta nejtajnější
přání a děkuji za rozhovor
i za účast týmu DESAFÍO na
lužickém vinobraní.
Jana Ambrožová

Z HISTORIE
Jak si jídelna hledala po dědině svou cestu do kuchyně
Od 1.10.1951 se podařilo zprovoznit díky
dobrovolné pomoci rodičů přihlášených dětí
a družebních závodů v obci po válce zničenou budovu č.193 (byla postavena v roce
1870 jako sídlo pro vedoucího inženýra
lignitového dolu Moravia ing.Hálka) na objekt
„Mateřské školky“.
Od 1.9.1953 byla ustanovena ředitelkou této
MŠ Anežka Květonová, provdaná Zimková,
která vedla i evidenci a účtování stravy. Dětem
byly podávány přesnídávky, obědy a odpolední
svačinky za velmi nízké poplatky 2,40Kč.
V zařízení bylo zapsáno 60 dětí na celodenní pobyt i se stravováním, pečovaly
o ně tři učitelky p. Zimková, p. Závišková, p.
Dohnalová, školnice p. Anna Všetulová, dvě
kuchařky p. Ludmila Klučovská, p. Marie
Bernátková - „To byla vyhlášená a spolehlivá
hospodyňka, která si uměla vždy v kuchyni
se vším poradit - vysela zeleninové i bylinkové
záhony, posháněla čerstvé ovoce od sousedů a nápomocni byli vždy i rodiče dětí,“ takto
vypravuje Anežka Zimková.
Práce v kuchyni byla velmi namáhavá, zvláště
když se v roce 1953 dostala do studny v zahradě školky nafta a voda z ní se stala nepoživatelná. Vodu si musely kuchařky samy vozit ve
velkých nádobách od pumpy před Holečkovým
domem (v parku ul. Břeclavská).
Od šk.r. 1951/52 byly v kuchyni MŠ připravovány obědy i pro žactvo školy obecné.
Žáci se stravovali nejprve v malé sborovně,
která bývala často naplněná cigaretovým
kouřem!, uvádí se v kronice.
Stravování žactva se velmi rozšiřovalo,
obědvalo až 90 žáků včetně přespolních a na
krátký čas byla jako výdejna nabídnuta škol-

ní třída, která také odpoledne sloužila jako
klubovna Pionýrské organizace.
Od šk.r.1953/54 stravování žáků na základní
škole organizovala p. uč. Marie Klučovská.
Ve šk.r.1953/54 byla provizorně zřízena
výdejna obědů pro školní mládež v opuštěném obecním domku č.309 v blízkosti školy
(dnes dílny ZŠ), neboť již nešlo sloučit stravování s pionýrskými aktivitami. Tato výdejna
sloužila strávníkům až do roku 1961 a kuchařky
sem zde jídlo denně na káře převážely k výdeji.
Když se ke stravování přihlásilo 75 žáků a 5 učitelů, kteří zde vykonávali dozor, v kronice se
dočteme: „Školní stravování plní u nás své
poslání jen po jedné stránce, tj. že se děti
nají v poledne teplé a hodnotné stravy. Po
stránce hygienické a pedagogické se nedá
plnit požadovaný úkol vůbec.“
Od 1. 6. 1962 byla při zdejší škole zřízena
družina mládeže - ŠD (vychovatelka Zdeňka
Čermáková) v místnosti TJ Baník (Sokolovna )
v dnešní plesové šatně naproti schodišti a výdejna obědů pro žáky školy byla provizorně
umístěna v prostoru dnešního denního
bistra Sokolka v Sokolovně.
Pro malou kapacitu mateřské kuchyně a také
z hygienických důvodů se stravovali jen žáci
I.- IV. tříd. Podávalo se cca 80 obědů a stravování bylo umožněno jen těm dětem, které byly
v družině umístěny nejméně 2 hodiny denně. „Je
to značný nedostatek a je na ředitelství školy
a na MNV, aby byl odstraněn.“ - citace z kroniky.
9. 9. 1974 byla v zahradě budovy č.193
(adaptované MŠ) slavnostně otevřena nově
postavená dvoutřídní moderní MATEŘSKÁ
ŠKOLA č.173 - „dar občanů Lužic - dětem
do vínku“.
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Z historie
Nově zbudovaná kuchyň MŠ zajištovala
obědy pro svůj mateřský provoz a z kapacitních
důvodů vařila jen pro I. stupeň ZŠ, pro žáky II.
stupně se obědy dovážely z Hodonína.
Ve šk.r.1976/77 se ŠD i „výdejna“ obědů přestěhovala do obecního domu č.
314 v parku na ul.Břeclavská (tento dům
byl původně postaven jako obecní prádelna, poté zde sídlil MNV, Klubovna mládeže,
ŠD+ŠJ, Česká spořitelna, cukrárna Romana
- nyní uzavřena).
Na úpravách se zde velkou měrou podíleli
rodiče stravujících se dětí, kteří bezplatně
provedli nové elektroinstalace, vymalování
stěn, položení podlahy PVC...
Zájem o stravování se zvyšoval - až na 209
žáků, prostory zde byly velmi stísněné, stolovat
mohlo jen 35 strávníků.Obědy byly dováženy
ze školní jídelny v Prušánkách a o výdej stravy
se staraly Růžena Pavková, Božena Novotná,
Ludmila Vrbovská.
Ve šk. r. 1987/88 stravování zajištovaly
kuchyně I. a II. mateřské školy. Jídlo z obou
kuchyní bylo stále dováženo do této výdejny
v parku, která byla z důvodů nevyhovujících
podmínek hygienickou stanicí uzavřena.
Výdejny měnily po dobu čtyř desítek let svá
stanoviště podle toho, zda byly nevyhovující
důvody hygienické, kapacitní, technické, technologické nebo všechny dohromady.
Ve šk.r.1991/92 byla v původní jídelně
MŠ I. zřízena nová jídelna se sociálním
zázemím pro žáky ZŠ (Mateřská školka personál, děti, vybavení se přestěhovaly
do nové trojtřídní budovy MŠ II. na ulici
Dlážděná), bylo nakoupeno vybavení kuchyně
velkokapacitními spotřebiči, některé z „druhé
ruky“ a slouží dodnes! Strávníci i zaměstnanci
kuchyně mají dnes nesrovnatelně lepší podmínky pro kulturní a důstojné stravování.
Od 1.9.1993 se kuchyň se školní jídelnou
umístěnou v budově č. 173 na Velkomoravské
ulici staly součástí ZŠ.
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Z historie/Ekologie
A tady se končí příběh zbloudilé „JÍDELNY,
KTERÁ SI HLEDALA PO DĚDINĚ CESTU DO
KUCHYNĚ.“ Vydala se z vilky č.193 v prostorné zahradě na ul. Velkomoravská, aby se
poprala s rozmanitými, ale bohužel stále jen
provizorními výdejními místy a nakonec se
vítězně vrátila zpět do domovské zahrady, kde
se spokojeně usídlila v nové budově č.173 MŠ
I. Byla to letitá, nesnadná a krkolomná cesta,
ale došla k vysněnému cíli a umožnila lužickému žactvu školou povinnému stravovat se ve
vlastní jídelně.
A začíná se psát nový příběh kuchyně s jídelnou, která se dnes může pochlubit vysokou
úrovní školního stravování a v naší dědině má
své nezastupitelné místo.
Ještě jednou děkuji lužické „staré gardě“
hospodyněk i všem kuchařinkám, které ve
školní jídelně nechaly svá srdce a věnovaly kus
života smysluplné práci pro děti.
A našim milým strávníkům posílám touto
cestou odkaz:
„Obědy jsou pro Vás s láskou nachystány, přejeme Vám dobrou chuť a dobré
zažívání“, v jídel - deníčku jsme pod tímto
krédem denně podepsány.
Vaše kuchařinky
Soňa Zimková
Lenka Janulíková
Jana Nováková

LUŽICKÝ ZPRAVODAJ VYŠEL POPRVÉ JIŽ PŘED DVACETI LETY
První číslo Lužického zpravodaje vyšlo v květnu roku
1994. Vycházel tak jako v současné době čtyřikrát ročně
v počtu 800 výtisků. Tenkrát
to byly 4 stránky formátu A5.
Vydávala jej Obec Lužice, připravoval kompletně tehdejší
starosta obce Radovan Rutar
(včetně grafické úpravy), korektury zajišťoval Mgr. Miroslav Hunča. Tisk se prováděl
kopírkou na obecním úřadě.
Zpravodaj přinášel důležité
informace ze života obce,
informoval o příchodu nových
občánků, jubileích, svatbách
i úmrtích, zprávách ze zasedání zastupitelstva i příspěvcích
občanů. Již tenkrát to bylo
zajímavé a pestré čtení.
V roce 2001 se počet výtisků zvýšil na 900 kusů, formát

zůstával stejný. V této úpravě
vycházel Lužický zpravodaj
do roku 2002. Poslední číslo
3/2002 vyšlo v září.
V dubnu roku 2003 vyšlo
první číslo Lužického zpravodaje v současné grafické
podobě v počtu 1000 ks. Tisk
a grafickou úpravu prováděla
Tiskárna Lelka v Dolních Bojanovicích, která jej zajišťuje doposud. Byla zvolena redakční
rada ve složení Mgr. Jana
Ambrožová, Mgr. Miroslav
Hunča, Josef Holek, Miluška Kopřivová, Ing. Jaroslav
Kreml, PhDr. Miroslava Rošková, Mgr. Stanislav Vavrys.
V té době měl zpravodaj asi
30 stránek, přibyly fotografie.
V současné době zůstala
zachována jeho grafická úprava, počet stran se zvýšil na

40, náklad dosahuje 1200 ks.
Redakční radu tvoří 8 členů,
kteří se pravidelně scházejí
a připravují náplň zpravodaje.
Jeho obsah tvoří informace
o dění v naší obci, zabývá
se otázkami o potřebách
seniorů, kterých v naší obci
přibývá, kulturou, sportem,
činností spolků, společenskou kronikou, historií, životním prostředím, svůj prostor
mají i základní a mateřská
škola a samozřejmě hodnotné příspěvky občanů, které
jsou vždycky vítány. O kvalitě
Lužického zpravodaje svědčí
i skutečnost, že získal 2. místo
v celostátní soutěži „O nejlepší
obecní a městský zpravodaj
2012“.
Věra Kotásková

EKOLOGIE
Lužice mají nový sběrný dvůr
Obec Lužice ve spolupráci s firmou Lutes s.r.o.
uspořádala dne 26. září
2014 slavnostní otevření
sběrného dvora odpadů.
Návštěvníci byli v areálu provozovny seznámeni s odpadovým hospodářstvím obce Lužice, s tím, jaké druhy odpadů
sem lze ukládat, a získali infor-

mace, jak se s odpady, které
třídí ve svých domácnostech,
dále nakládá. Po úvodní části
a přestřižení pásky měli hosté
možnost areál sběrného dvora
projít, zhlédnout techniku, jejímž prostřednictvím je zajištěn
vývoz a zpracování odpadů
a od pověřených pracovníků získali další podrobnější

informace. K vidění byl také
soubor fotografií z výstavby
sběrného dvora po dobu jeho
budování.
Celý areál vznikl na místě
bývalé improvizované skládky
větví a bioodpadu v lokalitě
Kratiny. Sběrný dvůr je tvořen
zpevněnou plochou ohraniče27

Ekologie

Ekologie
nou pevnou zdí, která je v jižní
části opatřena plechovou
do strany posuvnou branou.
V levé části dvora stojí přízemní budova se sedlovou
střechou. Místnosti uvnitř
tvoří přijímací a administrativní část, technické zázemí
pro zaměstnance, sklad pro
elektroodpad a garáž pro
techniku. V zadní části dvora
je zastřešené stanoviště kontejnerů na jednotlivé druhy odpadů. Kromě zvláštní plochy,
která slouží ke shromažďování
a zpracování větví a bioodpadu, se za bránou vpravo nachází EKO sklad, který slouží
k ukládání odpadů kategorie
N – nebezpečný.
Realizací tohoto projektu
dochází ke zkvalitnění nakládání s odpady v obci Lužice, k navýšení kapacity
jejich zpracování o 283t/
rok a v neposlední řadě také
k finančním úsporám obce
na odpadové hospodářství do
následujících let.
Projekt, realizovaný v roce
2014, byl spolufinancován
Evropskou unií – Fondem
soudržnosti a státním fondem
životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní
prostředí.
Celkové uznatelné
náklady na akci činily
8 439 624 Kč, z toho byl
příspěvek z fondu Evropské
unie 7 173 681 Kč, příspěvek
SFŽP ČR 421 981 Kč a příspěvek obce Lužice 843 962 Kč.
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betonových/pálených tašek
a kamenů. Stavební odpady
musí být bez příměsí plastů,
kovu apod., v opačném případě je dovážející povinen
provést vytřídění na místě dle
pokynů obsluhy.

Kovy
Železné i neželezné kovy:
trubky, tyče, dráty, plechy,
kování, armatury, plechovky,
kotle, plynové sporáky, jízdní
kola, nářadí, kabely apod.
Nový sběrný dvůr na ulici Kratiny, foto: Bc. Michal Dombek

Bioodpady

Jaké odpady je možné odevzdat
Nebezpečné odpady
Barvy, ředidla, lepidla, oleje
(motorové, mazací, převodové), kyseliny, louhy, pesticidy
a další chemikálie používané v domácnostech, včetně
textilií a obalů znečištěných
těmito látkami. Dále je možno
ukládat baterie a akumulátory,
zářivky (lineární i kompaktní,
tzv. úsporné) a výbojky.

Elektroodpady
Všechny druhy elektrických
a elektronických zařízení používaných v domácnosti jako:
ledničky, pračky, sporáky,
televize, monitory, rádia, CD
přehrávače, videorekordéry,
fotoaparáty, počítače, klávesnice, tiskárny, kopírky,
telefony, elektrické hračky,
elektrické nářadí, fritézy, fény,

vysavače, žehličky, kuchyňské přístroje, váhy a další.
V případě výše uvedených
elektroodpadů je žádoucí, aby
zařízení bylo kompletní. Nemělo by být rozebrané a mělo
by obsahovat hlavní části, jako
jsou elektromotor, kompresor
nebo barevné kovy.

Objemný odpad
Starý nábytek, koberce,
linoleum, sanita, sádrokarton,
dřevotříska, povrchově upravené dřevo apod. V případě
nábytku je vhodné, aby byl
z důvodu maximálního využití
kapacity kontejneru rozebrán
nebo rozbit.

Stavební odpady
Stavební suť s obsahem
cihel, betonu, malty, dlažby,

Tráva a listí. Pro zpracování
větví do průměru 150 mm je
sběrný dvůr vybaven dřevním
štěpkovačem Galaxi CDM
150.
V budoucnu je také plánována spolupráce s charitativně-ekologickým sdružením,
do jehož speciálního kontejneru umístněném na sběrném
dvoře bude možno ukládat
textil, hračky nebo spárovanou obuv.

PROVOZ NA SBĚRNÉM DVOŘE:
Zimní období:
Úterý

14.00 -17.00 hod.

Středa

8.00 -11.00 hod.

Čtvrtek

14.00 -17.00 hod.

Pátek

14.00 -17.00 hod.

Sobota

8.00 -11.00 hod.

Letní období (v době letního času):
Úterý

15.00 -18.00 hod.

Středa

8.00 -11.00 hod.

Čtvrtek

15.00 -18.00 hod.

Pátek

15.00 -18.00 hod.

Sobota

8.00 -11.00 hod.

Odpovědný pracovník (pracovník obsluhy):
Michal Dombek, Telefon: 602 649 841
(administrativa, organizace vývozu, kontrola atd.)
Roman Černý (obsluha sběrného dvora)

Provoz sběrného dvora
bude zahájen ihned po
vydání kolaudačního souhlasu.
Provozní doba sběrného
dvora bude zveřejněna prostřednictvím webových stránek obce, místním rozhlasem
a cedulí na místě provozovny.
Provozní řád sběrného dvora
bude po jeho schválení k dispozici u obsluhy.
M. Dombek
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Ekologie/Cestování

Ekologie

Staré elektrospotřebiče odevzdejte k recyklaci,
je to zadarmo!

HLASUJTE O NEJHEZČÍ DŮM V ANKETĚ NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH www. luziceuhodonina.cz
Klub česko-francouzského partnerství ve spolupráci s ekologickou komisí RO zve všechny
občany, kteří se zajímají o květinovou výzdobu
domů a předzahrádek na vyhodnocení soutěže
Rozkvetlé Lužice 2014, která se koná

Zdaleka ne všechno, co
domácnosti už nepotřebují,
musí skončit v popelnici a pak
na skládce nebo ve spalovně.
Stále větší důraz se dnes klade na maximální využití všech
materiálů, které lze znovu
použít.
Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově
tvoří asi pět procent hmotnosti
pevného domácího odpadu,
tedy zhruba tolik jako plastové
obaly.

Množství
elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun
elektroodpadu, jeho množství
přitom rok od roku roste. Proto vznikl celý systém sběru,
evidence a dopravy starých
spotřebičů ke zpracovatelům,
končí recyklací a návratem
drtivé většiny použitých materiálů do výroby.
Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili k osvědčenému modelu vytvořenému
a prověřenému nejprve ve
skandinávských zemích. Založili takzvané kolektivní systémy, neziskové společnosti,
které zajišťují plnění jejich
zákonných povinností.
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VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ROZKVETLÉ LUŽICE 2014

v úterý 18. listopadu 2014 od 17 hodin v areálu
ČZS (Tabačárna).
Porota, složená ze zástupců ekologické komise
RO a Klubu ČR-FR vybere do finálového večera
• 10 finalistů, majitelů rodinných a bytových domů v Lužicích, které mají nejlépe upravené
předzahrádky a květinovou výzdobu oken
• 3 finalisty, majitele obchodů, provozoven a zařízení, která mají nejlépe upravená
prostranství a květinovou výzdobu výloh, oken apod.
• 3 finalisty z internetové soutěže

Míst zpětného odběru
stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma
odevzdat jakýkoli vysloužilý
elektrospotřebič na nejbližším
místě zpětného odběru. Jen
největší z českých kolektivních systémů, ELEKTROWIN,
jich za osm let své existence
vytvořil na 12 000. Další stále
přibývají. Jde o to, aby to
nikdo neměl se svou starou
lednicí, pračkou nebo třeba
elektrickou zahradní sekačkou na nejbližší sběrné místo
příliš daleko.
Abychom mohli nabízené
možnosti využít, musíme
splnit vlastně jen jednu –
zato důležitou – podmínku.
Odevzdávaný spotřebič

nesmí být zbaven žádné
důležité části. Pokud se
totiž pustí do demontáže
někdo jiný než odborník
na zpracování disponující
vysoce specializovanou
technologií, dochází k úniku škodlivých látek, které
mohou velmi vážně poškodit životní prostředí.
Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic, které
zvětšují ozonovou díru. Kvůli
tomu se také taková lednice
bez kompresoru bere jako
odpad – a za jeho zpracování
bychom už museli platit.
Obyvatelé Lužic mohou
elektroodpad bezplatně uložit
v místě zpětného odběru na
Sběrném dvoře Lužice, ul.
Kratiny.

Všichni finalisté obdrží věcnou cenu, každý návštěvník akce dostane malý dárek.
Na této závěrečné besedě vyberou účastníci v anketě vítěze každé kategorie,
kteří získají finanční odměnu obce Lužice.
(Finanční odměnu lze u jednotlivého domu či provozovny získat znovu až po 3 letech,
to znamená, že vítěz z roku 2011 může získat finanční odměnu znovu v roce 2014).
Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu

C E S TOVÁ N Í
CHASA ANEB CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY
Legenda o cestě do království Dalmácijského
Za devatero řekami a devatero horami, no spíše za jednou
Kyjovkou a kousek od kopce
u Vrchnice, žila byla jedna
mrňavá, ale uznalá Chasa. Její
členové, lidé zlatí, to byl co
kus, to originál. Šohaji samý

silák, dříč a hlava pomazaná
a děvčice pěkné tak, že se
z teho nejednomu přespolňákovi hlava zamotala. Tak tato
Chasa si dlouhé roky jen tak
spokojeně žila, na hody jezdila,
všemožné slavnosti, besedy

a plesy pořádala, občas nějakého šohaja či děvčicu provdala či oženila a nových členů
vždy mezi sebe ráda přivítala.
Než se k ní čtrnáctého roku
druhého milénia po Kristu
dostal jeden velmi vzácný
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magický artefakt. Toto zařízení
dokázalo nadpřirozenou silou
ze sudu dostat lahodný nápoj
ryšavé barvy a ještě ho ochladit tak, že jeho popíjení bylo
v parném letním dnu převelmi
osvěžující. I sloužilo zařízení
první měsíce ku prospěchu
všech, než přišla stará slepá vědma se svou ponurou
věštbou. „Nebudeš dále moci
darů Pípy užívat, dokud na tuto
kapka vody nabrané z moře
Osudu nedopadne a ostré
slunce na ni nezasvítí, sic by
se ti hlava zatočila a obsah
bachoru tvého na světlo by se
prodral,” tak pravila.
Zlá věštba to byla a nikdo si
netroufal ji pokoušet. Sešla se
tedy Chasa a vybrala ze svého
středu ty nejstatečnější hrdiny,
kteří by se vydali s Pípou na
cestu do daleké Dalmácie. Byl
mezi nimi čaroděj Magič Málokdy střízlivý, válečník Dyno
Poránutvrdý, bard Bobr Bezslunceopálený, lesní druid Petr

Lužická chasa v Chorvatsku
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Ažmocpracovitý a mnozí další,
celkem 17 neohrožených šohajů a děvčic. Společenstvo
Pípy, tak si říkali.
Osedlali pět silných železných ořů a s úderem půlnoci
vyrazili od místního rathausu
k jihu vstříc novému dobrodružství. Cesta rychle ubíhala,
koně hnány svými jezdci kupředu se předbíhali a uháněli, až
se jim od kopyt kouřilo. Takto
dorazilo společenstvo až do

foto: archiv lužické chasy

království Dalmacijského. Přivítáni však nebyli nikterak příjemně, poslední úsek cesty je
totiž sužovala ohromná bouře
a krupobití. Leč odolali hněvu
větrného božstva a zdárně až
k mořu dorazili.
Bohužel ke splnění věštby
bylo třeba nejen mořské vody,
ale i slunečního svitu, nezbylo
našim hrdinům než vyčkat
lepšího počasí. Vyhlédli si
ubytovnu, kde by mohli hlavu
složit a usušit své mokré šaty,
avšak majitelka nechtěla pranic slyšet o tom, že by jí zaplatili v českých groších, prý jen
kunami je možno pohledávku
uhradit.
Nu což, vydali se lovci do
lesa na lov kun a celých 5 tuctů
jich pochytali a živé v plážové
torně majitelce ubikací přinesli.
Zdatnější lovci byli za své snažení odměněni krásnými čistými pokoji v horních patrech
domu, ti méně zdatní se museli
spokojit jen s místností ukrytou
hluboko ve sklepeních, která

ze všeho nejvíce připomínala
žalář či hladomornu.
Ani následujícího dne se
slunce neukázalo, a tak někteří
šli lovit další kuny, jiní prozkoumávali okolí a zbytek jen posedával v krčmě, hrál roztodivné
hry a poslouchal při tom písně
a balady z úst bardových.
Teprve třetího dne přestalo
pršet a na Pípu zasvítilo ostré
slunce přímořské, a když poté
z mokrých vlasů panny Magdalény dopadla slaná kapka na
hladký povrch přístroje, byla
kletba zrušena. Již se mohli
všichni radovat z jejích darů,
aniž by se jim hlava zamotala
nebo něco horšího stalo. Po
tři dny na tom místě milá Chasa
ještě zůstala a veselila se. Ve
vodě se dovádělo, na sluníčku odpočívalo, dokonce se
zorganizovala menší skupinka
na lov bájného Krakena - obrovské mořské chobotnice.
Ten však nechtěl s lovci ani za
mák spolupracovat a uraženě
odplul někam do hlubin.
A tak se Společenstvo slavně vrátilo domů ke Kyjovce
a pod Vrchnicu. Každý zpět
ke své rodině a řemeslu, které
před výpravou vykonával. Dnes
už by v nich člověk těžko hledal
ty hrdiny z vyprávění. Ono se to
ale možná nakonec stalo úplně
jinak. Inu, legendám není radno příliš důvěřovat.

DĚTSKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA
V MAĎARSKU
Jako častý a osvědčený
doprovod dětského národopisného souboru Pomněnka z Tvrdonic dostala
naše Dětská cimbálová
muzika z Lužic pozvání tohoto souboru ke společné
účasti na festivalu v Budapešti (17.-21. srpna).
Po intenzivním prázdninovém nácviku jsme se sešli
v neděli ve 13 hodin u obecního úřadu v Lužicích, naložili
nástroje, kroje, dary, sladkou
podporu od obce a vyrazili
směr Budapešť. Nálada byla
výborná, a tak naší dvacetiosmi členné výpravě cesta
rychle ubíhala (z Lužic nás
jelo 9).

Na místo zvané Csepel,
což je jeden z 23 obvodů
Budapešti, jsme dorazili po
18. hodině. Od tamního souboru, který se letos zúčastnil
Tvrdonských slavností, se nám
dostalo vřelého přijetí, slavnostní večeře pod hvězdami
a společného muzicírování.
Poté nás ubytovali v příměstském táboře ve stejném místě.
Byla to také centrála odjezdů
a příjezdů.
V pondělí po snídani (o stravu se většinou starali členové
hostujícího souboru)jsme se
s naším průvodcem vydali
na prohlídku hlavního města.
Byli jsme ohromeni spoustou
informací o historii a současnosti Budapešti i Maďarska.

vypravěč a veršotepec
Damba Lehcezapomnětlivý
Dětská cimbálová muzika a DNS Pomněnka v Maďarsku
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Po obědě nechyběla zkouška,
abychom nic nepodcenili,
a odpoledne nám maďarští
přátelé nachystali projížďku
na dračích lodích. Skvělý
a mokrý zážitek! Večer se nesl
v duchu společného pikniku,
hudby a tance.
Úterý začalo poněkud nezvykle. Po snídani jsme navštívili asi 100 metrů vzdálené
koupaliště i s termální vodou. Děti se báječně osvěžily
a vyřádily. Poté následovalo
chystání krojů a odjezd na
venkov asi 30 km od Budapešti. Cestou nás ještě čekal
oběd v krásné zahradní restauraci, na který nás pozval
ředitel festivalu. Vystoupení
bylo součástí programu pro
družební školu z Číny, která
místní škole dovezla dary pro
sociálně slabší rodiny k zahájení školního roku. I když jsme
se domnívali, že děti budou po
celém dnu unavené, opak byl
pravdou, a tak se večer stal
velkým „jupí, jupí, jou“.
Středa byla od začátku plánovaná jako nejnáročnější den
a nezklamala. Od rána pršelo.
Všichni jsme se vydali na hrad
Budai a tam jsme zahráli a zatančili na nádvoří hradu pod
prezidentským sídlem v rámci
největších oslav Maďarska.
Nebylo to v tom počasí, změnách a přesunech vůbec
jednoduché, ale zvládli jsme
to. Obecenstvo pod deštníky
o naše vystoupení projevilo
značný zájem. Po obědě na
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MÁME VÍTĚZE ŠTAFETOVÉHO ZÁVODU 111 HODIN

(česky VÝZVA) pozn. redakce

tamním nádvoří došlo k přesunu do obvodu Ivancse na
místní oslavu státního svátku.
Zahajovali jsme s domácími
pestrý program plný folkloru,
muzikálů a vystoupení zdejších populárních hvězd. Poté
děkovačka u místostarosty,
pár vřelých slov a hurá na
kutě.
Ve čtvrtek po snídani balení, dojemné rozloučení s hostiteli a nezbylo než vyrazit
domů.

Autobus nás přivezl kolem
14. hodiny. Všichni se moc
snažili a děti si určitě zpříjemnily a užily závěr prázdnin.
Děkuji všem muzikantům Adélce, Jarkovi, Jurovi, Michalovi, Pavlovi, Zdeňkovi,
obětavému doprovodu z řad
rodičů Romanovi i Toníkovi
a těším se na další společná
vystoupení.
Ivana Šimčíková
vedoucí CM

Rada obce Lužice děkuje Dětské cimbálové muzice
z Lužic, dětskému národopisného souboru Pomněnka
z Tvrdonic za vzornou reprezentaci obcí, Regionu
Podluží a ČR v zahraničí. Zvláštní poděkování patří
vedoucím souborů paní Zdeně Šlichtové a Ivaně
Šimčíkové.
Jaroslav Kreml, starosta

Nekomerční tým DESAFÍO, který byl
složen z osmi cyklistů a obslužného personálu pocházejícího z Jihomoravského
a Severomoravského kraje, vybojoval ve
druhém ročníku tohoto náročného závodu
první místo s časem 74 hodin 23 minut.
Lužice zastupoval Luděk Benada, cyklista,
kapitán týmu, ZZ - Tom Hrnčiřík v roli řidiče
a navigátora. Z Hodonína se závodu účastnil
lužický rodák Marek Jedlička jako cyklista
a Jaroslav Koneček jako řidič a mechanik.
Blahopřejeme!

Základní údaje: Opel Handy Cyklo Maraton,
111 hodin
Start: Praha, cíl Praha, nejvzdálenější bod
slovenské Košice
celková vzdálenost závodu 2222 km
časový limit na dokončení trasy 111 hodin
počet průjezdních bodů 24
počet zúčastněných týmů 29
Každý tým je patronem jednoho člověka,
který se s handicapem teprve učí žít. Kromě
motivace a podpory mu mohou vyhrát zajímavé
ceny a hlavně mu svou účastí zajistí místo na
zážitkovém sportovním víkendu v přírodě. Ten
se, stejně jako loni, uskuteční cca měsíc po
skončení závodu. Jedná se o setkání cyklistů
a účastníků závodu spolu se svými „svěřenci“.
Dohromady se pak baví sportem (kanoe, raft,
plachetnice, plavání, handbike, kriket, geocasching atd.) Účelem je vytvořit nové vztahy,
přátelství, získat sebevědomí a pozitivní pohled
na život.
Marek Jedlička

Trasa závodu měla celkem 24 průjezdných
bodů a celkově čítala 2222 km. Název závodu
„111 HODIN“ představuje časový limit, za který
je nutné celý závod dokončit.
Celý závod má hlubší humanitární podtext.
Hlavní motivací celé akce byla snaha o integraci
handicapovaných do aktivního života. V každém
z 29 startujících týmů byl jeden cyklista s handicapem. Navíc každý tým byl patronem jednoho
člověka krátce po úrazu a dokončením celého
závodu tým získal zážitkový pobyt pro svého
svěřence. Náš tým jel za Pavla Brože z Nového
Města na Moravě.
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Společenská kro ni ka
Jubilanti
červenec - září
Oldřiška Samsonová
Zdeňka Hřebačková
Marie Varmužová
Ludmila Junošová

Vítání dětí v neděli 21.09. 2014
ve 14.30 a v 15.15 hodin
80 let
80 let
80 let
95 let

Tereza Hubačková
Martin Havlík
Jakub Klvač
Tadeáš Buchta

Hana Půčková
Radmila Sanigová
Tobiáš Řehánek
David Antoš

Všechno nelze říci slovy, co jenom můžeme přát.
Přejeme to nejkrásnější,co život může dát.
V září slaví životní jubileum „80 let“
manželé Štěpán a Rudka Kučerovi
a 14. 9. 2014 bylo 57. výročí
jejich společného života.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky do dalších let.

O KÉNKO J OŽI T REFY
Tak už je tu zas další číslo našeho zpravodaje.
Prázdniny skončily a je tu podzim, no a ani bych
sa nedivil, kdyby na mě co nevidět z reklamních
letáků vykúkly postavičky Mikuláše.
Ale vrátím sa eště zpátky k prázdninám. Tak
jsem šel na obecní úřad pro pytle na tříděný
odpad. Ještě jsem potřeboval pytlíky pro psy,
a tak jsem nakúknul do jedné kanceláře a uviděl
jsem slečnu u toho přístroje, co z teho púšťá
rozhlas. Kolem ní hromada tych cédéček a ona
čučala s bezradným výrazem, jak vyoraná myš.
Tak jí říkám: „Děvčico, co sa děje, že se tak
tváříš?“ A ona odpověděla, že neví, co do toho
rozhlasu pustit.
Tak jí říkám: „No, to je jasné, nějakú tú dechovku, ať si možeme poslechnút, říkaly tetiny,
že už ju moc nepúšťáš. “
No a slečna se podívala ještě bezradněji
a říká: „No právě, strýčku, to je to. Já nemůžu
pouštět jenom dechovku. Když se jdu ven
pobavit s kamarády, tak dostanu vynadané, že
mladá generace žije v Lužicích taky a oni by si
v rozhlase rádi poslechli i něco modernějšího.
Tak si říkám, je to pravda a pustím něco pro
mladou generaci. No a z toho jdu nakoupit

a potkám pár tetiček ze starší generace
a dostanu nadané, co to tam púšťám, že dechovka je lepší. No tak už jsem tak bezradná,
že jsem si řekla, že jim do toho rozhlasu snad
zazpívám.“
Tak sem sa enom pousmál a řekl: „Děvčico,
šak všeckým sa zavděčit nikdy nemožeš. A pokud chce aj tá mladá generace, aby v rozhlase
hráli modernější písničky, no tak to dělaj tak,
že nám starším pustíš dechovku dopoledňa,
když sú děcka ve škole, a mladej generaci odpoledňa zas nejakú tú jejich. A nebude si moct
stěžovat nikdo. “
Děvčica s úsměvem a šibalským mrknutím
oka poděkovala za radu a já s myšlenkou v hlavě, jestli jí do oka zrovna spadla muška, nebo na
mňa mrkla, protože mám ještě nejaké to charisma, sem odešel dom… To už sa asi nedozvím.
Každopádně, když jsem odpoledně poslúchal rozhlas a zrovna púšťala kapelu Queen,
zvedalo mňa to ze židle a cukalo nohama stejně,
jako tá moja dechovka. Tož su teď tak spokójený, jak sem jí tak dobře poradil, že si asi zajdu
na jedno orosené...
Váš Joža Trefa

Napsali nám...
Dobrý den,

Členky SPOZ a Klubu seniorů s oslavenkyní paní Oldřiškou Samsonovou
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není to poprvé, kdy jsem při jízdě po cyklostezce musela objíždět velké hromady exkrementů od koní, nacházíme je i na vozovce
přímo v Lužicích, a to v ulici Ploštiny po celé
její délce směrem k Lužáku.
Nejsem žádný nelida, který nesnáší zvířata,
ale domnívám se, že majitelé zvířat nejsou
oprávněni takto znečišťovat prostředí a jestliže

tuto elementární věc nechápou, musí za ni
nést následky, které je od dalšího pokračování
v tomto nešvaru odradí.
Děkuji vám za vstřícnost a ochotu problém
řešit.
(jméno autorky v redakci)
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Napsali nám

Reklama

Vážená redakční rado,
každé číslo lužického zpravodaje pečlivě čteme a musíme říct, že je vždy pěkně
zpracováno. Nacházíme v něm
spoustu informací a zajímavostí
ze života spoluobčanů. Pravidelnou rubrikou se stal Joža
Trefa, který (a který to je?)
s nadsázkou píše o různých
problémech a situacích ze
života. Co kdyby také někdy
něco nebo někoho pochválil?
Vždyť Lužice jsou velmi krásná
obec a tak si ti, kteří se o to

starají, zaslouží nejen kritiku,
ale i pochvalu. Máme spoustu
známých, se kterými jsme se
shodli, že Lužice jsou moc
pěkná obec. Je nám jasné,
že záleží především na financích. Víme, že finance jsou
velký problém, přesto vidíme
a sledujeme, že se vedení
obce snaží získat co nejvíce
dotací, kterých pak využívá
pro realizaci mnohých akcí
v obci. S podporou celého
zastupitelstva pak jsou tyto
akce realizovány. Kdybychom
je měli všechny vyjmenovat, byl

by tento článek hodně dlouhý
a určitě bychom na něco zapomněli. Kdo ale chce, vidí
a může hodnotit.
Děkujeme za naše krásné
Lužice!
Liba a Honza Kafkovi

Pozn. red.
Joža Trefa málo chválí, protože jeho úkolem je trefovat
se do nešvarů. Identita je
tajná. Pokud by mu někdo
z občanů chtěl poslat námět,
bude Joža rád a pokud bude
možno, použije ho.

DRAČÍ LODĚ NA PÁLAVĚ
Po roční pauze se opět
podařilo dát dohromady partu 20 lidí, kteří měli chuť
a odhodlání závodit v dračích
lodích na Pálavě. Kapitánkou
našeho týmu byla Jana Kozumplíková, která je rodačkou
z Lužic, ale nyní bydlí s přítelem v Olomouci. Tým proto
složila půl na půl z „Lužičáků“
a „Olomoučáků“. Z toho také
vznikl název týmu, a to „Slovácké syrečky“ ſ.
V pátek probíhaly tréninkové
jízdy. Kapitánka je zamluvila
„Slováckým syrečkům“ až na
večerní čas. Což bylo fajn,
protože jsme šli trénovat už
v poměrně veselé náladě,
a tak jsme se u toho i pobavili.
V sobotu nás čekaly závody na
200 m. Celkem se účastnilo
24 týmů. No a díky tomu, že
jsme se dokázali sjednotit
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(a kapitán dobře rozmístil
posádku lodi), jsme skončili
na celkově krásném 14. místě
s časem 1:03,20. To jsme samozřejmě večer museli oslavit. I přes to, že jsme sobotní
večer slavili hodně a dlouho,
nedělní závod na 1km jsme
zvládli za čas 5:33,15 a ze

17 týmů jsme se umístili na
10. místě.
Už teď se těšíme na příští
rok, že se opět pojedeme pobavit a zazávodit si na Pálavu.
Samozřejmě budeme rádi,
když nás přijedete podpořit ſ
Denisa Šimíková
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Hledám ke koupi
rodinný dům se zahradou,
Lužice a okolí 15 km. Ne RK.
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