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ÚVODEM
Milí čtenáři,
redakce Lužického zpravodaje pracuje od října tohoto roku
v novém složení. Naše představa o obsahu Lužického zpravodaje se však nemění. Budeme vám i nadále přinášet pravidelné
informace o dění, záměrech i problémech obce, o kultuře, historii
a ekologii. Škole, spolkům a sportovním organizacím umožníme
propagaci jejich činnosti. V rozhovorech vás budeme seznamovat
se zajímavými lidmi, kteří v Lužicích žijí, tak jako doposud budeme
podporovat sounáležitost občanů a přátelskou atmosféru mezi
nimi. Také vám čtenářům nabízíme prostor pro vyjádření vašich
názorů a představ o dění v obci.
Podle tiskového zákona mají všichni zastupitelé právo zveřejňovat ve zpravodaji informace o své práci pro občany. Věříme,
že své právo budou využívat v souladu s tím, že se nejedná o politicky orientované periodikum, ale budou se věnovat konkrétní
problematice obce a prezentovat svoje vlastní názory a postoje.
Jako zastupitelé jsme zodpovědní nejen za to, jak obec vypadá
nebo jak hospodaří, ale také za to, jakou atmosféru, morálku
a úroveň chování do našeho společenství přinášíme. Dobré
vztahy mezi lidmi nejsou v každé obci samozřejmostí. Jsou pro
obec a občany tím nejdůležitějším ukazatelem spokojeného života, ale také křehkou devizou, která se vytváří velmi dlouho. Proto
bychom si je měli hýčkat a pěstovat. Hledejme tedy vzájemně
spíše to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje.
Přejeme všem krásné prožití svátků vánočních a šťastný
nový rok 2015.
Redakce Lužického zpravodaje
Máte nápad, jak náš časopis vylepšit, doplnit nebo ho obohatit? Máte připomínku či výhradu? Chcete se nás na něco zeptat?
Napište nám na adresu obec@luziceuhodonina.cz nebo nás
kontaktujte prostřednictvím formuláře na:
www.luziceuhodonina.cz
Uzávěrka č.1/2015 je 2. března 2015.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme paní Milušce Kopřivové
a Miroslavě Ištvánkové za jejich dlouholetou nezištnou
práci v redakční radě Lužického zpravodaje.

Foto: Denisa Šimíková
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Slovo starosty

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v závěru kalendářního roku
můžeme hodnotit, jak se nám
podařilo splnit předsevzetí
a cíle, které jsme si pro rok
2014 stanovili. V rámci investic
byl vybudován nový sběrný
dvůr, kter ý byl uveden do
provozu 6. prosince 2014 po
vydání kolaudačního souhlasu
s nabytím účinnosti 28. listopadu 2014. Ve sběrném dvoře
bude ukládán také bioodpad.
Tráva a listí se budou odvážet
k dalšímu zpracování v bioplynové stanici ZP Mikulčice.
Větve se odváží ke štěpkování
v Hodoníně. Nedílnou součástí
péče o životní prostředí je
snížení prašnosti na komunikacích v obci. K zametání
vozovek, parkovišť, chodníků,
cyklostezek a veřejných ploch
bylo z dotačních prostředků
zakoupeno vozidlo, které má
i nástavbu o objemu 1,5 m3 na
zalévání stromů a zeleně. Cena
vozidla byla 3 mil. Kč a spoluúčast obce činila 10 %. Ukončena byla i „Obnova krajinné
zeleně v k. ú. Lužice u Hodonína“. V lokalitě Vinohrádky bylo
vysazeno 2400 keřů velikosti
50 až 100 cm, 157 stromů
prostokořenných vel. 8 až
10 a 74 ks stromů alejových
14 až 16 s balem. Volné plochy
byly osety travním semenem.
Celková plocha výsadby prezentuje 2,7 ha. Z prostoru,
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který byl devastován černými
skládkami, nyní vznikla přírodní lokalita v těsné blízkosti
zástavby jako příjemné prostředí pro obyvatele a zajímavý
ekosystém. Součástí bude
i oplocený prostor pro volný
pohyb psů. Další významnou
investiční akcí bylo zahájení revitalizace veřejného osvětlení.
V první etapě byly instalovány
nové stožáry a úsporná svítidla
se zemním uložením kabelů
v ulicích Pekařská, Hradební
a Dlážděná. V druhé etapě
proběhla rekonstrukce stožárů
a úsporných svítidel v ul. Velkomoravská (od ZŠ po nádraží).
Současně byly instalovány
2 ks nových rozvaděčů RVO1,
RVO2 včetně regulátorů. Tato
technologie umožní snížení
spotřeby el. energie o 35%.
Investice do RVO1 a RVO2 budou hrazeny po dobu pěti let
měsíčními splátkami ve výši
docílených úspor el. energie.
Výše uvedená technologie byla
uvedena do provozu ve stanoveném termínu 1. prosince
2014. Předpokládané procento úspory elektrické energie
bylo měřením potvrzeno ve výši
35%. V současné době je regulováno cca 60% z celkového
počtu světel veřejného osvětlení v obci. V průběhu roku byly
zprovozněny dva kamerové
systémy se záznamovým zařízením ve služebně obecní

policie. První monitoruje prostor před radnicí a základní
školou, druhý sběrný dvůr,
ze kterého je zaveden internet do včelařského arboreta.
Třetí kamera bude v prostoru
hřbitova a mateřské školy.
V listopadu byla dokončena
cyklistická stezka podél areálu
Cihelna. Měří pouze 90 m, ale
prezentuje důležité propojení
ulic Zahrádkářská a Ploštiny
pod dohledem čtyř plastik ze
sochařského sympozia 2014.
V roce 2015 se připravuje
výstavba další části vozovky
v ul. Kratiny, realizace přírodního dětského hřiště při MŠ
Lužice a pokračované výstavbě chodníků a hrobových míst
nového hřbitova. Na základě
výsledků přidělení dotací se
rozhodne o realizaci přístavby
MŠ, rekonstrukci kotelny a přestavbě stávající kotelny ZŠ na
školní dílnu.
Všem občanům přeji
klidné prožití vánočních
svátků, pod stromečkem
dárky, které vás potěší,
veselý silvestr, pevné zdraví
a optimismus v roce 2015.
Ing. Jaroslav Kreml
starosta

Z INVESTIČNÍCH AKCÍ ROKU 2014

Slovo starosty

Obnova krajinné zeleně

Nový sběrný dvůr na ulici Kratiny

Cyklistická stezka u Cihelny
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Aktuálně z radnice
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 - 2018
1. Strana nezávislých kandidátů
2. Hnutí ANO 2011
3. KDU-ČSL
4. KSČM

42, 75 %
26, 97 %
22, 00 %
8, 27 %

POŘADÍ DLE SKUTEČNÉHO POČTU HLASŮ
VOLIČŮ (bez přepočtu)
Poř. Jméno
Strana
Počet
hlasů
1 Mgr. Jana Ambrožová
SNK
531
2 Ing. Jaroslav Kreml
SNK
480
3 Mgr. Jana Líčeníková
SNK
463
4 Ing. Martin Půček
SNK
421
5 Ing. Jakub Buchta, Dis. SNK
419
6 Miloš Kadala
SNK
413
7 Josef Staněk
SNK
410
8 Ing. Bc. Štěpán Prygl
SNK
383
9 Soňa Zimková
SNK
375
10 Ing. Jiří Domanský
ANO 2011
350
11 Josef Krchnivý
SNK
347
12 Jan Pecka
ANO 2011
332
13 Ing. Milan Foldyna
SNK
330
14 Mgr. Jiří Hubačka
KDU-ČSL
315
15 Daniel Dorica
SNK
309

Voleb se zúčastnilo 46,21 % voličů.
Rada obce Lužice:
Ing. Jaroslav Kreml – starosta
Mgr. Jana Ambrožová – místostarostka
Mgr. Jana Líčeníková, Marie Gutová,
Ing. Jakub Buchta - členové
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7 mandátů
4 mandáty
3 mandáty
1 mandát

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ
2014 - 2018
Poř. Jméno
Strana
Počet
hlasů
1 Mgr. Jana Ambrožová
SNK
531
2 Ing. Jaroslav Kreml
SNK
480
3 Mgr. Jana Líčeníková
SNK
463
4 Ing. Martin Půček
SNK
421
5 Ing. Jakub Buchta, Dis. SNK
419
6 Josef Staněk
SNK
410
7 Ing. Jiří Domanský
ANO 2011
350
8 Josef Krchnivý
SNK
347
9 Jan Pecka
ANO 2011
332
10 Mgr. Jiří Hubačka
KDU-ČSL
315
11 Mgr. Jakub Král
KDU-ČSL
299
12 Petr Slatinský
ANO 2011
294
13 Mgr. Tomáš Klásek
KDU-ČSL
284
14 Ing. Michal Poláček
ANO 2011
257
15 Marie Gutová
KSČM
109

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE LUŽICE
• Rada RO schválila návrh na vybudování
nového sportovního doskočiště v areálu TJ
Baník Lužice, na pozemcích obce Lužice,
pro potřebu ZŠ a MŠ Jaroslava Dobrovolského, Lužice, okres Hodonín, příspěvková
organizace.
• RO schválila určení doby a místa konání
svatebních obřadů – pátek a sobota (8 –
18 hodin) – místnost č. 5 v budově OÚ
Lužice a na Starém kvartýru. K přijímání
projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují
do manželství (při svatebním obřadu) byli
schváleni: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana
Ambrožová a Mgr. Jana Líčeníková.
• RO rozhodla o vypracování návrhů provozních řádů hřišť a vybraných veřejných míst
a o jejich předložení RO ke schválení.
• RO schválila přijetí finančního daru ve výši
25 000 Kč pro MŠ Lužice na nákup učebních pomůcek a hraček od Stevo a syn,
s. r. o., Fibichova 2890/9, Břeclav, IČ:
28359453.
• RO schválila Žádost o finanční spoluúčast
obce na zajištění služeb sociální prevence v Města Hodonín na rok 2015 ve výši
46 000 Kč.
• RO potvrdila záměr podle finančních mož-

ností vykupovat pozemky pod komunikací
v obci Lužice, a to nejen v ul. Sklářská.
Povinnost vlastníků pozemků strpět komunikaci na svých pozemcích je dána obecnými
právními předpisy, přesto je cílem obce
Lužice vlastnit pozemky pod komunikacemi.
• RO schválila zabudování (a náklady s tím spojené) madla u schodů do družiny u vstupních
dveří.
• RO rozhodla řídit se na svých jednáních §101 a následujícími zákona č.
128/2000 Sb., zákona o obcích.
• RO vzala na vědomí informace o průběhu
voleb a výsledcích hlasování do Školské
rady př iZŠ Lužice 20. 11. 2014 a pověřuje
tajemníka vydáním jmenování pro zvolené
zástupce.
Za zákonné zástupce nezletilých žáků byli
zvoleni: Petr Slatinský, Jan Pecka
Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:
Mgr. Hana Herůdková, Mgr. Tatiana Hromková
• Rada obce zvolila do Školské rady při ZŠ
za zřizovatele: Mgr. Jana Ambrožová, Daniel
Dorica
• RO projednala návrh komisí RO a jejich
obsazení.

VÝBORY ZO A KOMISE RO
KONTROLNÍ VÝBOR
Předseda:
Poláček Michal, Ing.
Členové:
Foldyna Milan, Ing.
Staněk Josef
Magdolen Vlastimil, Bc.
Smetka Roman, Mgr.

FINANČNÍ VÝBOR
Předseda:
Půček Martin, Ing.
Členové:
Viktorínová Jana, Ing.
Černá Marie
Nováková Miroslava
Kafková Libuše

5

Aktuálně z radnice

Aktuálně z radnice

SOCIÁLNÍ KOMISE RO
Předseda:
Černá Marie
Členové:
Adamcová Zuzana
Gavrišová Alena
Kučerová Andrea, Mgr.
Moosová Jarmila
Popovská Marie
Příkazská Marta
Sasinková Drahomíra

STAVEBNÍ KOMISE RO
Předseda:
Puszkailer Milan, Ing.
Členové:
Brejcha Stanislav
Domanský Jiří, Ing.
Hasoň Marek, Ing.
Nesvadba jiří
Pecka Jan
Půček Luděk
Švarcer David, Ing.

KULTURNÍ KOMISE RO
Předseda:
Hromková Tatiana, Mgr.
Členové:
Havránková Marie
Hubačka Jiří, Mgr.
Králová Lenka
Krchnivý Josef
Vavrysová Miloslava
Martínková Daniela
Nesvadbová Ingrid
Členové
Pražáková Jarmila
Procházková Zuzana
Rezková Iva
Schönová Jindřiška
Šimíková Denisa
Vojkovská Danuše, Mgr.
Zimková Soňa

ZEMĚDĚLSKO - EKOLOGICKÁ KOMISE RO
Předseda:
Prygl Štěpán, Ing., Bc.
Členové:
Buchta Jakub, Ing.
Dohnal Marek, Bc.
Filip Jakub
Ilčík Jiří, Ing.
Janík Svatopluk
Klvač Josef
Marada Pavel, st.
Šebestík Vladimír

MUZEJNÍ A LETOPISECKÁ KOMISE RO
Předseda:
Pokorná Zdislava, Ing.
Členové:
Hájková Alena
Havlík Miroslav, Mgr.
Havlíková Lenka, Mgr.
Hromková Tatiana, Mgr.
Ištvánková Miroslava
Kotásková Věra
SPORTOVNÍ KOMISE RO
Předseda:
Kadala Miloš
Členové:
Dvořák Lubomír, RNDr.
Hřebíček Miroslav
Komosný Antonín
Král Jakub, Mgr.
Slatinský Petr
Staněk Josef
Veselá Zdenka
6

Upozorňujeme vlastníky nemovitostí v zahrádkářských koloniích v k. ú. Lužice u Hodonína, že rada obce Lužice vydala dne 8. prosince 2014 Opatření obecné povahy č. 1/2014,
kterým se mění Opatření obecné povahy č. 1/2012, kterým se se stanoví územní opatření
o stavební uzávěře. Na základě tohoto opatření je možné požádat o dodatečné povolení
stavby. Bližší informace na OÚ Lužice nebo Stavebním úřadě Hodonín.

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Předseda:
Pindová Ludmila
- jubilea, vítání občánků
Členové:
Bayová Marie
- jubilea
Hromková Tatiana, Mgr.
- vítání občánků
Kotlaříková Ludmila, Mgr.
- jubilea
Šimíková Denisa
- vítání občánků,
- občanské pohřby
Šimková Zdenka
- jubilea
REDAKCE LUŽICKÉHO ZPRAVODAJE
Ambrožová Jana, Mgr.
Gutová Marie
Kotásková Věra
Kučí Lenka, Mgr.
Líčeníková Jana, Mgr.
Šimíková Denisa
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Informace o zavedení opatření k zajištění bezpečnosti a pořádku
v obci v roce 2014
Od 1. ledna 2014 byla zřízena Obecní policie Lužice a zahájila činnost přestupková komise.
Pro zajištění bezpečnosti a pořádku v obci byly v roce 2014 instalovány dva okruhy kamerového
systému - na prostranství v okolí obecního úřadu a u sběrného dvora. Třetí okruh kamerového
systému bude nainstalován v roce 2015 na prostranství před hřbitovem.

Z činnosti Obecní policie Lužice
V období uplynulých měsíců říjen a listopad
byla činnost strážníka obecní policie zaměřena
zejména na řešení přestupkových jednání na
úseku občanského soužití, veřejného pořádku
a zakládání černých skládek. Činnost strážníka
byla také zaměřena na pohyb osob na soukromých pozemcích (polích) a v zahrádkářských
koloniích v souvislosti s krádežemi hospodářských plodin. Pozornost byla také zaměřena
na dodržování pravidel silničního provozu. Bylo
zjištěno, že řidiči vozidel je porušováno především ustanovení zákazu zastavení v prostoru kruhového objezdu, který se nachází u obecního
úřadu před prodejnou masa a uzenin.
Je třeba zdůraznit, že v prostoru kruhového objezdu je zastavení a stání zakázáno
a místo pro parkování je zde vytvořeno
z důvodu zásobování prodejny masa, popřípadě prodejny oděvů, nikoli pro stání
vozidel zákazníků zde nakupujících. Ze
strany strážníka bylo porušení tohoto ustanovení
s řidiči projednáváno především upozorněním
a domluvou. Řidiči však opakovaně tento zákaz
porušují i přes to, že poblíž je zřízeno parkoviště.
V dalším období bude činnost zaměřena na tuto
skutečnost a ta bude již sankcionována.
Dalším nešvarem, který se v obci stále
více rozšiřuje a obtěžuje obyvatele obce,
je nedodržování některých zákonných
ustanovení při chovu koní. Touto cestou
upozorňuji chovatele a osoby, které na koních
8

jezdí, že i pro jezdce na zvířeti platí ustanovení
zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o provozu na
pozemních komunikacích - zákon o silničním
provozu). Zejména by měli dodržovat
J § 3 odst.2: řídit vozidlo nebo jet na zvířeti
může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla nebo
jízdě na zvířeti a v potřebném rozsahu ovládá
řízení vozidla nebo jízdu na zvířeti a předpisy
o provozu na pozemních komunikacích.
J § 5 odst. 2: řidič nesmí: a) požít alkoholický
nápoj ani jinou látku obsahující alkohol (dále
jen „alkoholický nápoj“) nebo užít během jízdy
jinou návykovou látku.
b) řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití
jiné návykové látky nebo v takové době po
požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky; v případě
jiných návykových látek uvedených v prováděcím právním předpise se řidič považuje
za ovlivněného takovou návykovou látkou,
pokud její množství v krevním vzorku řidiče
dosáhne alespoň limitní hodnoty stanovené
prováděcím právním předpisem,
c) řídit vozidlo nebo jet na zvířeti, jestliže je
jeho schopnost k řízení vozidla nebo jízdě na
zvířeti snížena v důsledku jeho zdravotního
stavu,
d) předat řízení vozidla nebo svěřit zvíře oso-

bě, která nesplňuje podmínky podle §3 odst.
2 a 3 nebo která je pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky nebo jejíž schopnost k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti je snížena
v důsledku jejího zdravotního stavu,
e) vyhazovat předměty z vozidla,
f) ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro
chodce nebo který zjevně hodlá přecházet
pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit
vozidlo před přechodem pro chodce; tyto
povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje,
g) ohrozit chodce přecházejícího pozemní
komunikaci, na kterou řidič odbočuje, a dále
nesmí ohrozit chodce při odbočování na místo
ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění
na pozemní komunikaci a při otáčení nebo
couvání.
J §60 odst. 1,4,5
(1) Pro jezdce na zvířeti a pro průvodce
vedených a hnaných zvířat platí přiměřeně
povinnosti řidiče podle §5 odst. 1, písm. b),
d), f) a g), §11 odst. 1, §12 až 17, §20 až 24,
§25 odst.1 a 2, 27, §28 odst.1, 2, 4 a 5, §29,
30, §41 odst.7 a §42 odst.2.
(4) Na vozovce musí jezdec na zvířeti jet při
pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni nebo omezováni chodci, smí jet po pravé
krajnici.
(5) Na silnici, místní komunikaci a veřejně
přístupné účelové komunikaci smí jet
na zvířeti jen jezdec starší 15 let. Osoba
starší 12 let smí jet na zvířeti na silnici,

místní komunikaci a veřejně přístupné
účelové komunikaci jen pod dohledem
osoby starší 15 let. Jezdci na zvířatech smějí
jet jen jednotlivě za sebou. Jezdec smí vést
jen jedno zvíře.
Dále upozorňuji na vyskytující se znečistění komunikací v obci po průjezdu koní.
Pokud jezdec na zvířeti, popřípadě majitel
koně, toto znečistění neodstraní, vystavuje
se postihu za porušení ustanovení §47 odst.
1 písm. d), zákona č. 200/1990 Sb. (zákon
o přestupcích).
§ 47 odst.1 písm. d) Přestupku se dopustí
ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné
zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu
veřejného prostranství. Za přestupek podle
odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu
do 1 000 Kč.
Miroslav Bartyzal, strážník

PŘESTUPKOVÁ KOMISE OBCE LUŽICE
Komisi pro projednávání přestupků obce Lužice bylo od 01. 01. 2014 do 30. 11. 2014 oznámeno celkem 31 přestupků.
- 10 přestupků bylo oznámeno občany na
Obecní policii obce Lužice nebo na OÚ
Lužice.
- 21 přestupků bylo postoupeno Policií ČR
nebo Městským úřadem Hodonín, příp. jiným.
Lucie Skutecká

Pracovníci OÚ přejí všem
občanům mnoho štěstí, zdraví
a úspěchů v roce 2015.
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Aktuálně z radnice/Pro seniory

Pro seniory

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Máte zájem o poskytování služeb pro seniory přímo v jejich domácnosti?

• Na www.luziceuhodonina.cz v menu FOTO
– VIDEO naleznete také:
- Fotografie Vinobraní 2014
- Fotografie Vítání občánků 21. 9. 2014
- Fotografie Posezení s písničkou pro seniory
- Fotografie Vánoční jarmark
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 Aktuality 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

EKOLOGIE
!!Poslední vývoz popelnic v roce 2014 bude
31. 12. 2014!!
Přehled vývozu odpadů v 1. pololetí 2015
14. 1. 2015 + pytle
28. 1. 2015
11. 2. 2015 + pytle
25. 2. 2015
11. 3. 2015 + pytle
25. 3. 2015
8. 4. 2015 + pytle
22. 4. 2015 + pytle
6. 5. 2015
20. 5. 2015 + pytle
3. 6. 2015

Pro seniory

Pomoc při získávání informací v oblasti sociální péče a služeb:

Obecní úřad Lužice
Mgr. Jana Ambrožová, místostarostka, tel. 511 117 826, mobil 724171335
SLUŽBY U VÁS DOMA
Kadeřnice
Věra Pindová
Drahomíra Králová
Pedikúra
Ludmila Schönová

608 518 022
518 358 048
728 123 610

Dovoz obědů
MŠ Lužice
Pečovatelská služba Homediss

518 357 369
518 352 357
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Kadeřnictví, pedikúra, masáže, úklid domácnosti, drobné opravy, nákupy,
dovoz obědů, doprovod k lékaři apod.
Ozvěte se, rádi zveřejníme vaši nabídku ve zpravodaji, na webu a infokanále!
Kontakt: OÚ Lužice, Denisa Šimíková, 511117827

Jaké jsou potřeby seniorů?
Výsledky dotazníkového šetření
Dotazník, který připravila sociální komise RO
pro seniory nad 65 let, byl přílohou Lužického
zpravodaje č. 2/2014. Zájem seniorů o jeho
vyplnění byl minimální, proto nebylo možné jej
vyhodnotit. Při listopadové akci Posezení s písničkou pro seniory proběhla zajímavá beseda
o sociálních službách s vedoucí komunitního
plánování města Hodonín Bc. Marcelou Prchalovou. Při této besedě jsme přítomné občany
z řad seniorů znovu vybídli, aby odpověděli
alespoň na některé vybrané otázky z původního
dotazníku. Nejčastější odpovědi zveřejňujeme.
Počet vyplněných dotazníků: 40
Průměrný věk respondenta: 69 let
Dotazník vyplnily převážně ženy (30)
Přehled nejčastějších odpovědí na otázky
v dotazníku:
1. Hledáte v současné době nějakou konkrétní pomoc nebo sociální službu ?
- domov pro seniory (popř. jiné pobytové zařízení (10)
- telefonní krizovou linku (3)
- denní stacionář (2)
2. Které z následujících aktivit vám v Lužicích zcela chybí nebo jejich nabídka pro
seniory není dostatečná?
(Zaškrtněte max. 3 odpovědi.)

- místa pro setkávání (13)
- zájmové a vzdělávací kurzy - např. tréninky
paměti, výuka PC či jazyků, ruční práce
apod. (13)
- pohybové aktivity pro seniory (9)
3. V jaké domácnosti žijete?
- s manželem/manželkou, partnerem/partnerkou (12)
- samostatně (11)
- vícegenerační domácnost (5)
4. Vyhovuje vám vaše současné bydlení?
- ano (20)
- ne (1) – vysoké náklady na bydlení, horší
zdravotní stav
5. Máte zájem odejít do domova důchodců?
- ano, co nejdříve (0)
- ano, ale až v případě, že bych byl(a) nemohoucí (12)
- ne (13)
Nejčastější připomínky a přání seniorů:
- přidat více laviček v parcích
- vybudovat venkovní sportoviště pro seniory
- častější projíždění uliček obecní policií
- vybudovat čekárny na autobusových zastávkách
- vysvětlit otázky vysokého stočného
11

Pro seniory/Osobnost

My všichni školou povinní

- vyřešit problematiku s „nepřizpůsobivými
občany“
Získané informace jsou pro nás inspirativní
a dále se jimi budeme zabývat. Malý počet
účastníků ankety nám však nedává jednoznačnou odpověď na to, jaké jsou potřeby většiny
seniorů v Lužicích. Proto budeme hledat další

cesty, jak získat tyto důležité informace o potřebách seniorů. Na základě připomínek občanů
snižujeme hranici pro odpověď na 60 let.
Dotazník je stále k dispozici na www. luziceuhodonina.cz
Mgr. Jana Ambrožová
místostarostka

OSOBNOSTI
Tato kapitola nebude tentokrát věnována pouze jednomu člověku, jak tomu bývá
obvykle. Několik událostí a setkání mne v poslední době přivedlo k rozhodnutí, že
osobností, o kterých se musím zmínit v závěru roku, je mnohem víc…
• První setkání, které mne přivedlo na tuto
myšlenku, se uskutečnilo na podzim, když
jsme s členkami sboru pro občanské záležitosti navštívily 93leté manžele Marii a Josefa
Kučerovy, kteří se s láskou brali ve 20 letech
a v manželství žijí dlouhých 73 let. Dodnes si
projevují vzájemnou úctu a toleranci. Kdysi
doopatrovali svoji 100letou maminku a dnes
s vděčností chválí svou vnučku Karin, jak se
o ně i se svými syny příkladně stará. A vzhledem k jejímu náročnému povolání to vůbec
není jednoduché.
• Přes 90 let věku mají také manželé Anežka
a Jan Zimkovi, o které vzorně a trpělivě
pečuje jejich syn s rodinou, stejně jako
o nejstarší občanku naší obce 95letou paní
Junošovou se stará její nevěsta Blanka.
Vzpomínám na nejstarší občany naší obce
paní Otýlii Geierovou, pana Oldřicha Slížka,
paní Ambrozovou a mnoho dalších, o které
rodina pečovala až do konce jejich dní.
• Není možné jmenovat všechny rodiny, které
se samozřejmostí, trpělivostí a pokorou pečují o své nemocné nejbližší, vracejí svým
rodičům jejich starostlivost a péči, kterou
svým dětem kdysi věnovali. A věřte, není jich
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v Lužicích málo. Troufám si dokonce říct, že
většina… Všem patří naše úcta a poděkování.
• Při rozloučení s panem Bohumilem Vavrysem v lužickém kostele jsem si uvědomila,
jak je dobře, že máme v Lužicích mezi námi
osobnosti, jakými jsou paní Drahomíra
Sasinková ze sociální komise RO, Marie
Popovská a pan Josef Molnár ml. z lužické
farnosti, kteří panu Vavrysovi bez předsudků
a obětavě pomáhali a zajišťovali péči o jeho
osobu. I navzdory nepochopení a odsuzování některými občany.
• Mezi osobnosti naší obce patří také mnoho
spoluobčanů, kteří zajišťují činnost spolků,
sportovních oddílů, zájmových sdružení,
orgánů obce a SPOZ. Jejich cílem není jen
udělat něco pro sebe, ale věnují svůj čas,
energii i vlastní prostředky ostatním. Bez
těchto obětavých osobností by byl společenský i sportovní život v Lužicích velmi
ochuzen.
Všem moc děkujeme.
Jana Ambrožová

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

STŘÍPKY

Z

PRIMA

Š KO LY

• V září se naši žáci zúčastnili
besedy o třídění odpadu.
Lektoři programu Tonda
Obal na cestách dětem vysvětlili a ukázali, jak se třídí
odpady. Všichni si mohli také
vyzkoušet, jestli zvládnou
odpady třídit.
• V rámci barevného odpoledne, které probíhalo během lužického vinobraní, se
někteří žáci zúčastnili také
dýňové soutěže.
• Dopravní výchovu ve třídě
i na hřišti trénovali žáci 3.
a 4. třídy.
• V Mikulčicích pořádali 3.
ročník běhu Rasticovým
městem Akropole cross.
Z a n a š i š ko l u b ě že l o
20 žáků. Někteří z nich
získali ve svých kategoriích
medailová umístění, ti ostatní
také vzorně reprezentovali
školu.
1. místo Alena Fukalíková,
2. tř., Patrik Slatinský 4. tř.,
Tomáš Jungwirth 5. tř., Eva
Černá 8. tř., Richard Svoboda 6.tř.
2. místo Radek Zálešák 9.
tř.
4. místo Lucie Holešinská
2. tř., Nikol Petrásková 4.
tř., Lucie Dulovcová 7. tř.,
Tomáš Turek 7. tř.

3. ročník běhu Rasticovým městem „Akropole cross“

5. místo Alžběta Hubačková
2. tř., Martin Maršálek 2.
tř., Veronika Hromková 3.
tř., Veronika Pekařová 5. tř.,
Jaroslav Knápek 8. tř.
Dále školu reprezentovali: Nela Paráková, Marek
Kotlařík, Terezie Adeyinka,
Karolína Maršálková, Jakub
Slatinský.

oslavit Mezinárodní den
seniorů. Slyšeli výběr pohádkových a filmových písní
od našich nejznámějších
interpretů. Na závěr předali
žáci všem seniorům květinu
jako blahopřání ke dni seniorů a také jako poděkování
za jejich celoživotní zásluhy
pro rodinu a blízké.

• Výchovný koncert hudební
školy Yamaha jsme připravili
pro žáky I. i II. stupně. Pro
žáky II. stupně to byl program „Táta, já & dubstep“,
seznámili se s různými hudebními žánry, především
s těmi, které jsou často nad
rámec vyučovacích osnov
hudební výchovy.
Vystoupení „Babička má
narozeniny“ bylo pro žáky
I.st. a pro seniory, kteří přišli

• Ve sběru papíru byla nejlepší 4. třída, mezi jednotlivci
zvítězil Matěj Matuškovič ze
4. tř. Za 9520 kg nasbíraného papíru jsme dostali
12 376 Kč. Část z výtěžku
věnujeme naší adoptované
indické dívce Nishe Fernandes.
• Ve štafetovém běhu Boba
Zháňala v Hruškách se štafeta naší školy umístila na
13

My všichni školou povinní
pátém místě z deseti přihlášených škol Regionu
Podluží. Za reprezentaci
školy děkujeme těmto závodníkům:
2. tř.: Bočková Eliška, Svobodová Zuzana, Holešinská
Lucie, Maršálek Martin,
Fukalíková Alena, Benadová
Lucie
3. tř.: Karas Richard, Pihar
Daniel, Hromková Veronika,
Kučerová Eliška
4. tř.: Bohunská Silvie,
Pecková Karolína, Harcová
Eliška, Petrásková Nikol,
Slatinský Patrik, Pecková
Julie
5. tř.: Urc David, Pekařová
Veronika, Boček Jiří, Slatinský Jakub, Jungwirth Tomáš
• V krajském kole turnaje
v deskové hře „Košík plný
rozumu“ (hra je zaměřena
na otázky o zdravé výživě)
naši žáci úspěšně reprezentovali školu. Druhé místo

My všichni školou povinní

SLAVNOSTNÍ

Štafetový běh Boba Zháňala v Hruškách

získali Jaromír Herůdek, 5.
tř., Aleš Brhel, 6. tř., Adam
Sýkora, 9. tř. Natálie Lamošová se umístila na třetím
místě.
• Pro žáky I. stupně uspořádaly paní učitelky turnaj v deskové hře „Člověče, nezlob
se“. Z třídních kol postoupili
tři žáci z každé třídy. Byli

rozděleni do dvou kategorií.
Vítězi v jednotlivých kategoriích se staly Nela Machálková
a Veronika Pekařová.
• Muzikálem ze školní družiny
a vystoupením žáků I. st. na
vánočním jarmarku v sokolovně jsme zahájili letošní
advent. Toto vystoupení pak
všichni předvedli ve škole
pro klienty ze Zeleného
domu pohody, kteří si pro
nás také připravili krátký
program.
• Prima škola Lužice vám
všem přeje příjemné
a klidné Vánoční svátky
a do nového roku pevné
zdraví, radost, štěstí a pohodu.
Mgr. Jana Líčeníková

Ve čtvrtek 27. listopadu
proběhlo v 1. třídě slavnostní
„Otvírání slabikáře“ a „Pasování prvňáčků na čtenáře“.
Na slavnostní akci byli pozváni
rodiče a prarodiče.
Ve své knize Povídání o pejskovi a kočičce popisuje Josef Čapek, jak zvířátka pekla
dort. Tento příběh se dětem
moc líbil. V převlečení za
pejsky a kočičky zazpívaly
písničky, zatančily, přednesly
básničky a předvedly rozmanité činnosti z hodin českého
jazyka. Malí prvňáčci četli slabiky, skládali slova, četli věty
s obrázky a psali písmena,
aby prokázali, že si slabikář
zaslouží.
Pan ředitel, v přestrojení
za krále, pasoval prvňáčky

OTVÍRÁNÍ SLABIKÁŘE

Otvírání slabikáře a pasování prvňáčků na čtenáře

na čtenáře a předal dětem
vytoužený slabikář.
A jaká by to byla slavnost
bez sladké tečky? Překvapením nakonec byl dort ve tvaru
slabikáře.
Poděkování patří rodičům,
kteří svým dětem pomáhají

s každodenní přípravou na
vyučování, žákům a třídním
učitelkám 4. a 5. tř. za drobné
dárečky prvňáčkům.
Přejeme všem prvňáčkům,
ať se jim ve škole i nadále líbí.
Mgr. Danuše Vojkovská,
třídní učitelka

základní školy v Lužicích
pro dČti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009
se koná

v budovČ ZŠ

od 14:00 hodin do 18:00 hodin
Rodiþe s sebou pĜinesou: obþanský prĤkaz
rodný list dítČte
kartiþku zdravotní pojišĢovny

Výherci ve hře „Košík plný rozumu“
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My všichni školou povinní

My všichni školou povinní
sem a cestou se k nám přidaly děti z dětského
domova z Hodonína a děti z Břeclavi. Navštívili
jsme: historickou část Vídně, gotický chrám
sv. Štěpána, muzeum Arsenal, české velvyslanectví ve Vídni, vídeňský Parlament, náměstí
Marie Terezie. Nejvíce se mi líbila historická
část Vídně, socha W. A. Mozarta a chrám sv.
Štěpána. Počasí nám přálo, a tak jsme si to
užili. Výlet se mi moc líbil a jsem spokojena,
že jsem se toho mohla zúčastnit. Moc děkuji.
(Adéla Černá, 8. tř.)

Z hodin českého jazyka
PROMIŇ
Snad každý se umí omlouvat. Někomu to jde
snadno, někomu těžce. Někdo se omlouvá často a někdo skoro vůbec. Většinou se omlouváme
upřímně, protože jsme udělali chybu a je nám to
líto. Někdy se omlouváme jenom tak, protože se
nechceme hádat nebo řešit nesmysly. Důvodů,
proč se omlouvat, je spousta, ale vždy by to
mělo být upřímné.
Já se omlouvám docela často, ale vždy upřímně. I když se často omlouvám, tak je pro mě
slovo promiň jenom obyčejné slovo. Je to pro mě
obyčejné slovo, protože moc nechci, aby se mi
někdo omlouval. Zvykl jsem si, že se mi lidé moc
neomlouvají, a tak z toho teď mám divný pocit.
Je to pro mě jenom obyčejné slovo, ale myslím
si, že je důležité. Kdyby se nikdo neomlouval,
tak by se skoro všichni hádali. Slovo promiň je
důležité, pro každého znamená něco jiného
a pro každého má jiný význam.
David Nezval,9.třída

Jedna z mnoha slohových prací. Mám hodiny
slohu ráda, dovídám se, jak by to mělo fungovat
a co si vlastně naši žáci myslí - upřímně i neupřímně. Chodí se mě ptát na chodbu, jaké bude
dnešní téma do slohu a já musím vymýšlet nové
a neokoukané náměty, ale stejně se někdo
ušklíbne. Je zajímavé, jak všichni ztichnou, zamyslí se a začnou psát a píšou a píšou… Pak se
dozvím, že slovo promiň z nás dělá lepší lidi...,
že svět by byl daleko hezčí, kdybychom se uměli
omluvit…, a mám radost, že ty krásné myšlenky
se neztratily, že v hlavách našich dětí jsou a že
jim jen musíme naslouchat… Udělejte si někdy
čas a poslouchejte…, třeba budete mít prostou
radost jako já.
Každý den trochu radosti, trochu sluníčka
a trochu štěstí v novém roce 2015…
Mgr. Marcela Komendová

ZÁJEZD DO VÍDNĚ
S Československou obcí legionářskou naše
obec a základní škola spolupracují již delší dobu.
Společně se podílí na organizování různých akcí,
např. vzpomínky na legionáře – rodáky z Lužic,
koncert vojenského uměleckého souboru Ondráš v rámci cyklu „Růže pro válečné veterány“,
Vánoční vinšování s Ondrášem, beseda s žáky
školy o vzniku Československa, Zborovský závod branné zdatnosti, a v neposlední řadě zájezd
do koncentračního tábora Mauthausen v červnu
letošního roku a zájezd do Vídně.
Pozvání na tematický zájezd do Vídně za
poznáním historických památek u příležitosti
100 let od vypuknutí I. světové války přijali představitelé obce, muzejní a letopisecké komise
a žáci základní školy v listopadu. V dopoledním
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programu jsme se prošli historickou částí Vídně
a prostřednictvím průvodkyně se dozvěděli
zajímavé informace. Následovala prohlídka
vojenského muzea Arsenal s rozsáhlou expozicí
z různých válečných období.
V odpoledních hodinách jsme navštívili české
velvyslanectví ve Vídni, kde jsme byli přijati panem
velvyslancem Ing. Janem Sechterem. Také jsme
měli možnost zhlédnout výstavu obrazů mikuleckého rodáka ak. mal. Pavla Vavryse „Česká
paměť“ v rámci projektu LEGIE .
O stručné hodnocení tohoto zájezdu jsem
požádala naše žáky:
- Moc se mi líbil výlet, ale nejvíce muzeum
a katedrála sv. Štěpána.
(Lukáš Kordula, 8. tř.)

Zájezd do Vídně

- Výlet do Vídně se mi moc líbil. Jsem ráda, že
jsem byla vybrána z tolika zájemců. Bylo skvělé, že pro nás přijel autobus až k obecnímu
úřadu a vozil nás po Vídni. Prohlídka historické
části Vídně i návštěva českého velvyslanectví
s prohlídkou se mi líbily. Jediné, co mě moc
nezaujalo, bylo vojenské muzeum Arsenal.
Bylo hezké, ale mě tyto věci moc nezajímají.
(Lucie Vagundová, 8.tř.)

- Mně osobně se výlet do Vídně moc líbil, i když
muzeum nebylo nic pro mě, války mě nějak
neberou, ale i tak se mi tam líbilo. Jsem moc
ráda, že jsem jela, protože tam už se asi nikdy
nedostanu. Byl to super zážitek. A kdyby byla
příležitost jet i příští rok, ráda pojedu.
(Olga Skočíková, 8. tř.)
Chtěla bych touto cestou poděkovat Mgr.
Františku Trávníčkovi, předsedovi ČSOL
Valtice, za realizaci a organizaci těchto
akcí. Především za velmi zajímavé a přínosné zájezdy, kterými umožnil našim žákům
poznat historii.
Mgr. Jana Líčeníková

- Zájezd do Vídně byl super, bylo strašně fajn,
že jsme mohli jet do Vídně, protože takovou
možnost nemá každá škola... Byli jsme v historické části Vídně, ve vojenském areálu, tam
to bylo nejlepší... A pak na velvyslanectví ČR...
Jsem rád, že nám naše škola takové výlety
umožňuje.
(Boris Hasil, 9.tř.)
- Ve Vídni se mi líbilo. Jediné, co se mi nelíbilo,
bylo to velvyslanectví. Tam jsem se nudila, ale
doufám, že příští rok budu mít možnost jet
znovu.
(Terezie Nová, 8. tř.)
- V pátek 14.11.2014 jsem se se svými spolužáky a kamarády z 9. třídy a p. starostou,
paní místostarostkou a paní zástupkyní ZŠ
zúčastnila výletu do Vídně. Jeli jsme autobu-

Mgr. František Trávníček, pan velvyslanec Ing.
Jan Sechter a starosta Lužic Ing. Jaroslav Kreml
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Antonín KrejĀiĢík
ve spolupráci s Obecním úĢadem Lužice
poĢádají na CihelnĒ - „Lužáku“

O LUŽICÍCH NA RÁDIU BRNO

Poděkování za krásnou atmosféru
u vánočního stromu

V pondělí 1. prosince 2014 vysílalo rádio Brno
v průběhu dne v různých pořadech o Lužicích.
V přímých vstupech hovořila o obci a Starém
kvartýru kronikářka paní Věra Kotásková, recept
na vánoční cukroví posluchačům poradila paní
Marie Dvořáčková. Předseda Lužických mužáků
Josef Krchnivý představil spolek mužáků a poslal
posluchačům písničku z jejich CD. Místostarostka pozvala posluchače do Lužic na prosincové
kulturní akce. Závěrečné slovo patřilo starostovi
obce Ing. Jaroslavu Kremlovi, který poděkoval
všem občanům a spolkům za spolupráci a nechal
zahrát písničku „Tá lužická dědina“, kterou na CD
zpívá ženský sbor.
Jana Ambrožová

Rozsvícení vánočního stromu je doprovázeno vůní koláčků, vánočního cukroví,
svařáku a čaje.
Pitný režim zajišťují pracovnice školní
jídelny.
Koláčky a vánoční cukroví jsou výsledkem
práce šikovných rukou členek Klubu seniorů
pod vedením paní Marie Dvořáčkové. Letos
se podařilo napéct téměř dva a půl tisíce
zákusků a přibližně patnáct set koláčků.
Zvoneček u pokladničky s dobrovolným
vstupným je výrazem toho, že naši občané
přijdou rádi podpořit dobrou věc, ochutnat
připravené pohoštění a všichni společně
zahájit adventní čas.
Ráda bych poděkovala všem, kteří v letošním roce připravili vánoční jarmark, program
u vánočního stromu a pohoštění.
Výtěžek z dobrovolného vstupného
5768 Kč věnoval Klub seniorů našim
dětem z mateřské školy a školní družiny.
Za všechny děti vám srdečně děkuji.

A jaké byly ohlasy? Za všechny uvádíme alespoň
tyto dvě bezprostřední reakce:
• Nedá mně to, abych nenapsala své dojmy
z dnešního vysílání na rádiu Brno o Lužicích. Já
prostě všem děkuji.
Myslím, že jste všichni účinkující udělali Lužicím
pěknou reklamu. Všichni mluvili moc pěkně,
bezprostředně, nadšeně. Moc se mi to líbilo,
no, holt jsme jedničky - my - Lužičani. A hlavně
vy všichni, co jste pořadem provázeli. Takže
opět krásná akce na jedničku, tak jako nedělní
jarmark a rozsvěcování stromku. Také krásná
akce, kde se vlastně sejdou celé Lužice. A o tom
to je - jak by řekl Pitkin. Tak ještě jednou díky.
A hodně sil a elánu do příštích akcí.
Al. Hájk.
• Děkujeme za upozornění na povídání o Lužicích.
Sledovali jsme brněnské rádio od rána až po
povídání pana starosty. Bylo to prima. Děkujeme.
Miroslav a Jiřina Slavíkovi
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Mgr. Jana Líčeníková
členka RO a zástupkyně ředitele školy

31. prosince 2014 ve 13 hodin již 6. roĀník

UkonĀení plavecké sezony 2014
Na co se můžete 31. prosince na Cihelně těšit?
Přijedou otužilci z plaveckého oddílu FIDES
Brno, který je několikanásobný mistr České
republiky v zimním plavání. Mezi členy bude
mistryně světa pro rok 2014 Magda Vokurková,
dále přemožitel kanálu La Manche Petr Mihola
a spousta dalších mistrů České republiky v různých věkových kategoriích. Dále přijedou otu-

žilci z plaveckého oddílu Polární ježci JIHLAVA,
který skončil v roce 2013 na 4. místě v České
republice a jehož jsem členem. Občerstvení
zajištěno, vstupné dobrovolné.
S pozdravem zimnímu plavání 3x zdar!
Antonín Krejčiřík

PRVNÍ ALBUM POTKANÍ SEZÓNY JE NA SVĚTĚ!
Všechny fanoušky původně ryze lužického
seskupení Potkaní sezóna určitě potěší informace, že závěrem tohoto roku se podařilo
vykutálet z hodonínského studia PARADOX
první oficiální album „NÁM JE TO JEDNO“.
Momentálně je sice k poslechu zatím jen
v MP3 podobě na internetu, a to na adrese:
http://bandzone.cz/potkanisezona, kde se
album dá i stáhnout, chystá se ovšem i CD
verze, která by měla spatřit světlo světa někdy
v prvních měsících roku 2015. Někdy koncem
ledna nebo v únoru chystáme i křest zmíněného CD, a to v Lužicích v baru Durango, kde
Potkaní sezóna kdysi rozjížděla svou koncertní
činnost. Vystoupit by měla také brněnská kapela Tyršova společnost.

Všechny aktuální informace lze najít na
facebookovém profilu Potkaní sezóny, kde lze
psát i dotazy či připomínky a postřehy. Jakmile
budeme vědět datum křtu CD, tak ho zde samozřejmě také včas vyvěsíme.
Všem našim příznivcům, fanouškům i kamarádům děkujeme za podporu a doufáme, že
se uvidíme na některém z dalších koncertů.
Prozatím třeba na již zmíněném křtu našeho
CD „NÁM JE TO JEDNO“.
Michal Oliva
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KROJOVÝ
PLES
10. ledna 2015
začátek 19:00
v Sokolovně
hraje Zlaťulka

PLES
SRPDŠ
7. března 2015
začátek
v 19:00
v Sokolovně
hraje Kombet

PLES

SPORTOVCŮ
28. února 2014
začátek v 19:30
v Sokolovně
hraje Jama
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Včelařský spolek v letošním roce
Letos jsme se snažili podílet na mnoha akcích, které zaštiťovala obec Lužice. Největším počinem byla výstava Včelařství
k výročí 150 let včelaření na Moravě, kterou jsme pořádali společně s Muzejním spolkem Lužice. Výstava byla hojně navštěvována. Díky ní nyní lidé v obci vědí, že tady máme včelaře, jak
se o včely staráme, co nás trápí, co ke včelaření potřebujeme
a jaký mají i oni z našich včeliček prospěch.
Lidé již vědí, že máme včelařské kroužky, do kterých mohou
chodit děti učit se včelaření, ale taky se u nás dozvědí něco
o přírodě, rostlinách, stromech a o tom, jak je důležité chránit
je. Jsme rádi, že absolventi našich kroužků nejen přírodu neničí, ale také jim to dá impuls k hlubšímu studiu, mnohdy je tato
záliba zavede až na vysokou školu.
Žádný kroužek by nemohl existovat bez podpory obce a obětavé práce vedoucích kroužků.
Areál arboreta se postupně stává důležitým místem pro
činnost kroužků. Zatím jsme neměli možnost prezentovat
naše snahy o hlubší poznání života včel, protože areál neměl
připojení na internet.
To se však nyní mění a díky pochopení ze strany představitelů
obce Lužice jsme ONLINE na www.vcelarum.cz

Po dva roky jsme se snažili
o připojení na internet, ale
nedařilo se to. Teprve s vybudováním sběrného dvora
s jeho mikrovlnným vysílačem,
pokácením uschlých topolů
a umístěním vysokého stožáru
pro spoj se to podařilo. Nyní
můžeme začít s monitoringem
včel, akcí, kterou přítel Jirka
Knapil dělá v rámci projektu
„Lítá to vzduchem“ přímo na
arboretu.
Chtěli bychom tímto poděkovat za to, že na nás na
radnici mysleli a že připojení
internetu zrealizovali.
Oldřich Ištvánek

Výstava „Včelařství k výročí 150 let včelaření na Moravě“

U PRAMENE MORAVY
aneb Apalucha 2014
Stalo se již nepsaným pravidlem, že konec října kolem
státního svátku tráví část Lužických mužáků na horské
výpravě, která po vzoru filmu
„S tebou mě baví svět“ nese
název Apalucha. Ano, je to jen
pánská jízda a nejinak tomu
bylo i letos.
Základnu jsme podobně
jako loni měli v osadě Vysoký
Potok mezi Hanušovicemi
a Králíky, přičemž už dávno
před samotnou výpravou jsme
si stanovili vysokou metu – dojít
až na Králický Sněžník k pramenu řeky Moravy. Nikdo však
při stanovení tohoto cíle nepočítal s deštěm, mlhou, sně-

hovou pokrývkou ve vyšších
partiích hor, hladem a žízní.
Část výpravy dojela na základnu již v pátek 24. 10. odpoledne, jiná část téhož dne
večer po zastávce a nákupu
v podnikové prodejně olomouc
kých tvarůžků v Lošticích –
spolu s nově otevřeným muzeem tvarůžků (doporučujeme
k návštěvě) a poslední část
pak v sobotu ráno s dalšími
nezbytnými zásobami.
Téměř okamžitě jsme se
třemi auty přemístili na Dolní
Moravu, což je dnes známý
a rozvíjející se resort zimních
sportů, odkud jsme sedačkovou lanovkou vyjeli v mlze

a za drobného mrholení na
horský hřeben, na němž jsme
nic neviděli – ani co je před
námi, ani co je za námi, ani
Králický Sněžník, zkrátka
nic. Ještě že jsme měli různé
destiláty, jež nám pomáhaly
zahnat chmury a trudomyslnost. Nezbývalo nic jiného
než se vydat k pramenu.
Po bloudění v mlze, které
připomínalo Cimrmanovo
bloudění při dobývání severního pólu, jsme chytili stopu
a mašírovali, alespoň zpočátku. S přibývajícími kilometry
a nadmořskou výškou se naše
skupina rozdrobila, a tak jsme
se u výrazných orientačních
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bodů různě scházeli a čekali. Ti nejmohutnější z nás,
a tedy nutně i nejpomalejší,
připomínali v okamžiku, kdy
se vynořili z mlhy, medvědy.
Jednalo se o první medvědy
v okolí Králického Sněžníku
a jen my jsme věděli, že to jsou
mužáci z Lužic.
Počasí udělalo z celého dne
náročnou výpravu, nicméně
cíle se nám podařilo dosáhnout. A tak jsme všichni viděli
onen malý pramínek řeky
Moravy (pramen je geograficky v Čechách), jež protéká
celou Moravou a na Podluží
se mění v klidnou a pomalou
řeku, kterou všichni známe.
U pramene jsme zanotovali
naši oblíbenou „Pri trenčanskej bráně“ a z udivených
pohledů turistů se dalo vyčíst,
že se se sborovým zpěvem ve
vrcholových partiích našich
hor běžně nesetkávají. Inu,
všechno je jednou poprvé.
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Horská výprava Lužických mužáků „Apalucha“, foto: Vít Hubačka

Mladší členové naší výpravy zamířili ještě na samotný
vrchol Králického Sněžníku
a podle fotografií to muselo být
úžasné, jelikož vyšli z mraků
a inverze přímo do sluníčka
a především rozhledové podmínky byly vynikající – Jeseníky, Krkonoše, Orlické hory,

Polsko… My starší jsme se
pomalu ubírali dolů, protože
jsme začínali mít dýchací
potíže. Ještě jsem totiž nepoznamenal, že jsme pramen
Moravy zdolali bez kyslíkových
přístrojů. Únavou a vyčerpáním nám nebylo příliš do řeči
(navíc na trase nebyla žádná
turistická chata či restaurace)
a naše poznámky se nejčastěji
omezily na konstatování „Který
blbec toto vymyslel“. I přes
tyto řeči byl však každý náležitě hrdý na to, že kopec zdolal.
Navíc s klesající nadmořskou
výškou i vědomím toho, že
dole čeká restaurační zařízení,
pivečko a svařák, se nálada výrazně lepšila. Jedinou
nebezpečnou epizodou při
sestupu bylo setkání se třemi
myslivci s flintami, které jsme
museli upozornit, že ti vzadu
za námi nejsou medvědi, ale

naši kamarádi. No a v první
restauraci na Dolní Moravě
padaly po druhém pivečku
návrhy, že zítra půjdeme k pramenu Moravy z polské strany,
že příští rok půjdeme bivakem
na Sněžku, nejodvážnější
z nás hovořili o francouzských
Alpách.
Shrnutí je velice jednoduché.
K pramenu Moravy jsme došli, celou akci Apalucha jsme
zvládli, v místní rybárně jsme si
pochutnali na místních rybích
specialitách, během pobytu
se jeden z našich členů stal
potřetí tatínkem (ten s námi
pochopitelně nebyl a plnil
zodpovědně své otcovské
a rodičovské povinnosti). Po
oznámení, že Anežka je na
světě, jsme tuto milou skutečnost řádně oslavili a připili
jí i mamince na zdraví. Zkrátka

po všech stránkách plodný
a zajímavý prodloužený víkend.
P.S.
Aby naše manželky a partnerky nezůstaly o nic ochuzeny, připravili jsme jim 14.listopadu posezení na Tabačárně,
kde jsme jim poděkovali za

trpělivost a pochopení, které pro naše zpívání a naše
kamarádství mají. Myslím, že
nejenom ony, ale i my jsme
byli překvapeni, jak jsme kulinářsky šikovní a nadaní.
Za Lužické mužáky
Mgr. Tomáš Klásek

Brontosauąí nabitý
nabitý podzim
podzim
Brontosauąí
O letošním podzimu měly
brontosauří oddíly napilno.
Sotva nám v září začaly první
oddílové schůzky, už jsme
vyrazili na oslavy 40 let od
založení celého Hnutí Brontosaurus. Více než pětistovka
příznivců zeleného zvířete se
sjela do Telče, kde jsme prožili
nezapomenutelný víkend. Čekaly nás všemožné hry a jiné
aktivity, večerní koncerty,
divadlo a nechyběla ani po-

moc přírodě v podobě úklidu
černých skládek.
V říjnu následovala naše
tradiční akce – čištění a vyvěšování budek v okolí mikulčických vykopávek a na anglické aleji. Vše proběhlo
v rámci zapojení do celostátní
akce 72 hodin, která sdružuje
kolektivy po celé republice
v dobrém úsilí pomoci nějak
svému okolí.

O podzimních prázdninách
jsme si pak vyjeli na čtyřdenní výpravu do Ivančic.
Letošní oddílový program je
motivován cestováním v zemi
šesti ostrovů. Na této výpravě
se tak děti dostaly na Dračí
ostrov. Jejich úkolem bylo
porazit vládce draků, který
jim pak vyjevil první indicii
potřebnou v jejich putování za
ztraceným sedmým ostrovem,
kde žije tajemný čaroděj plnící
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přání. Výprava byla úspěšná
a úspěšně už jsme se vydali
na ostrovy další.
Úplně nejčerstvější akcí je
pak listopadová výprava do
obce Modrá. Zde jsme navštívili místní expozici Živá voda,
která návštěvníkům představuje podvodní život našich
sladkovodních ryb. Děti byly
z pohledu pod hladinu, který
je umožněn díky prosklenému
tunelu, nadšené. Tento výlet
doporučujeme všem, otevřeno mají celou zimu.
Po výpravě jsme se ještě
zúčastnili lužického jarmarku
a rozsvěcování vánočního
stromu, kde jste mohli ochutnat náš punč a rybí polévku.
A co se chystá v nejbližších
dnech? Děti čeká společná
oddílová vánoční schůzka,
spojená s tradičním nadělo-

ODDÍL SOJKY

váním ptáčkům do krmítek.
Pro mládež pak pořádáme
předvánoční turnaj v deskových hrách, který se uskuteční
v Mikulčicích 21. prosince.
Stále také nabíráme členy
do lužického oddílu Žabičky,
hlavně z řad žáků 1. stupně
ZŠ. Schůzky se konají v úterý
v 16:00.

Fotografie z akcí můžete sledovat na adrese brdoslovacko.rajce.idnes.cz
a pozvánky na akce se pak
objevují na našem facebooku:
facebook.com/vlkanibrdo
nebo na webu podluzi.brontosaurus.cz.
Ctibor Brančík
a Martin Bílík

Od začátku školního roku
proběhlo v našem oddíle pár
výrazných změn. Došlo k výměně vedoucích, jelikož Lucka Nováková odešla studovat
na vysokou školu do Brna,
nastoupil na její místo Tomáš
Neugebauer. Z časových důvodů se změnil den schůzek
z úterý na čtvrtek a na přání
dětí jsme původně hodinovou
schůzku od září protáhli na
hodinu a půl. Do Sojek nám
chodí děti od 1. do 5. třídy.
To, co se nám v minulém roce
podařilo vytvořit, jsme letos
ještě vylepšili, jelikož se nám
početní stav zvýšil z devíti na
dvanáct dětí.
O podzimních prázdninách
bylo v plánu s dětmi podniknout cyklovýpravu na Kohoutek, ale kvůli nepřízni počasí
bylo nutné změnit program,
a proto jsme si nakonec šli zacvičit do mikulčické haly, kde
se hrály hry a pořádaly týmové
soutěže. Byli jsme rovněž veli-

ce mile překvapeni výtvarnou
šikovností našich dětí, když
během jedné schůzky vytvořily
krásné svícny, které se většinou prodaly na předvánočním
jarmarku, který se konal při
příležitosti rozsvěcování vánočního stromku.
Před Vánoci se uskuteční
vánoční oddílová schůzka

s přespáním na klubovně v Lužicích. Pro děti bude připraven
pestrý program, včetně ochutnávky vánočního cukroví, her,
tance nebo zpívání koled.
Kristýna Neugebauerová
(Pampeliška)
a Tomáš Neugebauer
(Nemo)

Na Starém kvartýru probíhá výstava pod názvem

„Kouzla, čáry, mystéria“
aneb Od čarodějnic po ezoteriku
Výstavu můžete navštívit každou neděli v prosinci, lednu a únoru
od 14. 00 do 17.00.
foto: Ctibor Brančík
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JEDEME S MIKULÁŠEM NA HANDBIKU DO FRANCIE
Tradiční prosincová akce Klubu česko –
francouzského partnerství proběhla opět ve
sportovní hale. Hlavním hostem byl Luděk Benada, který nám zapůjčil handbikový trenažér.
Všichni zájemci si jízdu na tomto trenažéru mohli
vyzkoušet, a symbolicky se tak podílet na ujetí
vzdálenosti do naší partnerské obce Isdes, což
se nám podařilo. Luděk v suterénu vedl diskusi
a besedu o svém sportování a o úspěchu sportovního týmu Desafio.
V hlavním sále bylo několik stanovišť. Každý si
mohl vyzkoušet nějakou činnost, získat žetonek
a podpořit svůj spolek či organizaci. Vítězem
této soutěže se stal All stars fitness tým dětí.
Na jednotlivých stanovištích pomáhali členové
našich sportovních oddílů TJ Baník, Fan klub TJ
Baník, T.J. Sokol, All stars fitness tým, Fitness
centrum, Jumping, Danuše Čechovská. Děti
si nechávaly namalovat obličej. Dospělí si přišli
napsat diktát pod vedením ředitele školy. Své
stanoviště měla Všeobecná zdravotní pojišťovna, které moc děkujeme za finanční příspěvek
na uspořádání této akce.
Při vstupu dospělí vyzkoušeli francouzské
nápoje a byla možnost nafouknout balonek partnerství. Balonky partnerství v barvách trikolory
jsou výrazem naší spolupráce a přátelství se
všemi přáteli v Isdes.
Během odpoledne se v hale procházel
Mikuláš s andělem a čerty. I oni si zaslouží
poděkování za ochotu a spolupráci. Dětem za
básničku či písničku pro Mikuláše byla předána
mikulášská nadílka od obce Lužice.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude
použit na organizaci návštěvy našich přátel
z Isdes v Lužicích v příštím roce. Za příspěvek
vám děkujeme.
Děkuji všem hostům, kteří se podíleli na
zdárném průběhu této akce.
Děkuji všem členům klubu za pomoc při
organizaci akce.
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Děkuji také firmě Lutes za pronájem sportovní
haly. Myslím, že všichni, kdo přišli, si mohli
všimnout, že hala je udržována a po šesti letech
užívání vypadá stále jako nová.
Do nového roku vám za Klub česko – francouzského partnerství přeji hodně zdraví,
pohody, elánu a úspěchů.
Těšíme se s vámi na setkávání při dalších
akcích, které náš klub v příštím roce uspořádá.
Jana Líčeníková

foto: Antonín Batrla

Z LUŽICKÉ FARNOSTI …
Naše farnost si v tomto roce
připomenula 140 let od založení a vysvěcení lužického kostela a 100 let od začátku první
světové války. Pod touto větou
se ukrývá život a činnost našich
předků. Jsou to pro nás dary
a výzvy, kterých si vážíme a na
které se snažíme navazovat
a udržovat je. Příkladem této
snahy bylo i květnové žehnání
přemístěné kapličky na ulici
Ploštiny a výstava k 140. výročí vysvěcení kostela, která
podrobně zachytila průběh
a historii uplynulých let. Za
zmínku snad stojí ještě jednou
připomenout, že před 140 lety
na svátek sv. Cecílie byl kostel zasvěcen sv. Martinovi,
biskupovi Tourskému. Příběh
sv. Martina je také zachycen
na skleněné vitráži vpravo od
oltáře, kterou navrhl Antonín Klouda. Teprve na svátek
sv. Cyrila a Metoděje v roce
1925 byl kostel znovuzasvěcen těmto bratřím ze Soluně.
Malovaná freska obou světců
od akademického malíře Jano
Köhlera z roku 1934 je umístěna v průčelí kostela. Na farním
centru se v srpnu uskutečnilo
i setkání kněží, kteří ve farnosti
působili. Vrcholem oslav tohoto pro nás tak významného
roku byl koncert chrámového
sboru z Břeclavi pod vedením
paní Heleny Vladárové, jejíž
výkon byl obdivuhodný, stejně
tak i celého souboru. Byla to

Koncert k 140. výročí vysvěcení kostela, foto: Denisa Šimíková

důstojná oslava a poděkování
Bohu, se kterým vyznáváme
svou víru. Také Mgr.Tatiana
Hromková průvodním slovem
velmi citlivě propojovala historii
kostela s vystoupením sboru.
K 140. výročí vysvěcení kostela udělil náš lužický kněz
P. Bohumil Urbánek děkovné
listy 20 členům naší farnosti za
obětavou a dlouholetou službu
tomuto duchovnímu stánku i za
charitativní činnost.
Během své 140leté historie
zažil kostel chvíle dobré i zlé.
Prošel opravami, úpravami a je
stále zvelebován. Snahou farnosti je, aby byl vždy důstojnou
dominantou naší obce. Tento
článek je nejen připomenutím
tohoto významného výročí, ale
i poděkováním všem lužickým
občanům a obecnímu úřadu

za nezištnou pomoc na tomto
společném díle našich předků.
farnost

PODĚKOVÁNÍ

Jménem svým i všech lužických farníků bych chtěl
touto cestou poděkovat všem,
kteří nám pomohli při jakékoliv
liturgické či kulturní slavnostní
chvíli svou pomocí. Také těm,
kteří psali do zpravodaje naší
obce svá zamyšlení. Mužskému sboru za jeho účast na
žehnání kaple a všem, které
jsem ne úmyslně opomenul.
Nemohu však nezmínit spolupráci s vedením naší obce
a naší farnosti při přípravě
duchovního pásma v kostele.
Přeji si, aby bratrské vztahy
mezi námi vytvářely možnost
načerpat povzbuzení do kaž27
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dého okamžiku života všech
občanů, kteří se cítí být pozváni k společnému setkávání
v prostoru kostela nebo farního
centra. Doufám, že vzájemná
vstřícnost mezi farníky a občany Lužic bude díky těmto
krásným chvílím v nadcházejícím období přátelsky otevřena
i do budoucna, a tak se máme
na co těšit již nyní.
Děkuji vám všem.
P. Bohumil Urbánek,
administrátor farnosti

Římskokatolická
farnost Lužice pořádá
ve spolupráci
s Oblastní charitou
Hodonín tradiční

Tříkrálovou
sbírku
Ta proběhne v naší obci ve
dnech 9. a 10. ledna.
Srdečně zveme všechny
koledníky, aby se
k nám připojili v sobotu 10.
ledna v 9h v kostele
sv. Cyrila a Metoděje.
Za vaše dary
a ochotu děkujeme!

Rozhovor

R o z h ovo r
Když je koníčkem pečení
aneb kouzlení s těstem
Paní Marii Dvořáčkovou vám jistě nemusím představovat.
Většina z vás ji zná a jestli ne, tak určitě znáte výborné koláčky,
které peče „Koláčková četa“ členek Klubu seniorů, jehož je paní
Marie členkou a při pečení koláčků a zákusků zde má hlavní
slovo. Pokud jste se zúčastnili rozsvícení vánočního stromu,
jistě jste je ochutnali, seniorky jich napekly 9 druhů v počtu
asi 2800 ks. Všechny byly výborné, na jazyku se jen rozplývaly
a nezbyl ani jeden. Kdo se trochu zpozdil, měl smůlu.
Proto jsme se dnes s Majkou, jak jí říkají její kamarádky
a která je moje spolužačka, sešly, abych ji vyzpovídala a také
se pokusila získat nějaký dobrý, rychlý a nenáročný recept na
vánoční pečení nebo silvestrovskou oslavu. Možná prozradí
nějakou tajnou ingredienci nebo svůj osvědčený a vyzkoušený
postup, aby se pečivo určitě podařilo.
Jaká je tvoje původní profese a souvisí nějak s pečením?
Vyučila jsem se prodavačkou v oboru průmyslové zboží, kde jsem pracovala 20 let.
Se zákusky tento obor nemá
opravdu nic společného.

valy a zkoušely různé recepty
s kolegyněmi v zaměstnání a s kamarádkami, ale
nejraději jsem pekla podle
rodinných receptů, které
mi věnovaly starší zkušené
hospodyně. Některé z nich
používám dodnes.

Co tě vlastně k této zálibě
přivedlo?
S pečením jsem začala asi
po roce 1975 spíše ze zvědavosti, jestli dovedu upéct
takové dobré zákusky jako
vyhlášené cukrářky. Zkušební kolekce se povedla, takže
jsem u této záliby zůstala
a věnuji se jí doposud.

Vím, že jsi napekla spoustu výborných zákusků na
různé oslavy, svatby a jiné
společenské příležitosti.
Naše třídní srazy by se bez
tvých dortů neobešly.
Jaká byla největší akce
a kolik jsi měla pomocníků?
Největší počet zákusků
se peče zpravidla na svatby,
chystala jsem i ze tří set vajec a všechno jsem si dělala
sama.

Jak jsi získávala recepty?
Většinou jsme si vyměňo28

Kde jsi takové množství
připravovala, je to náročná
práce a vyžaduje i vhodné
prostory a vybavení.
Velkou pracovní místnost
jsem měla doma ve sklepě.
Postupně jsem si ji vybavila
vším potřebným – přístroji
na zpracování těsta a náplní,
pečicími troubami i plechy.
Jaký je postup v současné
době při pečení velkého
množství zákusků nebo
koláčů, kde se zadělává
těsto, kde probíhá příprava
a pečení?
Nejprve se musí vybrat
recepty, nakoupit potřebné
množství surovin a dopravit
je do přípravny. Těsto se
zadělává ve školní kuchyni,
kde probíhá také pečení.
Při pečení se střídají členky
Klubu seniorů, kterým se říká
„Koláčková četa“. Je jich asi
deset a práce jim jde od ruky.
Když se vrátíme k poslední
akci - pečení vánočního
cukroví u příležitosti rozsvícení vánočního stromu kolik se na něj spotřebovalo
surovin, například mouky,
tuku, cukru, vajíček, ořechů
a ostatních přísad?
Spotřebovaly jsme 90 ks
vajec, 10 kg tuku, 5 kg ořechů, 16 kg mouky a 10 kg
cukru.
Jak je to s ořechy? Nakupovat je v obchodě by se asi
moc nevyplatilo.

Paní Dvořáčková s koláčkovou četou a Josefem Lauferem

Se seniorkami jsme sbíraly napadané ořechy na
obecních pozemcích (se
souhlasem vedení obce)
a postupně je vylupovaly.
Také členky Klubu seniorů,
které mají možnost, nám
přispěly jak ořechy, tak i domácími marmeládami.
Co bys poradila mladým
hospodyňkám, na co si
mají dát při přípravě těsta
a pečení pozor?
Těsto na křehké cukroví se
musí zpracovávat rychle. Tuk
je třeba do těsta nastrouhat,
aby se rychleji zapracoval
a hotové těsto dát na 24 hodin uležet do lednice. Pokud
si tam pobude déle, nijak
mu to neuškodí. Při válení
a tvarování těsta se musí rovněž rychle postupovat, aby
těsto teplem neřídlo a nemusela se přidávat mouka.

V dnešní době se dostanou
koupit nejrůznější podložky
a pomůcky, které tuto práci
usnadňují. Oříšky a mandle
je vhodné před použitím
zbavit vrchní hnědé slupky.
Oříšky opražíme na suché
pánvi a slupku snadno sloupneme, mandle spaříme vařící
vodou.
Prozradíš nám nějaký svůj
tajný recept nebo osvědčenou „vychytávku“?
Pokud se nám při přípravě srazí krém, rozpustíme
ztužený tuk a horký jej do
krému zašleháme. Na nápravu krému z jednoho másla
použijeme ¼ ztuženého
pokrmového tuku.
Základní recept na dobrý krém: 1 máslo, 2 celá
vejce, 100 g cukru – jemné
krupice a jeden vanilkový
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cukr ušlehat nejprve v teplé
vodní lázni, potom pokračovat ve šlehání do vychladnutí
hmoty. Do základního krému
můžeme přidat různé přísady, například kakao, oříšky,
kokos a podobně.
A ještě jednoduchý návod na čokoládovou polevu:
1 ztužený pokrmový tuk
(250 g) a 200 g čokolády
rozpustit ve vodní lázni.
Co nám poradíš na silvestrovskou oslavu?
Nejvhodnější jsou různé
druhy obložených chlebíčků, chuťovky, sýrové rolády
a talíře nebo mísy obložené
šunkou, sýrem, slaninou,
okurkami, vlastně nejlépe
tím, co máme rádi. Zkusit
můžeme také taštičky z listového těsta plněné podušeným kysaným zelím a uzeným masem nebo klobásou.
Děkuji ti za rozhovor, bylo to
zajímavé a poučné, doufám,
že se zase setkáme na nějaké
akci a ochutnáme dobroty od
„Koláčkové čety“.
Věra Kotásková

Cestování

C E S TOVÁ N Í

Z HISTORIE
Co nám říká kronika
ZE ŽIVOTA OBČANŮ LUŽIC V LETECH 1932 - 1934
• Počátkem roku 1932 bylo v obci 85 nezaměstnaných,
prostřednictvím obce dostávají poukázky na potraviny – svobodní 10 korun, ženatí 20 korun týdně. 120 penzistů, jimž
doručuje pošta měsíčně přes 100 000 korun. Školních dětí
bylo 255, 127 hochů, 128 dívek. Dětí ubývá, neboť v rolnických rodinách mají jen po 1 až 2 dětech, ač dříve nebylo
tu vzácností 6,8 i více dětí. Je to tím, že rolnické usedlosti
jsou rozdrobeny a vícečlennou rodinu by těch 8-12 měřic
neuživilo. V dělnických rodinách je nezaměstnanost.
• 1934 Průmyslová výroba potlačuje řemesla, jež upadají.
V obci jsou 3 krejčí, 4 obuvníci, 2 kováři, 1 stolař, 1 výrobce
likérů, 3 holiči, 3 trafiky, 2 pokrývači, 9 obchodů smíšených,
2 obchody se střižným zbožím a prodejna Baťa. Všichni si
stěžují na špatné obchody. Hostince jsou 4, mimo to má
spolkový hostinec Sokol a Lidová jednota. Koncem roku
1934 je v obci 270 nezaměstnaných. Letos zaplatila obec
poslední hypotekární splátku na školu, která byla vystavěna
v r. 1908 nákladem přes 80 000 korun. Roku 1934 byl velmi
teplý podzim. Ještě po 15. prosinci bylo teplo jako zjara.
Rozkvetly dokonce podruhé ovocné stromy, fialky a růže
v některých zahradách. První sníh napadl teprve 28.prosince.
• V roce 1934 zdejší ředitelství skláren odprodalo bývalým
zaměstnancům skupinu domků zv. „Kolonie“ po 2 - 6000 korunách.
• Právě na Boží tělo v r. 1934 o 10. hodině dopoledne vypukl
oheň u p. Valčíka, krejčího vedle p. Sadilové, jemuž shořel
nejen dům, ale i veškeré vnitřní zařízení se šatstvem.
Věra Kotásková, kronikářka
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Za rybami do Norska
Jako předloni, tak i letos
jsme se domluvili, že pojedeme do Norska na ryby. Pro
letošní expedici jsme si vybrali
severní Norsko, a to ostrov
SOROYA. Po nakoupení, nachystání a nabalení všech věcí
přišel den, kdy jsme vyrazili na
dlouhou cestu přes Německo,
Dánsko, Švédsko, Finsko až
do Norska. Tato cesta nám autem trvala skoro tři dny a ujeli
jsme přes 3700 kilometrů. Jelikož začátkem července, kdy
jsme tam byli, slunce vůbec
nezapadá (říká se tomu polární den), mohli jsme chytat ryby
ve dne i v noci. Některý den
byl úspěšnější, jiný méně, ale
nikdy jsme se z moře bez ryb
nevrátili. Chytali jsme většinou
tresky obecné, tresky tmavé
a vlkouše. Halibuty se nám podařilo chytit jenom dva menší.
Bohužel se nám nepodařilo
ulovit trofejní ryby nad 20 až
30 kilo, které se stahují do
fjordů v rozmezí zimy a jara,
aby se zde vytíraly. Naše
největší ulovená treska měřila
115 cm a vážila 15 kg. Jinak
jsme nachytali dost ryb okolo
jednoho metru a nespočet
menších. Už teď se těšíme na
naši další dalekou výpravu za
rybařením.
Za partu lužických rybářů
Libor Helešic
31

Ekologie

Ekologie

EKOLOGIE

ZMĚNA PODMÍNEK KÁCENÍ DŘEVIN
ROSTOUCÍCH MIMO LES

ROZKVETLÉ LUŽICE 2014
Soutěž Rozkvetlé Lužice zaměřenou na
vyhodnocení a ocenění nejlépe upravených
předzahrádek včetně květinové výzdoby oken
jsme letos uspořádali již po deváté. Nejdříve
členové Klubu česko-francouzského partnerství a ekologické komise domy vyfotí. Letos
to nebylo jednoduché vzhledem k nestálosti
počasí. V další fázi se sejdou členové klubu
a vyberou fotografie do finále. Majitelé vybraných domů jsou pozváni na vyhodnocení (bylo
jich asi 120) na Tabačárnu. Všichni přítomní
zhlédnou prezentaci fotografií a vyberou deset
domů. Hlasy se sečtou a tím je určen vítěz
soutěže.
Na základě zkušeností z předchozích let
máme pravidla této soutěže, kterými se řídíme. Z toho důvodu se stává, že domy, které
získají při hodnocení nejvíce hlasů, neobdrží
finanční odměnu (pravidlo: Finanční odměnu
lze u jednotlivého domu či provozovny získat
znovu až po 3 letech.) Nebylo tomu jinak i letos.
Při vyhodnocení získali nejvíce hlasů Buchtovi
a Popovští, získali finanční ocenění v průběhu
posledních tří let. Skutečné pořadí je proto
následující:
Kategorie rodinné domy:
1. místo Bortlíkovi (Marie a Josef)
2. místo Milada Blahová, Velkomoravská
3. místo Brhelovi, Velkomoravská
4. místo Buchtovi, Naftařů
5. místo Popovští, Ke Koupališti
6. místo Koneční, Kratiny
7. místo Ringerovi, Kratiny
8. místo Urbanovi, Ploštiny
9. místo Brhelovi, U Staré šachty
10. místo Maršálkovi, Kratiny
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11.
12.
13.
14.

místo Kučerovi, Záhumení
místo Tabasovi, Lesní
místo Dovrtělovi, Velkomoravská
místo Opluštilovi, Velkomoravská

Kategorie firmy:
1. místo
Kadeřnictví Drahomíra, U Vrchnice
Internetová soutěž:
1. místo Brhelovi, U Staré šachty
2. místo Koneční, Kratiny
3. místo Ringerovi, Kratiny
Internetovou soutěž – anketu jsme uspořádali podruhé. Tentokrát fotografie do této
soutěže vybírala zahradní architektka Lada
Zabloudilová, členka klubu.
Je škoda, že vyhodnocení na Tabačárně se
neúčastní všichni pozvaní. Pak se stává, že
nemáme komu předat cenu na místě. První
tři místa získávají finanční odměnu, další pak
věcnou odměnu.
Děkujeme všem za spolupráci při vyhodnocení soutěže.
Děkujeme vám všem, kteří se o květiny
v Lužicích staráte.
Za výbor Klubu
česko-francouzského partnerství
Jana Líčeníková

Od 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti nová
vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 189/2013Sb. o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení.
Povolení kácení dřevin vydává Obecní
úřad Lužice.
Pro dřeviny, jež jsou součástí významných
krajinných prvků (vodní tok, údolní niva, les,
rybník…), je zapotřebí získat souhlas Odboru
životního prostředí MěÚ Hodonín. Orgán
ochrany přírody je oprávněn ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli
přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením
dřevin. Současně může uložit následnou péči
o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše
však na dobu pěti let.

• Pro zapojené porosty dřevin (dřeviny se
navzájem dotýkají, překrývají, prorůstají),
pokud celková plocha kácených zapojených
porostů dřevin nepřesahuje 40 m2 a nevyskytují-li se zde dřeviny o obvodu kmene
nad 80 cm, měřeného ve výšce130 cm nad
zemí.
• Pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích
v zastavěném území evidovaných v katastru
nemovitostí jako druh pozemku zahrada,
zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní
plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
V ostatních případech lze povolení vydat
jen ze závažných důvodů po vyhodnocení
funkčního a estetického významu dřevin.
Obecní úřad Lužice

Povolení není třeba:
• Pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm,
měřeného ve výšce130 cm nad zemí.

ODPADY S OBSAHEM AZBESTU
Na našich domech a hospodářských
staveních se často setkáváme se stavebními materiály obsahujícím nebezpečný
azbest. Zpravidla jde o střešní a podlahové krytiny, odpadové a kouřové potrubí
anebo i květináče. V minulosti byly tyto
stavebniny prodávány pod obchodními názvy
Eternit, Beronit, Netas, Pyrotherm, Dupronit,
Ezalit, Dekalit, Lignát, Cembalit anebo Unicel.
Samotná azbestová vlákna bývají pevně zakotvena v pojivu, nejčastěji v cementu (Eternit).
V takovém případě nejsou tolik nebezpečná.

Problém však nastává při zvětrávání anebo mechanickém zásahu, kdy dochází k uvolňování
vláken do ovzduší. Lidé jsou působení azbestu
vystaveni nejčastěji vdechováním jeho vláken
rozptýlených ve vzduchu. Při jejich dlouhodobém vstřebávání může v lidském organismu
v krajním případě po dlouhá desetiletí vznikat
rakovina plic jménem mesothelioma. Další
možnou hrozbou je chronické zánětlivé onemocnění azbestóza, mající za následek snížení
přítoku krve do plic, zrychlené dýchání a kašel.
Tato zjištění vedla k postupnému omezová33
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ní výroby, až byl prodej výrobků s obsahem
azbestu v roce 1999 zcela zakázán. V současnosti, kdy vzrůstá množství těchto odpadů, je
zapotřebí získat dostatek informací o zákonném nakládání s tímto materiálem.
Při odstraňování eternitové střešní krytiny
je nutné získat stavební povolení od místně
příslušného stavebního úřadu a ohlásit práce
s azbestem na nejbližší územní pracoviště
Krajské hygienické stanice. Náležitosti tohoto hlášení jsou uvedeny ve vyhlášce č.
432/2003 Sb. Nejvhodnější variantou je
oslovení oprávněné firmy, která veškeré administrativní záležitosti vyřeší za vás. Pokud se
rozhodnete odstraňovat tyto stavebniny sami,
budete potřebovat součinnost autorizovaného
stavbyvedoucího, neboť právní předpisy České
republiky neumožňují odstraňování azbestových materiálů svépomocí. Při manipulaci
s azbestem vždy používejte vhodné pracovní
pomůcky, jako jsou ochrana dýchacích cest,
ochranné brýle, rukavice a neprodyšný oděv.
Odpady s obsahem azbestu lze ukládat

pouze na místech k tomu určených. Speciální
povinnosti při nakládání s těmito odpady upravuje § 35 zákona č. 185/2001 Sb. „Původce
odpadů obsahujících azbest a oprávněná
osoba, která s těmito odpady nakládá, jsou
povinni zajistit, aby při manipulaci nebyla do
ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo
azbestový prach.“
V případě celých eternitových desek je vhodné je opatrně ukládat na paletu a poté důkladně
zakrýt krycí folií. Menší kusy se ukládají do
neprodyšných pytlů, které se zavazují. Nejbližším místem, které disponuje oprávněním o nakládání s nebezpečnými odpady s azbestem,
je Tespra Hodonín, provozovna Sběrný dvůr,
ulice Měšťanská 78, 695 01 Hodonín. O termínu a podmínkách předání se informujete na
tel. 518 351 114.
Nebezpečné odpady s obsahem azbestu
není možné ukládat na sběrném dvoře
v Lužicích!
Bc. Michal Dombek

Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době řešit
otázku, co s úspornou zářivkou, která dosloužila. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný odpad,
kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné
látky, ale do speciálních nádob.
Dříve se klasická wolframová žárovka vyhodila do popelnice a z obchodu se přinesla nová.
Od loňského roku se však klasické žárovky
nevyrábějí, a tak jsou stále častěji nahrazovány
ekonomicky a ekologicky šetrnějšími světelnými zdroji, tedy kompaktními a lineárními
zářivkami či LED žárovkami.
Pokud taková „úsporka“ dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného
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skla. Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky
(trubicové i kompaktní úsporné) v malém
množství obsahují. Při špatném či neodborném
zacházení a ve vyšších koncentracích může

rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí.
Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat
ji v nejbližším místě zpětného odběru, na
Sběrném dvoře na adrese Kratiny 1033/23,
Lužice, kde bude zdarma převzata a uložena
do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.
Zpětný odběr zářivek pro obec Lužice zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který plně
hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci
a přispívá na chod sběrného dvora. EKOLAMP
ušetří z obecního rozpočtu část prostředků,
které by jinak musely být vynaloženy na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Správná likvidace úsporných zářivek velkou
měrou přispívá k ochraně životního prostředí
okolo nás.
Více o nakládání s nefunkčními světelnými
zdroji na www.ekolamp.cz.

PROVOZNÍ DOBA 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.

od 22. 12. 2014 do 3. 1. 2015
Úterý 23. 12.

14.00 -17.00 hod.

Úterý 30. 12.

14.00 -17.00 hod.

Sobota 3. 1.

08.00 -11.00 hod.

Obecní lesy
Na katastrálním území Lužic se nachází poměrně velká rozloha lesních porostů. Možná
málokterý občan obce však ví, že 46 ha těchto
lesů je ve vlastnictví Obce Lužice. Těchto 46 ha
je rozděleno ve dvou zařizovacích obvodech.
Lesní porosty po pravé straně na ulici Bojanovická a za silnicí Břeclav - Uherské Hradiště
spadají pod Zařizovací obvod Strážnice a mají
rozlohu 34 ha. Lesní porosty o rozloze 12 ha
se pak nachází v okolí rybníku Cihelna, v oblasti
Kratiny a za železniční tratí Břeclav - Přerov
a spadají pod Zařizovací obvod Hodonín.
Ostatní lesní porosty jsou v majetku fyzických
osob žijících jak v Lužicích, tak mimo Lužice.
Hospodaření v lesích probíhá na základě
Lesní hospodářské osnovy, kterou vydává
odbor životního prostředí při Městském úřadě
Hodonín vždy na 9 let. Tato osnova stanovuje
povolené množství těžby dřevin a způsob

obnovy lesních porostů. Na základě smlouvy
s Obcí Lužice hospodaří v obecních lesích
společnost Lutes s.r.o. pod odborným vedením lesního odborného hospodáře pana
Ivana Salajky. Těžba v obecních lesích probíhá
dvěma způsoby. Nejčastěji se porost „prodá
na stojato“ odborné lesnické firmě, která provede profesionálním způsobem jak samotnou
těžbu, tak úklid klestu štěpkováním a přípravu
plochy na novou výsadbu. Tento způsob těžby
podléhá povolení odboru životního prostředí
při Městském úřadě Hodonín a je podmíněn
zdravotním stavem lesního porostu a následným opětovným zalesněním. Druhý způsob,
takzvanou ozdravnou těžbu již provádí lesní odborný hospodář. V tomto případě se z porostu
likvidují vývraty, popřípadě suché dřeviny, a ty
jsou pak nabízeny jako palivové dříví.
Vzhledem k tomu, že každá z lokalit má svá
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specifika, je způsob hospodaření rozdílný.
Oblast „strážnická“, obzvlášť po levé straně
silnice směrem na Dolní Bojanovice, je specifická zamokřenou půdou a zvýšením hladiny
spodních vod po ukončení důlní činnosti.
S přibýváním trvalých vodních ploch dochází
k zaplavování lesních porostů a k jejich poškozování. V těchto oblastech je hospodaření
založeno na likvidaci těchto škod. Náhradou za
tyto porosty jsou pak vysazovány vodě odolné
dřeviny, popřípadě výsadba dřevin na sušších
místech. V letošním roce bylo v oblasti zvané
„U suché žaby“ vysazeno 250 ks sazenic lípy,
250 ks sazenic javoru a 2.000 ks sazenic
ořešáku černého. Oblast „Hodonínsko“, obzvlášť za železniční tratí, je specifická suchou
a písčitou půdou. Z tohoto důvodu zde dochází
k velkému množství vývratů dřeviny akát, která
je zde ve špatném zdravotním stavu. Vývraty
jsou pak nahrazovány výsadnou břízy, dubu
letního a lípy. Samostatnou specifickou oblastí
jsou pak „Kratiny“. V této lokalitě byl zdravotní

stav obzvlášť špatný, a proto zde byla provedena celoplošná těžba. Vytěžené dřeviny pak
byly nahrazeny, i s ohledem na sousedství se
včelařským arboretem, výsadbou 1600 ks
sazenic dubu letního, 750 ks sazenic lípy
a 200 ks sazenic olše.
Nedílnou součástí činností pracovníků
společnosti Lutes s.r.o. při hospodaření
v obecních lesích je likvidace černých skládek
a likvidace škod způsobených vandalismem
v lesních porostech. Nejenže odpadky z rodinných domků a zahrádek (dokonce i stavební
suť a vyřazené domácí spotřebiče) nepůsobí
v přírodě nijak vábně, ale ničí samotnou přírodu a ztěžují i následné lesnické práce. A to
již nemluvím o finančních nákladech na tyto
„úklidové práce“. Dokážu si představit smysluplnější využití těchto financí. Dalším negativním
aspektem jsou pak krádeže dříví, a dokonce
i nepovolený lov lesní zvěře.
Josef Staněk
ředitel společnosti Lutes s.r.o.

SPORT
ZPRÁVA K ČINNOSTI ODDÍLU STOLNÍHO TENISU SOKOLA LUŽICE,
ZA OBDOBÍ ZÁŘÍ-PROSINEC 2014
Dovolte mi informovat vás o činnosti hráčů
stolního tenisu oddílu Sokola Lužice, a to za
2. pololetí tohoto roku. Zahájení nového soutěžního ročníku pro hráče – v září 2014:
„A družstvo“
Vzhledem k tomu, že postoupilo do Krajské
soutěže II. C, zahájilo dle stanov ve 14denních
termínech systém dvojzápasů (sobota-neděle),
s pravidlem ukončení zápasu po dosažení
10 bodů jedním družstvem. Základní sestava – Nešpor Rostislav, Vašek Štefan, Novák
Radek, Mukulčík Václav, Zelinka Pavel. Po 9.
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hracím kole se nachází na 7. místě. Vedoucí
Štefan Vašek.
„B družstvo“
Účastník Okresního přeboru, základní
sestava – Ondruš Milan, Konečný Miroslav,
Komosný Miloslav, Hřebíček Miroslav. Po odehrání 8. kola je družstvo na 5. místě. Vedoucí
Komosný Miloslav.
„C družstvo“
Účastník Okresního základu skupina A
– sestava Ráb František, Ráb Pavel, Parák

František, Kudrna Jaromír.
Po odehraných 6 utkáních na
1. místě. Vedoucí družstva
Ráb František.
„D družstvo“
Účastník Okresního základu
skupina B – sestava Zelinková
Natálie, Šeďa Roman, Šeďa
Radek ml., Blažej Šimon. Po
6 kolech družstvo na 2. místě
v tabulce. Vedoucí Hřebíček
Miroslav.
Oddíl provozuje svou činnost v prostorách Sokolovny
Lužice, hrací dny úterý, čtvrtek. Mistrovská utkání se hrají
v sobotu a v neděli.
S finančním přispěním obce
Lužice byl zakoupen „robotron“ JOOLA, který slouží ke
zdokonalení ve hře stolního
tenisu a je určen především
pro mladé začínající hráče.
Konají se ročně tři turnaje, při zahájení a ukončení
soutěžního ročníku a vánoční
turnaj. Informace, rozlosování
soutěže, výsledky, tabulky –
jsou uveřejněny na vývěsce
před OÚ nebo na internetu
www.stis.cz.
Přejeme všem hráčům
hodně sportovních úspěchů, bojovnosti a zdraví.
Vám, vážení občané, přejeme hodně štěstí, zdraví
a rodinné pohody do dalších let.
Miroslav Hřebíček

Krajská soutěž II. třídy C – Tabulka:
1. MK Řeznovice C
2. SKST Dubňany A
3. TJ Sokol Otnice A
4. SKST Hodonín D
5. SKST Rohatec A
6. TJ Slovan Hodonín B
7. TJ Sokol Lužice A
8. T.J. Sokol Hodonín A
9. TJ Jiskra Strážnice B
10. TJ Sokol Kobylí B
11. TJ Sokol Hostěrádky - Rešov A
12. TJ Sokol Lanžhot C

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

90
80
70
70
60
40
31
31
31
11
10
00

0
1
2
2
3
5
5
5
5
7
8
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

90:31
88:37
78:50
78:65
73:55
70:76
57:74
66:74
58:71
45:83
47:87
43:90

36
33
30
30
27
21
19
19
19
13
12
9

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

80
60
60
50
50
31
30
22
30
21
20
02

0
2
2
3
3
4
5
4
4
5
6
6

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

109:35
86:58
105:39
89:55
80:64
72:72
68:76
56:88
53:91
48:96
48:96
50:94

32
26
26
23
23
18
17
16
16
15
14
10

6
6
6
6
6
6
6

51
51
40
30
11
11
00

0
0
2
3
4
4
6

0
0
0
0
0
0
0

78:30
78:30
64:44
53:55
43:65
37:71
25:83

22
22
18
15
10
10
6

6
6
6
6
6
6
6

60
40
31
31
21
10
01

0
2
2
2
3
5
5

0
0
0
0
0
0
0

90:18
57:51
49:59
55:53
50:58
34:74
43:65

24
18
16
16
13
9
7

Okresní přebor – Tabulka:
1. SKST Hodonín E
2. TJ Slovan Hodonín D
3. SK Baník Ratíškovice B
4. TJ Sokol Vlkoš A
5. TJ Sokol Lužice B
6. TJ Sokol Bzenec A
7. TJ Sokol Čejč B
8. TJ Jiskra Strážnice C
9. SK Mogul Vacenovice B
10. SKST Rohatec C
11. T.J. Sokol Hodonín B
12. TJ Baník Mikulčice B

Okresní základ A – Tabulka:
1. TJ Sokol Lužice C
2. TJ Slovan Hodonín E
3. T.J. Sokol Hodonín C
4. SKST Dubňany D
5. SKST Hodonín G
6. SKST Rohatec D
7. SK Baník Ratíškovice D

Okresní základ B – Tabulka:
1. TJ Sokol Bzenec B
2. TJ Sokol Lužice D
3. TJ Sokol Kyjov D
4. TJ Jiskra Strážnice E
5. TJ Sokol Veselí nad Moravou C
6. SKST Dubňany E
7. TJ Sokol Čejč C
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O KÉNKO J OŽI T REFY
Všecko se svítí, všecko bliká, všecko je ozdobené, radost se podívat. Stromečky před domy
jsou barevné jak na jaře, i když elektrickými
kvítky a hvězdičkami, ze střech visí světýlka,
za okny kmitají plamínky adventních věnečků.
Mám to rád (i když přehánět se to nesmí). Jenom
nějak nevím, co to uhodilo do lidí. Moja žena už
měsíc pobíhá jak střelená a pořád mluví jenom
o cukroví a umývání oken, pere, peče, gruntuje,
až jí od pat odletují jiskry. Sice třeba to cukroví
krásně voní a ulovit něco na tajnačku z teplého
plechu taky není k zahození, ale nepamatuju
si, kdy jsem svoju naposledy viděl sedět a nic
nedělat. To mi k těm Vánocům nějak nesedí.
Vygruntované máme stejně pořád, okna nám
špina rozežrat nemože, cukroví by nemuselo
byt dvacet druhů (návštěva zobne a odchází,
tak co) a skleničky po tchýni, na keré akorát
sedá prach a jednou ročně na Vánoce je žena
sjede hadrou, by taky vydržely čučet až do ledna
nebo února nebo do jiného „jednou ročně“.
Končí to vždycky stejně – s vyplazeným jazykem

ženské dosmaží kapra, rozbalí si dárek (nejlíp
nové náčiní do kuchyně nebo na gruntování)
a usnou u pohádky. To za to nestojí. Druhý den
je v baráku stejně zas nadělané. Pak gruntují
znova nebo se zbytek svátků zotavují z předvánočního maratonu.
Ale do lidí ty poslední roky celkově cosi vletělo a nedá jim to pokoj. Honí se z obchodu do
obchodu, počítají korunky, odškrtávají seznam
dárků a mračí se na svět. Prý svátky klidu a míru,
pokání, pokory a půstu. Klid a mír se kamsi
odstěhovaly, koledy nám už lezou krkem, jak
je slyšíme v každém obchodě zas a znova, na
pokání a pokoru nemáme čas a po půstu se
většina nacpe tak, že nové gatě od Ježíška
praskají ve švech. Do teho všichni v televizi
vychvalují svoje zboží, až se mi motá hlava, jak
je všecko ještě lepší a nejlepší z nejlepších.
Pryč s tým! A zbytek je jasný – sednout, dívat
se, poklábosit, zazvonit si zvonečkem, rozsvítit
stromeček a v klidu se vydýchat. A když nám
k temu napadne trocha sněhu, bude ještě líp.
Váš Joža Trefa

Napsali nám...
Vzácným hostem tohoto čísla zpravodaje je akademický sochař Jaroslav Jurčák
z Mikulčic. Věřme, že jeho poetické vyprávění je předzvěstí toho, že uspořádá v příštím
roce na Starém kvartýru výstavu o své celoživotní tvorbě. Už se moc těšíme.

Magické místo
V době, kdy jsem se chystal vracet po létech
strávených v Praze do místa svého dětství, jsem
se po několik večerů v pivnici na Letné loučil se
svými přáteli, kolegy z oboru. Podvečerní vášnivé debaty v pražské hospodě často gradovaly,
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kolegové ovlivněni dobrým pivem skrytě a nenápadně hledali ve svých debatách možnosti,
jak se v uměleckém světě prosadit.
Zrazovali mne od mého záměru opustit Prahu.
Argumentovali, že veškeré informace o tom,
co je ve světovém výtvarném umění nového,
Praha dostává z první ruky, a tázali se mne, jak

se chci v té zapadlé díře orientovat. Ale já se
přece takhle orientovat nechci. Smál jsem se
a uvedl, že před časem dostal Nobelovu cenu za
literaturu pasák ovcí z Azerbajdžánu. Chtěl jsem
tím jen zlehka a malou dávkou ironie naznačit,
že ani tolik nezáleží na informacích z vnějšího
prostředí, ale jaké možnosti se skrývají v člověku
samotném.
V této souvislosti uvedu příklad, kdy jsem
před časem hovořil s členem kulturní delegace,
která u příležitosti narozenin malíře Picassa ho
navštívila a jménem naší republiky mu předala
dary. Mistrem byli srdečně přijati, toho využili
a otevřeli objemnou složku s množstvím reprodukcí českých malířů. Picasso se celkem bez
většího zájmu probíral reprodukcemi, až náhle
se mu prý rozjasnila tvář, vzal jednu malou reprodukci a zvolal: „Toto je váš světový malíř!“
Zkuste uhodnout, kdo to byl. No přece Josef
Lada. Ten obohatil světové malířství o originalitu
a jedinečnost české krajiny a jejího lidu. Takže
pánové, hledejte to spíše v sobě a ne v často
zavádějících informacích ze světa.
Rád jsem se vrátil na to magické místo našich předků. Jako student uherskohradišťské
umprumky jsem o prázdninách pracoval na
archeologickém výzkumu, který se nachází

v těsné blízkosti mikulčického lužního lesa.
Zvláště před večerem, kdy se příroda jako na
povel ztiší, vítr ustane, na stromě se nepohne
jediný list, louky s osamělými duby se stávají
neskutečně velebnými, začíná chvíle, kdy se
před vámi otevírá kronika tohoto posvátného
místa úpadků a zase neskutečných vzepětí,
litých bojů s nepřáteli a přijetí božího poselství
soluňských věrozvěstů. Svým krokem jsem rozkrýval vzrostlou trávu louky až k samotné zemi,
kde se to hemžilo obyvateli mikrosvěta před
posledním shonem podvečera. Neutuchající
pracovitost těchto droboučkých stvoření mne
natolik fascinovala, že jsem se na chvíli zastavil
se záměrem sledovat počínání božího skutku.
Náhle, jako by ke mně doléhaly zvuky projevů
miniaturních obyvatel, které se vzápětí měnily
v nádhernou oslavující hudbu. V neuvěřitelné euforii jsem se stal nedílnou částí oslavy
přírody. Jako by se moje skupenství změnilo,
vnikal jsem do všech tajemství tohoto božího
místa. Obdařen nevýslovnou radostí a štěstím
z neskutečného zážitku jsem dokráčel na konec
louky a spatřil, jak párek jezevců, láskyplně se
dotýkaje, šel napříč čerstvě zoraným polem
vstříc zapadajícímu slunci.
Ak. sochař Jaroslav Jurčák

Všude zní ozvěna vánočního ticha.
Odněkud ze tmy mráz do oken dýchá.
Hvězdy v našich očích září,
přišel čas obrátit list
ve starém kalendáři.
Vše nej v novém roce přeje všem
lužickým spoluobčanům
HNUTÍ ANO 2011 Bude líp.
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Napsali nám

VZPOMÍNÁNÍ
Jistě víte, že posledního listopadu byl na
sokolovně jarmark a mně se zdál ten sál, co je
největší v obci, docela malý, tak byl obsazený
šikovnými výrobci různých předmětů z naší
obce. Je úžasné, kolik rukou je tady velice
šikovných, byly tu krásně zdobené perníčky,
adventní věnce, věci háčkované, pletené, také
keramika, spousta zajímavých věcí a všechny
šly na odbyt.
Když jsem přišla domů, začalo moje vzpomínání na dobu, když jsem byla děvče. Asi tak
v roce 1937 také bylo v dědině hodně prodejců.
Chléb se pekl doma, vlastně vozili jsme ho na
upečení k pekaři. Pekař také prodával chléb
a rohlíky a to roznášela Verunka Blablová v neděli ráno v koši na zádech ještě teplé po celé
dědině.
Byli tu čtyři pekaři: Rafael Blabla, Albert Dršťka, Filip Kleveta a Rajmund Vašíček. Také tu byli
řezníci – p. Boroš, Maršálek, Štork, Hromek
a Jurák. V obchodech se prodávalo všechno
možné od petroleje, švihlí (práskačka) na biče,

harinků, kačeního mýdla, zkrátka všechno, co
lidé potřebovali a nemohli si to vyrobit doma.
Jak jsem se už zmínila, obchodníků tu bylo
hodně. Směrem od družstva do vsi to byl
obchod Štěpánky Štylárkové, Mikulicovi, Ryšánkovi, Vymyslických, Konrádovi, František
Bíza, vzájemnost Včela, tam prodával Josef
Žáček, Šafaříkovi, Bulovi a Weingartovi. Všichni
byli ke „kunčoftům“, jak se zákazníkům říkalo,
úslužní, vážili si každého, i když se chodilo
místo s penězi nakupovat „na knížku“, do které
se nákup zapsal a zákazníci platili většinou až
po výplatě. Někteří dokonce nezaplatili dodnes,
jak jsem slyšela, naštěstí jich nebylo moc a i tak
se divím, že se všichni uživili. Ještě tady byla
i trafika u školy. Tam prodával i spával bývalý
legionář Štěpán Pinda.
Co říkáte, nebylo i dřív hodně šikovných
obchodníků? I prodávat je kumšt, zvlášť když
je tolik konkurentů.
Vzpomínala p. Aloisie Víchová

TRANSPARENTNOST A OTEVŘENOST ANEB
www.luzicejinak.cz
Zastupitelé KDU – ČSL a hnutí ANO neskládají ruce v klín
Vážení spoluobčané,
z nedávných komunálních voleb vzešlo nové
obecní zastupitelstvo, jež bude spravovat naši
obec v letech 2014 – 2018. Jeho složení odráží
názorovou různost cca 42% občanů, kteří se
voleb zúčastnili.
Při ustavujícím jednání zastupitelstva dne
4. 11. 2014 pak byla z jeho členů zvolena pětičlenná rada obce, starosta, místostarostka,
předsedové finančního a kontrolního výboru,
jejich členové.
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Neskrýváme to, že interpretace výsledků
voleb ze strany zastupitelů zvolených za KDU
– ČSL a hnutí ANO je odlišná od interpretace
zastupitelů zvolených za Sdružení nezávislých
kandidátů a KSČM, z jejichž řad se rekrutují
všichni členové rady obce, starosta, místostarostka, předseda finančního výboru i většina ve
výboru kontrolním. Nezpochybňujeme legálnost
postupu vítězů voleb, vnímáme těsnou většinu,
která umožnila toto prohlasovat. Na druhou
stranu našimi společnými sedmi mandáty za-

stupujeme 49% obyvatel obce a jsme si tohoto
závazku plně vědomi.
A právě z této skutečnosti odvozujeme naši
činnost a konání. To, že povolební vyjednávání
o složení orgánů obce nedopadlo podle našich
představ, však vůbec neznamená, že složíme
ruce v klín a budeme pasivně pozorovat činnost
rady a jiných orgánů obce, na něž nemáme vliv
a v nichž nemáme zastoupení. Opak je pravdou.
Jednak jsme na základě široké shody nominovali naše zástupce do řady komisí, jež rada obce
akceptovala, jsme připraveni, a také tak činíme,
vznášet na orgány obce, pracovníky obecního
úřadu i právnických osob zřízených obcí dotazy,
podněty, jsme připraveni předkládat varianty,
argumenty, protiargumenty atd.
Za účelem toho, abychom vás mohli s naší
činností, s našimi názory a postupy průběžně
a otevřeně seznamovat, rozhodli jsme se zřídit
webové stránky na adrese: www.luzicejinak.cz,
které byly spuštěny v polovině prosince.
Zároveň tím je dán i prostor pro vás, vaše
názory, připomínky, podněty. Budeme rádi,
když se do diskusí na těchto stránkách zapojíte
a rádi zde uveřejníme neanonymní, neagresivní
a slušné příspěvky a názory. A vůbec nemusí být
ve shodě s názory našimi. Jsme totiž přesvědčeni, že jen z korektní a slušné diskuse mohou
vzejít stabilní a dobrá řešení. Naší snahou bude
rozvinout širší vějíř názorů a pohledů na různé
aspekty života obce. Stejně tak budeme připraveni obhajovat postup radnice a rady obce,
budeme-li jej považovat za správný, byť nebude
třeba populární.
Nehodláme nic bourat či hatit práci orgánů
obce v minulých letech. Respektujeme vše-

stranný rozvoj Lužic po roce 1992, vnímáme jej
v rozhodující míře pozitivně, vnímáme nejeden
úspěch, kterého obec dosáhla. Na druhou
stranu vnímáme, že jsou věci, o kterých je potřeba začít bez předsudků diskutovat, na které
je vhodné podívat se novou optikou a které je
třeba otevřít.
Jedním z nejdůležitějších bodů našich
volebních programů byla právě otevřenost,
transparentnost a diskuse. Zřízené webové
stránky vnímáme jako vhodnou platformu pro
uskutečňování těchto cílů.
Těšíme se na to, že se budeme v Lužicích
setkávat nejenom v běžném každodenním
životě, ale stejně tak se těšíme na setkávání ve
virtuálním světě internetu.
Závěrem nám dovolte, abychom vám popřáli
pokojné a pěkné vánoční svátky, radost z vašich
blízkých i z naděje, kterou Vánoce svým poselstvím přinášejí, dobrou mysl i náladu, dobré
zdraví i osobní pohodu po celý nový rok 2015.
Za zastupitele KDU – ČSL a hnutí ANO
Mgr. Tomáš Klásek

Pozn. redakce
Interpretace výsledků komunálních voleb byly předmětem jednání I. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Lužice dne
27. listopadu 2014. Podrobnější informace
jsou uvedeny v zápisu z tohoto jednání
v bodě 2. interpelace. Viz příloha lužického
zpravodaje 4/2014.
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Společenská kronika

Reklama

Společenská kro ni ka
Zemřelí v roce 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Vincent Kokoška
Vlasta Ondřejková
Drahomíra Hošová
Františka Herková
Mgr. Michaela Lamošová
Stanislava Novotná
Jaromír Novák
Libuše Ambrozová
Mária Bohunská
Miroslav Ostřížek
Petr Kašík
Božena Uherková
Zdenka Selucká
Anna Sečkařová
Ladislav Novotný
Milan Číhal
Otmar Šimek
Božena Bílková
Marie Balunová
Milena Malá
Josef Bravenec
Vojtěch Černý
Ignác Chocholáček
Eva Vavrysová
Vladislav Prokop
Bohumil Vavrys
Zdenka Štylárková
Petr Koneček

Jubilanti září až prosinec 2014
77 let
80 let
90 let
97 let
44 let
82 let
56 let
93 let
85 let
67 let
68 let
69 let
74 let
90 let
86 let
69 let
79 let
81 let
87 let
59 let
64 let
64 let
78 let
75 let
70 let
70 let
78 let
51 let

My nikdy se již neshledáme
a zapomenout - nemůžem!
Jaroslav Vrchlický
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Marie Bílíková
Marie Černá
Ludmila Benadová
Miroslav Šimek, Velkomoravská
Vilémina Prokopová
Hedvika Hačundová
Marie Suchánková
Jan Zimek
Marie Kučerová
Josef Kučera
Josef Řežábek

80 let
85 let
85 let
85 let
85 let
91 let
91 let
92 let
93 let
93 let
93 let

Blahopřejeme.

PRODEJ DROGERIE
A KOSMETIKY
PRODÁVÁM KVALITNÍ
ČESKOU DROGERII
ZA ATRAKTIVNÍ CENY.
JE MOŽNÉ TAKÉ NAKOUPIT
NEBO OBJEDNAT ŠVÉDSKOU
KOSMETIKU ORIFLAME
Další informace
nebo objednávka na e-mail:
rechovajana@seznam.cz
nebo volejte 724053411

Nabízím prezentaci
značkového nádobí

TUPPERWARE
s celoživotní zárukou.
Nádobí je vhodné na vaření
v mikrovlnné troubě,
pečení, uskladňování potravin.
Za každou uskutečněnou prezentaci
získává hostitelka dárek.
Kontakt:
email rechovajana@seznam.cz
nebo tel. 724053411
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Reklama

posezení s písničkou pro seniory

HLEDÁM PRONÁJEM MÍSTNOSTI, KTERÁ BY BYLA VHODNÁ K PRODEJI
SECONDHANDU A DROGERIE. VELIKOST NEJMÉNĚ 30m2.
KONTAKTUJTE MĚ NA EMAILU: rechovajana@seznam.cz
NEBO TELEFONU 724053411.
Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně.
Redakce Lužického zpravodaje:
Mgr. Jana Ambrožová ambrozova@luziceuhodonina.cz, tel., 511 117 826
Marie Gutová, gut.email@seznam.cz, Věra Kotásková,
Mgr. Lenka Kučí, Lenka.Kuci@seznam.cz, Mgr. Jana Líčeníková, licenikova@seznam.cz,
Denisa Šimíková, simikova@luziceuhodonina.cz , tel. 511 117 827
Redakce si vyhrazuje právo na běžnou úpravu rukopisů. Čtvrtletník slouží k informování
občanů Lužic, není periodikem žádného politického subjektu.
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Lelka Dolní Bojanovice
Povoleno OkÚ Hodonín, registrační číslo vydané Ministerstvem kultury ČR – MK ČR E 12422,
náklad 1200ks.
obec@luziceuhodonina.cz • www.luziceuhodonina.cz
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S MIKULÁŠEM DO FRANCIE

Foto: Denisa Šimíková

Foto: Jana Líčeníková

Vánoční jarmark a rozvícení stromečku

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

Na vydání tohoto čísla přispěli:

