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první číslo Lužického zpravodaje ročníku 2015 k Vám přichází
v nové podobě. Barevné provedení a změna formátu i grafické podoby našeho čtvrtletníku jsou výsledkem dlouhodobého úsilí Rady
obce Lužice a redakce Lužického zpravodaje o zvýšení kvality, kapacity, přehlednosti, čtivosti a atraktivnosti čtvrtletníku při dodržení
současných finančních nákladů. Věříme, že tuto změnu přivítáte
a zachováte nám přízeň.
Rada obce schválila do redakce Lužického zpravodaje další zájemce z řad zastupitelů, Mgr. Jiřího Hubačku a Ing. Michala Poláčka.
Za redakci Jana Ambrožová

Bedřich Parák

Kultura ...........................................14
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Milí čtenáři,

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v současné době je stále více aktuální
problematika likvidace, třídění a zejména recyklace odpadů. V důsledku
stále rostoucí produkce odpadů
a s ohledem na úbytek zásob nerostných surovin se odpad stává cennou
surovinou. Od roku 2015 bude
možné na skládky ukládat pouze
nerecyklovatelný a energeticky
nevyužitelný odpad (současná cena
energeticky využitelného odpadu
činí cca 90 eur za tunu). Znovupoužití recyklovatelných a využitelných
odpadů šetří primární zdroje surovin
a minimalizuje ukládání na skládky.
Stejná logika platí i v podmínkách
naší obce. V souvislosti s otevřením
nového sběrného dvora se rozšířil sortiment odebíraných odpadů
a s ohledem na rozšířenou otvírací
dobu využívá tuto službu stále více
občanů a ve větší míře, což se pozitivně projevilo v menším množství
černých skládek. Podstatný je také
nárůst biologicky rozložitelných
odpadů. Obec má smluvně zajištěno
ukládání biologicky rozložitelných
odpadů ke kompostování s nulovými
výdaji. Doprava bude hrazena odběratelem. Byla podána žádost o dotaci
na zakoupení 400 ks kompostérů
(900 l), ve kterých budou moci občané kompostovat menší množství

biologicky rozložitelných odpadů.
Objem takto zkompostovaných odpadů sníží náklady sběrného dvora
a svozu popelnic. Obdobně můžeme
snížit náklady na svoz plastů a papíru
tím, že plastové obaly „slisujeme“
a noviny a letáky dáme do sběru žákům ZŠ, nebo je odevzdáme ve sběrném dvoře. Jednotlivé druhy odpadů
je nutné před dopravou do sběrného
dvora roztřídit. Nevytříděný nebo
znehodnocený odpad zpracovatelé
neodeberou a nevykoupí, protože
hrozí poruchy zpracovatelských
technologií nebo není co recyklovat
(vybrané ledničky, mrazáky, TV,
PC). Naopak za likvidaci obec musí
zaplatit.
Výše uvedené skutečnosti zvyšují
využitelnost odpadů a současně
kladou vyšší nároky na občany při
nakládání s odpady. Pochopení a respektování nových složitých vazeb
v této oblasti nám ušetří finanční
prostředky a přispěje k zachování
ekologické stability v přírodě.
Obec vede přesnou evidenci
o odpadech, průběžně analyzuje
příjmy a výdaje s cílem minimalizovat celkové náklady související
s odpadovým hospodářstvím.
Takže závěrem ještě jednou, odpad je surovina.
Ing. Jaroslav Kreml, starosta
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Aktuálně z radnice

OBNOVA NOVÉ ČÁSTI HŘBITOVA

Aktuálně z radnice
Z USNESENÍ RADY OBCE
• RO schválila Licenční smlouvu
o veřejném provozování rozhlasu
v r. 2015 mezi provozovatelem
Obcí Lužice a OSA – Ochranným
svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s. za 4150 Kč.
• RO schválila náklady spojené se
zajištěním a instalací dataprojektoru s příslušenstvím pro zasedání
ZO.
• RO schválila náklady spojené se
zakoupením částí chlapeckého
lidového kroje – kordula, mašle,
2 kloboučky s pérky.
• RO schválila návrhy na Sportovce roku 2014 za obec Lužice
a náklady s touto akcí spojené
(cca 3000 Kč, dary oceněným
sportovcům a diplomy). Obec
Lužice nominovala na Sportovce
roku 2014: Ing. Luďka Benadu,
Mgr. Ludmilu Kotlaříkovou,
Marka Kotlaříka a žákovské družstvo šachistů ve složení Ondřej,
Jakub a Patrik Slatinští, Jaromír
Herůdek.
• RO schválila výdaje ve výši
3000 Kč na akci „Pestrovečer“
organizovanou ZČHB Brďo Vlkani Mikulčice.
• RO schválila návrh dopisu do
družební obce Isdes v souvislosti
s nedávnými tragickými událostmi ve Francii.
• RO vzala na vědomí zprávu, že
se Základní škola a Mateřská
škola Jaroslava Dobrovolského,
Lužice umístila na 3. místě ve
sběru papíru, a schválila přijetí
finančního daru ve výši 3000 Kč
od společnosti Tespra, s. r. o.
Hodonín.
• RO schválila Memorandum
o vzájemné spolupráci mezi Obcí
Lužice a Československou obcí
legionářskou a pověřila starostu
4

jeho podpisem za Obec Lužice.
• RO schválila návrh na zakoupení
zlatých čtyřlístků pro děti na akci
Vítání občánků obce Lužice, která proběhne 25. 3. 2015.
• RO schválila spoluúčast obce na
zajištění kulturní akce „Fašaňk
2015“ a náklady s ní spojené ve
výši 10 000 Kč.
• RO schválila příděl do rezervního
fondu Základní školy a mateřské
školy Jaroslava Dobrovolského,
Lužice ve výši 161 659,88 Kč
hospodářského výsledku za rok
2014.
• RO schválila Žádost o poskytnutí
finanční dotace z rozpočtu obce
Lužice pro rok 2015 Římskokatolickou farností Lužice ve výši
30 000 Kč na náklady spojené
s úhradou energií a doporučila
ZO schválit změnu rozpočtu.
• RO schválila podání žádosti
o dotaci na 400 ks kompostérů
na bioodpad pro občany obce
Lužice.
• RO schválila vydání katalogu
sochařského sympozia Dřevo –
kámen Lužice 2014
Název: Lužice sochy dřevo/
kámen 2006 - 2014
grafický návrh: ak. soch. Ludmila
Pecková - Severová, uměl. aspirant,
tisk: Tiskárna Lelka Dolní Bojanovice.
• RO schválila Dohodu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Obce Lužice pro příjemce Město
Hodonín ve výši 45 589 Kč za
účelem spolufinancování služeb
sociální prevence a odborného
sociálního poradenství poskytovaných ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Hodonín
v r. 2015.

• RO schválila návrh MUDr. Hany
Výmolové, že na své náklady zajistí očalounění dveří v pronajaté
ordinaci a v případě ukončení
smlouvy jí bude uhrazeno 50%
nákladů, max. 3000 Kč/kus.
• RO na základě námětu občanky
schválila odstranění kusu betonu
v uličce mezi ul. Polní a Jarní.
• RO pověřila tajemníka OÚ aktualizací OZV č. 1/2009 o volném
pobíhání psů.
• RO schválila přijetí finančního
daru ve výši 50 000 Kč od společnosti Groz-Beckert Czech, s.r.o.
na obnovu zeleně v obci.
• RO schválila poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých
a slabozrakých SONS Kyjov,
kde jsou organizováni také lužičtí
občané.
• RO schválila rozšíření redakce
Lužického zpravodaje o další
dva členy, Ing. Michala Poláčka
a Mgr. Jiřího Hubačku.
• RO vyhodnotila cenové nabídky
tiskáren Brázda a Lelka pro barevný tisk Lužického zpravodaje.
RO schválila nejekonomičtější
nabídku tisku Lužického zpravodaje, a to formát B, ofsetový
barevný tisk tiskárny Lelka.
• RO projednala stížnosti občanů
na znečišťování komunikací koňmi a jejich pohyb po cyklostezce.
• RO schválila projednání podnětů
rodičů žáků ZŠ s vedením ZŠ na
zavedení elektronické žákovské
knížky, elektronického odhlašování ze stravování ve ŠJ při ZŠ
a MŠ.

V rámci obnovy hřbitova se realizuje etapa uspořádání hrobů
v nové části hřbitova. Dosavadní
systém zakládání nových hrobových míst je kapacitně i prostorově
naplněn. Zakládání nových hrobů
bez koncepce by vedlo k znehodnocení prostoru posledního
odpočinku.
Zastupitelstvo Obce Lužice
schválilo usnesením č. 2/10 ze dne
18. 12. 2014 výslednou variantu
návrhu na uspořádání hrobů v nové
části hřbitova. Tato varianta akceptuje skutečnost, že se podstatně zvýšil zájem o urnové hroby a naopak

prudce klesá zájem o hroby klasických rozměrů. Volných hrobů klasických rozměrů je nyní na starém
hřbitově již 51. Výsledná varianta
uspořádání hrobových míst prezentuje navýšení kapacity nové části

hřbitova celkem o 177 hrobových
míst, z toho 22 hrobů klasických,
109 hrobů urnových a 46 urnových
míst v kolumbáriu. Kapacita celého
hřbitova pak bude 564 hrobů klasických, 194 hrobů urnových a 46 míst
pro urny v kolumbáriu.
Projekt zahrnuje rekonstrukci stávajícího chodníku, výstavbu nových
chodníků, výsadbu zeleně, rekonstrukci VO, instalaci mobiliáře (lavičky, koše) a výstavbu kolumbárií.
V roce 2015 budou realizovány
hlavní chodníky a výsadba zeleně,
která nahradí vykácené stromy,
které devastovaly chodník a hroby
ve svém okolí.
Realizací tohoto projektu bude
dokončena obnova vnitřní části
hřbitova. Rozmístění hrobů, vytvoření zpevněných ploch a chodníků
včetně výsadby zeleně vytvoří harmonický urbanistický celek, který
bude důstojným místem k uctění
památky našich blízkých.
J. Kreml

Vizualizace nové části hřbitova
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OBECNÍ POLICIE LUŽICE

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Cyklisté, dodržujete pravidla silničního provozu?

Během Tříkrálové sbírky se vybralo 76 000 Kč, což je téměř o 5 000 Kč více
než v minulém roce.

U nás v rovinách je kolo nejen
sportovním, ale hlavně dopravním prostředkem. S jarním počasím přibude na našich cestách
cyklistů všech věkových skupin.
Cyklostezky, které vedou celou
naší obcí, mají zvýšit bezpečnost
cyklistů. Aby tomu tak opravdu
bylo, je ovšem potřeba znát a dodržovat pravidla silničního provozu. Připomeňme si je a hlavně
je DODRŽUJME!
CYKLISTA
Cyklista (stejně jako řidič nemotorového vozidla) je účastníkem silničního provozu, proto pro
něj platí stejná pravidla jako pro
řidiče, včetně zákazu alkoholu
• Cyklisté jezdí po silnici vpravo,
co nejblíže pravému okraji vozovky
• Je-li na silnici zřízen zvláštní
pruh pro cyklisty, nebo je-li
v blízkosti silnice stezka pro
cyklisty – musí je cyklista využít
• Cyklista musí jet po vyznačeném pruhu určeném pro cyklisty a nesmí ohrozit chodce
• Cyklista nesmí při jízdě vést ruční
vozík ani psa
Povinná výbava jízdního kola
• Cyklista musí mít zajištěn dobrý
technický stav kola a jeho výbavu
• Bezpečnost cyklisty zvýší cyklistická přilba (pád z kola při
rychlosti 15 km/h je tvrdý jako

Charita děkuje všem dárcům a koledníkům.

Nová cyklostezka u Cihelny

•
•

•

•

•

skok po hlavě na beton z výšky
jednoho metru), pro děti do
15 let je přilba povinná
Viditelnost není jen součástí vybavení kola, ale i cyklisty
Mějte pestré oblečení, nestyďte
si vzít reflexní vestu, za snížené
viditelnosti zajistí vaši viditelnost
předepsané osvětlení jízdního
kola
Na jízdní kolo patří cyklistický
oblek nebo oblek, který neohrožuje bezpečnou jízdu (aby se
nezapletl do kol apod.)
Nákupní tašky a batohy nepatří
na řídítka, pro tyto účely jsou
různé nosiče s koši, kterými lze
bezpečně převážet nákupy a věci
Pravidla zakazují převážet předměty, které by znesnadňovaly

řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky silničního
provozu, pro takové účely slouží
přívěsný vozík za kolo, nesmí
být však širší 80 cm a musí být
opatřený odrazkami na zadní části
• Na přechodu pro chodce (pokud se chce dostat na druhou
stranu) musí cyklista sestoupit
z kola a přejít jako chodec
a vést kolo vedle sebe po pravé
straně blíž k okraji přechodu
• Cyklista na konci obytné zóny
nebo na konci cyklostezky musí
dát přednost přijíždějícímu vozidlu
Autor, zdroj: por. PhDr. Papežová
Zdeňka, Příručka – Senioři v silniční dopravě, BESIP

PŘESTUPKOVÁ KOMISE OBCE LUŽICE
Komisi pro projednávání přestupků Obce Lužice bylo od 01. 01. 2015 do 28. 02. 2015 oznámeno celkem
5 přestupků.
- 3 přestupky byly oznámeny občany na OÚ Lužice
- 2 přestupky byly postoupeny Policií ČR OOP Hodonín
Lucie Skutecká
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Koledníci roku 2015 před kostelem, foto: archiv farnosti

KRÁTKÉ ZPRÁVY
• Na www.luziceuhodonina.cz
v menu FOTO – VIDEO naleznete také:
- Fotografie Fašaňk 2015
- Fotografie Krojový ples
- Fotografie Ples sportovců
- Video „Pohřbívání basy“
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 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

EKOLOGIE
Přehled vývozu odpadů
25. 3. 2015
8. 4. 2015 + pytle
22. 4. 2015
6. 5. 2015 + pytle
20. 5. 2015
3. 6. 2015 + pytle
17. 6. 2015
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Pro seniory

PES VE ZKRATCE

Pro seniory

V obci Lužice je v současnosti
evidováno přibližně 450 psů. Nejčastějším plemenem jsou kříženci
(125 psů), poté následují plemena:
jorkšírský teriér (42), labradorský
retrívr (36), jezevčík (30), labrador
(23), dále čivava, jack russel teriér,
knírač, kokršpaněl, německý ovčák,
pudl.
Nejčastější používaná jména
jsou: Argo, Baddy, Bella, Besina
(Besy), Borek, Jack, Jerry, Kim,
Max, Monty, Rex, Ron, Ťapka.

EUROKLÍČ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

SÁČKY
Majitelé psů si mohou vyzvedOplocenka pro volný pohyb psů v lesíku za ulicí U Vrchnice
nout na OÚ sáčky na psí exkrementy. Sáčky začala radnice vydávat v roce 2011 a díky zájmu povinností a také vizitkou člověka tak co nejdříve učinili v úřední
a pozitivnímu ohlasu majitelů psů neboli držitele psa. Děkujeme všem dny na pokladně OÚ anebo příbylo postupně přistoupeno k na- zodpovědným majitelům psů za kazem k úhradě na číslo účtu:
výšení počtu vydávaných sáčků na pozitivní přístup k čistotě veřejných 27125671/0100 s uvedením variabilního symbolu 1341+číslo
každého psa. Majitelé psů mohou prostranství!
popisné. Poplatek činí na rok 2015
využít k odložení sáčku s psími
exkrementy všechny odpadkové MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA – částku 150,- Kč za 1 psa a je splatný
k 31.3.2015!
koše, popelnice, popřípadě kontej- UPOZORNĚNÍ!
Z. Hubačková
Žádáme občany, kteří doposud
nery určené na směsné komunální
neuhradili
poplatek
za
psa,
aby
odpady. Uklidit po svém psovi je

SNÍH
Letošní zima byla na sněhovou
nadílku poměrně bohatá. Odklízení
sněhu prováděla pravidelně firma
Lutes, ale vzhledem k celkové délce komunikací a chodníků nebylo
možné zajistit, aby bylo po celé
obci uklizeno okamžitě, když sníh
napadl. Děkujeme všem občanům,
kteří se zapojili do úklidu sněhu
na chodnících před svými domy
a přispěli ke zvýšení bezpečnosti
chodců.
J. Ambrožová
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FOTO SOUTĚŽ

„Lužice všední i nevšední“
Zúčastněte se naší fotografické soutěže zasláním fotografie
na téma „Lužice všední i nevšední“.
Fantazii ani věku se meze nekladou!
Podmínky:
- každý účastník může zaslat maximálně 5 fotografií
- formát jpg
- fotografie můžete zasílat nejpozději do 31. října 2015
- fotografie zasílejte na e-mail: simikova@luziceuhodonina

Držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P,
diabetici, stomici, onkologičtí
pacienti, lidé trpící roztroušenou
sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními
záněty a osoby pečující o děti do
tří let mohou získat zdarma EUROKLÍČ, a zapojit se tak aktivně
do projektu „Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012“.
Jde o mezinárodní projekt, který
už více než 20 let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností
pohybu ve vyspělých evropských
zemích. V ČR byl projekt oceněn
titulem: „Nejvýznamnější počin
roku 2007‘‘.
K čemu je dobrý Euroklíč?
Zajišťuje rychlou a důstojnou
dostupnost veřejných sociálních
zařízení a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů,
svislých a schodišťových plošin
apod.) osazených jednotným
Eurozámkem. Euroklíč lze použít
v řadě zemí Evropy, u nás je již
osazeno přes 400 míst (např. na
úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.).
Kdo může získat zdarma Euroklíč?
Každý člověk se zdravotním
postižením, držitel průkazu TP,
ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik,
onkologický pacient, člověk trpící
roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými
střevními záněty: Crohnovou chorobou, ulcerózní kolitidou a močovými dysfunkcemi, který má
bydliště v ČR. U těch, kteří nejsou
držiteli uvedených průkazů, se do
„Evidenční karty Euroklíče“ uvede

krátké čestné prohlášení o typu
postižení.
Euroklíč si mohou zdarma dlouhodobě zapůjčit také osoby pečující
o děti do tří let.
Podklady pro vydání Euroklíče:
Občanský průkaz či jiný doklad
totožnosti. Průkaz TP, ZTP, ZTP/P
nebo čestné prohlášení o typu
postižení (např. diabetik, stomik,
onkologický pacient apod.).
Kde můžete získat zdarma Euroklíč?
Místem pro vydávání Euroklíčů
v městě Hodoníně je Městský úřad
Hodonín, odbor sociálních služeb
(klíče distribuuje: Bc. Magdaléna
Pelikánová, tel.: 518 316 358, e-mail: pelikanova.magdalena@
muhodonin.cz). Osoby pečující
o děti do tří let si mohou Euroklíč
vyzvednout na Centru pro rodinu

a sociální péči, Štefánikova 15,
Hodonín.
V městě Hodoníně jsou Eurozámky nainstalovány v nákupním centru
Cukrovar, UNI HOBBY, Kaufland
na ul. Konečná, Masarykovo muzeum a MěÚ Hodonín (Národní třída
25, Masarykovo nám. 53/1). Do
budoucna se počítá s další instalací
Eurozámků na dalších veřejných
budovách. Každé místo osazené Eurozámkem bude označeno pamětní
deskou a databázi všech osazených
míst naleznete na www.euroklic.cz.
Občané budou průběžně informováni na internetových stránkách
www.hodonin.eu, www.kpss-hodonin.cz.
Bc. Michaela Klepáčová
vedoucí odboru soc. služeb
MěÚ Hodonín
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BEDŘICH PARÁK – BOXER, EXMISTR MORAVY

MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE

Paní Ludmila Schönová darovala
našemu muzejnímu archivu album týkající se lužického rodáka
pana Bedřicha Paráka – úspěšného sportovce, dokonce exmistra
Moravy v boxu – rohovníka ve
wolterové (lehké) váze. V domě
č. p. 435, který koupila od rodiny
Parákových, našla mnoho dokladů, fotografií a novinových článků
z let 1933 až 1941. Všechny se
týkaly právě celoživotní úspěšné
dráhy tohoto sportovce, Bedřicha
Paráka. Paní Lidka si dala velkou
práci s tím, že přehledně všechny
cenné materiály uspořádala do
alba, aby seznámila současníky
s osobností tohoto úspěšného
Lužičana. Album si můžete prohlédnout při návštěvě Starého
kvartýru.
Bedřich Parák se narodil 3. ledna 1914 v Lužicích. Jeho otec
Martin Parák byl předsedou MNV
v Lužicích v letech 1945-50, matka
Kateřina Paráková byla dlouholetá
členka JZD. Bedřich se vyučil
strojním zámečníkem v Hodoníně.
V roce 1947 se oženil. Jeho manželka Libuška byla zdravotní sestrou
u doktorky MUDr. Anny Julínkové.
Z originálů legitimací se dozvídáme, že do Těžko – atletického
klubu Hodonín vstupuje Bedřich
v 17 letech 1. 9. 1931. Činným
členem tohoto klubu byl od 1. ledna
1932, kdy mu byla vystavena legitimace. Hned od roku 1933 se o něm
již píše v novinách:
1933
- 18. dubna Mistrovství amatérských rohovníků Slovácka ...v lehké váze narazili na sebe klubovní
kolegové Fojtík a Parák, z nichž
Parák byl klidnější a přesnější…

Letošní zima nebyla ani tak chladná a bohatá na sněhovou nadílku,
ale zato byla plná „bacilků“, které
potrápily spoustu dětí. Rozloučili
jsme se s ní jednoho únorového dne
prostřednictvím karnevalu. Děti si
tento den náležitě užily. Nejprve
proběhla ve třídách přehlídka masek
a focení a potom jsme si všichni
společně zarecitovali, zazpívali
a zatančili. Nyní se již těšíme, až se
příroda probudí ze zimního spánku
a přinese první krásné slunečné dny.
V druhé polovině školního roku
nás čeká spousta zábavy, ale i povinností. Z důvodu nemocnosti dětí
v měsíci lednu se až nyní půjdou
předškoláci podívat do první třídy
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Bedřich Parák
- v přeplněném sále Besedního
domu v Hodoníně se konalo velké
Mistrovství Slovácka v boxu....
nadějný Parák v lehké váze zdolal
Svozila z Mistřína…
1934
- Bedřich Parák je získán za člena
Rohovnického odboru ve Zlíně SK
Baťa – zápas Zlín Hodonín byl nerozhodný 8 ku 8, z toho 2 body získal
Parák, odchovanec Hodonína…
- Brno prohrálo se Zlínem 6 ku 10.
Baťa prokázal, že je nejlepším
rohovnickým klubem na Moravě.
Po doplnění lehké váhy Parákem
z Hodonína nemusí se obávati
bojů klubovního mistrovství…
1935
SK Baťa posílá na rohovnická
utkání země Moravskoslezské
Fišera, Turka, Horáka, Winklera,
Veselského a Paráka…
1936
Bedřich Parák je mezi reprezentanty na olympiádě v Berlíně…
1937 až 1938
SK Baťa poráží Itálii …Parák
vítězí na body…

1939
Bedřich Parák zápasí jako voják RAC Bratislava – Vojenské
mužstvo. V boxerském speciálu
novin Dnes v rubrice Tatra Ring
je fotografie Bedřicha Paráka
s upozorněním: Bude zápasit
i exmistr Moravy Parák.
Jméno Bedřicha Paráka se objevuje v tisku s uváděním jeho
získaných vítězství, remíz i prohraných zápasů a utrpěných zranění
až do roku 1941. Jeho soupeři byli
z Maďarska, Rakouska a Německa.
Zápasil celkem 11 let.
Asi od roku 1950 začal pracovat
v podniku Igla ve svém oboru
strojního zámečníka. Asi do roku
1962 bydlel v podnikovém bytovém
domě. Pak se s manželkou přestěhovali za prací i bydlením do Brna. Do
Lužic stále dojížděl za maminkou.
V důchodu se s manželkou vrátili
zpět do Lužic. Libuše Paráková
zemřela v roce 1989, Bedřich Parák v roce 1999. Pohřbeni jsou na
lužickém hřbitově.
M. Kopřivová

ZŠ na své starší kamarády, kteří
jim předvedou, co se ve škole
už naučili. Ve spolupráci se ZŠ
proběhne i „Lužická laťka“, kdy
nejstarší děti zajdou povzbudit své
starší kamarády při jejich sportovních výkonech. Děti z folklorního
kroužku se již nyní připravují na
regionální přehlídku folklorních
souborů, kde vystoupí s pásmem
„Hry na dědině“. Začátkem března
proběhne v MŠ akce „Mámo, táto,
pojď si hrát“, kde si děti společně
s rodiči budou moci vyrobit pod vedením manželů Hutěčkových různé
dřevěné dekorace k Velikonocům.
Koncem března se opět zajedeme
podívat do skanzenu ve Strážnici,

kde se děti seznámí s životem našich
předků v období jara. I letos přivítáme jaro v naší MŠ akcí „Vynášení
Moreny k řece Kyjovce“. V měsíci
dubnu začneme jezdit s dětmi do
krytého bazénu v Hodoníně, kde se
děti pod vedením plavčíků budou
hravou formou seznamovat se základy plavání. Ale na co se s dětmi
těšíme úplně nejvíc, je slíbená
rekonstrukce naší školní zahrady,
na které v letních dnech trávíme
nejvíce času. O dalších akcích vás
budeme postupně informovat na
nástěnkách v jednotlivých třídách.
Za kolektiv MŠ přeji všem krásné prožití velikonočních svátků.
Petra Březinová

STŘÍPKY Z PRIMA ŠKOLY
• Nový kalendářní rok pro naši školu začal velmi pěkně. Pan Mikulík
z firmy Tespra předal panu řediteli finanční výhru 3000 Kč za
3. místo v soutěži škol ve sběru
papíru. Děkujeme!
• Lyžařský kurz pro žáky 7. a 8.
třídy proběhl v termínu i přes to,
že obavy, zda sníh bude nebo
nebude, byly na místě. Všichni
žáci prožili příjemný týden díky
pedagogickému a zdravotnímu
doprovodu.
• Družstvo šachistů ve složení
Ondřej Slatinský, Jakub Slatinský,
Patrik Slatinský a Jaromír Herůdek
se v prosinci zúčastnilo okresního
kola přeboru škol v šachu ve
Vacenovicích. Ve své kategorii
zvítězili a postoupili do krajského
kola, které se konalo v Břeclavi

v lednu. V konkurenci čtrnácti
družstev vybojovali 6. místo. Postup z okresního do krajského kola
se jim podařil stejně jako loni. Za
tyto úspěchy jim při vyhlašování

úspěšných sportovců bylo předáno
ocenění obce na plese sportovců.
Děkujeme šachistům za reprezentaci školy a obce. Děkujeme také
náhradníkům (Marek Kotlařík,
11
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Jakub Dulovec), jejich trenérovi
Honzovi Herůdkovi, paní učitelce
Kotlaříkové za doprovod při soutěžích a panu Petrovi Slatinskému za
zajištění dopravy na tyto turnaje.

LYŽAŘSKÝ KURZ

• Pololetí školního roku jsme
zakončili vydáním vysvědčení
a Dnem naruby. Deváťáci si
připravili vyučovací hodiny podle
rozvrhu a zkoušeli, jaké je to být
v roli učitele.
• Začátkem února jsme využili
nabídky preventivního programu Nemocnice TGM Hodonín.

Zápis do 1. třídy
Interaktivní program primární
prevence Hrou proti AIDS zajišťují a prezentovaly pracovnice
Státního zdravotního ústavu.
Žáci 8. a 9. třídy měli možnost
si netradičním způsobem osvojit
základní znalosti o možnostech
přenosu viru HIV i o dalších
pohlavně přenosných nemocech
a přemýšlet o vlastních postojích
a chování v rizikových situacích.
• K zápisu do 1. třídy přišlo
29 dětí. Rodiče měli možnost
rezervovat si na internetu čas zápisu, pokud tak učinili, nemuseli
dlouho čekat, než na ně přijde
řada. Za úspěšné zvládnutí úkolů
dostali předškoláci medaili a malou pozornost od našich žáků.

V neděli 11. 1. 2015 v 10 hod. žáci
7. a 8. třídy odjížděli na lyžařský
kurz do Kout nad Desnou do hotelu Dlouhé Stráně. Všichni jsme se
moc těšili, cesta autobusem rychle
uběhla. Když jsme přijeli na místo,
rozdělili nás do pokojů a vybalovali jsme si věci. Potom jsme si šli
odnést lyže k p. Karešovi na svah,
abychom v pondělí nemuseli nést
lyže i lyžáky. Ještě jsme se zašli
podívat na sjezdový areál. Každý
večer jsme měli denní rozkaz, kde
se vždy určila služba a vedoucí
dne. Služba měla na starosti: bodování pokojů, budíček, počítání atd.
Budíček jsme mívali v 7:15, oběd
v 11:30, odpolední klid do 15 hod.
a večerku od 22 hodin. V pondělí
i v úterý jsme lyžovali dopoledne
i odpoledne u p. Kareše. Spousta
z nás uměla lyžovat. Ve středu jsme
byli na svahu Přemyslov od 10 do
13 hod., protože byl kritický den.
Večer jsme měli první diskotéku.
Moc lidí se nezúčastnilo, ale líbila
se mi. Ve čtvrtek jsme byli opět na

Přemyslově od 10 do 14 hod., oběd
nám zabalili s sebou. Přijel se na nás
podívat pan ředitel. Na Přemyslově
se nám to moc líbilo. Sjezdovka je
tam dlouhá 1250 m, kromě jednoho z nás všichni lyžovali na této
dlouhé sjezdovce. V pátek jsme
měli dopoledne závod ve slalomu
a odpoledne karneval na lyžích.
Večer jsme se balili, rozdávali si
diplomy a byla druhá diskotéka, tam

už se zúčastnilo více lidí a byla tam
větší sranda. Protože jsme se dobře
bavili, prodloužili nám večerku.
V sobotu jsme odjížděli v 9 hodin.
Po cestě jsme se stavili v KFC
a McDonald´s. Domů jsme přijeli
okolo 13. hodiny. Moc se mi tam
líbilo, škoda, že příští rok už nepojedu. Tento i minulý rok na lyžařském
kurzu byly super.
Olga Skočíková, 8.tř.

• Na fašaňkovém karnevalu se
sešlo mnoho pěkných masek.
Všichni si mohli zatancovat,
zasoutěžit, a to vše pod vedením
našich deváťáků. Celý program
skvěle moderoval Honza Karas.
Nejlepší masky byly oceněny
porotou.

Fašaňkový karneval
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• Zápis dětí do mateřské školy
proběhne ve čtvrtek 21. května
2015 v mateřské škole.
Mgr. Jana Líčeníková

Účastníci lyžařského kurzu
13
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BRONZOVÝ „PAPÍROVÝ KRÁL“

FAŠAŇK VE FRANCOUZSKÉM STYLU

Společnost Tespra, s.r.o. vyhlásila v loňském roce soutěž „O PAPÍROVÉHO KRÁLE“. Soutěže se zúčastnilo
28 škol hodonínského okresu.
Sběr papíru má v naší škole dlouholetou tradici, proto jsme se soutěže také zúčastnili. A byli jsme úspěšní. Loni
jsme nasbírali celkem 23 700 kg a získali 3. místo, se kterým byla spojena peněžní odměna ve výši 3 000 Kč.

31. prosinec 2014 – ukončení plavecké sezony na Cihelně, příjemná
atmosféra, otužilci, spousta lidí….
a najednou se začala šířit informace:
fašaňk nebude. A nám, pravidelným
účastníkům fašaňkové zábavy,
členům Klubu česko-francouzského partnerství, to jaksi začalo
být líto. Přišla myšlenka, nápad…
Neuspořádáme fašaňkovou zábavu
my? Zkusíme to, uvaříme guláš,
připravíme tombolu… Slovo dalo
slovo a díky spolupráci s obcí
jsme rozjeli přípravy. Sehnali jsme
tombolu (bylo téměř sto osmdesát
cen), uvařili guláš, ke vstupnému
jsme nabízeli francouzský nápoj.
Vyzdobená sokolovna se zaplnila
písněmi hudební skupiny Countrio.
Krásné vystoupení o fašaňku si
připravily děti z Lužičánku, který
obnovil činnost. Allstars fitness tým
ukázal, co všechno už umí. Podívat
na své děti se mohli i jejich rodiče.
Mnozí z nich i přispěli u pokladny a tím podpořili naši činnost.
Skupiny i jednotlivci, kteří přišli

Množství v kg
za rok 2014
11 040

Škola
ZŠ a MŠ Starý Poddvorov

Množství na
1 žáka

Pořadí

52

212,31

1.

Počet žáků

ZŠ a MŠ Čejč

12 310

70

175,86

2.

ZŠ a MŠ Jaroslava Dobrovolského, Lužice

23 700

179

132,40

3.

ZŠ T. G. Masaryka Čejkovice

27 890

218

127,94

4.

ZŠ Dubňany

44 810

435

103,01

5.

Také letos se chceme této soutěže zúčastnit. První sběr papíru proběhne 25. května 2015 na novém sběrném
dvoře. Druhý sběr chystáme začátkem října. Přivítáme, když se s námi do sběru papíru zapojíte.
T. Hromková

Kultura
Kulturní a sociální komise RO, klub „Šrůbek“,
Základní škola a Mateřská škola
Jaroslava Dobrovolského pořádají

Výstava
na Starém kvartýru

„Když se řekne folklor,
aneb Netypický svéráz“
Vernisáž 27. 3. 2015 v 18.00 hodin.
Otevřeno vždy v neděli
od 14. 00 do 18. 00 hodin.

TÝDEN RODINY
24. - 30. května 2015
Na co se můžete těšit?
Den otevřených dveří základní a mateřské školy,
besídka kroužků zájmové činnosti,
přednášky, besedy.

Smuteční průvod ji doprovodil na
její poslední cestě a při posledním
rozloučení byly slyšet příhody a situace, které se v obci udály.
Jsme rádi, že se nám podařilo
zorganizovat fašaňkovou zábavu.
Děkujeme sponzorům a všem,
kteří nás jakýmkoliv způsobem
podpořili.
Jana Líčeníková

Kinematograf
bratří Čadíků
25. - 28. 6. 2015

70. výročí konce druhé světové války
a osvobození naší obce Rudou armádou
17 hod.
10 hod.
11 hod.

v maskách, přemýšleli, zda získají
nějakou odměnu za své převleky.
Někteří si připravili program a tím
přispěli k příjemnému průběhu
večera. My, členové Klubu česko-francouzského partnerství jsme přišli oblečeni ve francouzském stylu.
Nezapomněli jsme pochovat basu.

foto: L. Líčeník

POZVÁNKA

Kulturní a letopisecká komise RO ve spolupráci se ZŠ Lužice pořádá při příležitosti

12. dubna
13. dubna

Kvartýrníci

Přijďte zahájit letní
prázdniny
s Kinematografem
bratří Čadíků
v areálu Cihelna.

Koncert Komorního kvarteta Jana Noska, hudebna ZŠ
Pietní akt u památníku osvobození
Vzpomínková beseda na základní škole
Jste srdečně zváni
Hosté z Tyrolska
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Spolky

Spolky
do Lužic i s celou svou kapelou.
Pokud jste náš průvod uzřeli, tak
jistě víte, že pan Armstrong nebyl
jedinou oživlou celebritou, která
se fašaňku zúčastnila. My šohajé
jsme přispěli k dobré náladě tancem
podšable. Tady bych chtěl upozornit
všechny, kteří tanec v našem provedení zhlédli, že naše chasa je zcela
profesionální a všechny chyby byly
do choreografie přidány úmyslně,
aby byla dodržena lidovost a autentičnost tance.
Tomáš Neugebauer

Spolky
LUŽICKÁ CHASA
Na sv. Štěpána se opět všichni
krojovaní šohaji z Lužic sešli, aby
jako každoročně čelili tomu těžkému úkolu a vybrali ze svých řad
ty nejzpůsobilejší, kteří se stanou
stárky na celý nadcházející rok.
Po dlouhé a namáhavé debatě byl
nakonec zvolen prvním stárkem
Lukáš Kopřiva a druhým stárkem
jsem byl zvolen já, Tomáš Neugebauer. Nutno podotknout, že oproti
minulému roku, kdy byli vybráni
stárci z řad těch nejzkušenějších,
jsou letos stárci naopak ti nejmladší.
Před stejným úkolem stála 1. ledna
děvčata, kdy byly novými stárkami
zvoleny Věra Kotásková a Denisa
Kapitánová.
Ihned po volbě jsme se museli
dát do práce, jelikož krojový ples,
jenž se konal 10. ledna, byl již plně
v naší režii. Zde musím poděkovat
minulým stárkům Ondřeji Damborskému a Petru Janoškovi, protože

Velikonoční košt vín
se uskuteční 5. dubna 2015
začátek v 16 hodin v sokolovně.
K poslechu hraje CM Olina.

krom toho, že skvěle zvládli své
stárkování, tak nám byli velmi
nápomocni i během chystání plesu
a snažili se předat nám své dlouholeté zkušenosti.
Samozřejmě, že by to nebyl
správný krojový ples bez před-

Fašaňková obchůzka, tanec „Pod šable“
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tančení. Letos ples zahájila Česká
beseda, a abychom v tom nebyli
sami, přizvali jsme si na pomoc
chasu z Hodonína, Moravské Nové
Vsi a Mikulčic. Pomocnou ruku
nám také podaly lužické seniorky,
které opět napekly výborné koláčky
a v hojném počtu přišly jako „súdná
stolica“. Po besedě se již mohla zábava rozjet naplno, k čemuž přispěla
skvěle hrající dechová hudba Zlaťulka. Jediná věc, která nám trochu
kazila radost, byla rekordně nízká
účast ze strany lužických občanů,
a proto bych vás chtěl poprosit,
abyste se nebáli a přišli se s námi
pobavit a tak nás podpořit.
Další akcí, kterou naše chasa
pořádala, byl fašaňkový průvod.
Přestože účast nebyla vysoká, zábavy jsme si užili dostatek. Chtěli
jsme zatraktivnit tuto akci, a tak
jsme kromě nové trasy, po které se
průvod vydal, přizvali i světoznámého jazzmana Louise Armstronga.
Ten byl naší nabídkou tak nadšen, že
opustil svůj hrob na Flushingském
hřbitově v New Yorku a přijel k nám

Krojový ples

Autor fotografií: Nikola Doležalová

MUŽÁCI SNĚMOVALI
Jako každý rok i letos proběhla
na začátku ledna výroční valná
hromada našeho mužáckého spolku. A jako každý rok jsme využili
pohostinnosti všech chlapů Hubačkových a zasedali v jejich sklepě
v Mikulčicích, za což jim patří opakovaně dík. Letošní sněmování bylo
oproti minulým v jedné podstatné
záležitosti jiné. Bylo totiž volební.
Dlouholetý předseda našeho spolku
Jožka Krchnivý už několik měsíců
dopředu avizoval, že by chtěl otěže
jeho řízení předat někomu dalšímu,
což se v průběhu valné hromady
skutečně stalo.
Sluší se na tomto místě Jožkovi
Krchnivému poděkovat. Mužáky
převzal po jejich zakladateli Ivo
Makuderovi a stál v našem čele několik let. Pod jeho vedením a v součinnosti nás všech jsme se stali
spolkem, který je neopominutelnou
součástí kulturního a společenského života obce, naše vystoupení se

stala automatickou součástí předhodových večerů v Lužicích i okolí,
u příležitosti 10. výročí existence
sboru se nám podařilo vydat CD,
podílíme se v obci na různých akcích - hody, Prkačcup, do minulého
roku na fašaňku atd. U všech těchto
aktivit hrál Jožka podstatnou roli,
a je tedy za co poděkovat - a tak,
Jožko, děkujeme.
Samozřejmě, že Jožka zůstává
i nadále naším aktivním členem.
Při lednové volbě byla zvolena
nová pětičlenná rada našeho spolku
a z ní pak vzešel nový předseda,
kterým se stal Tomáš Maršálek,
jeho zástupcem pak Jirka Molnár.
Jsou to sousedé, a tak mohou být
v téměř trvalém kontaktu. Oběma
pánům a kamarádům děkujeme,
že své nové role přijali, a přejeme
jim mnoho zdaru, invence, nápadů
a chuti do práce pro náš spolek.
Určitě mají na co navazovat, určitě
mají do práce elán, určitě mají své

představy, zároveň jsou otevřeni
diskusi a představám členů. To je
dobrý předpoklad pro další zdárné
fungování spolku.
Nedlouho po našem sněmování
se rozšířily naše řady o dalšího
člena, na zkouškách jsme začali
s nácvikem nových, méně známých
písniček, se kterými bychom rádi
vystoupili na tradičním Mužáckém
zpívání, letos v sobotu 9. 5. v Ladné.
A také chystáme náš tradiční jarní
výlet, tentokrát celovíkendový, ale
o tom příště.
S přáním dobré mysli, dobré vůle
a pěkných dnů začínajícího jara za
Lužické mužáky
Tomáš Klásek
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SKAUTSKÝ ODDÍL SOJKY
Dne 8. 2. 2015 proběhl v sokolovně
již tradiční dětský karneval, který
pořádají skauti z Lužic a Mikulčic.
Přes vysokou nemocnost způsobenou chřipkovou epidemií dorazilo
poměrně velké množství masek.
Tématem letošního karnevalu byl
vodní svět, proto se nemůžeme

PODĚKOVÁNÍ
Na výroční včelařské schůzi byl letos oceněn za výjimečnou aktivitu, pomoc mladým včelařům a obětavost
přítel Svatopluk Janík.

divit, že na taneční parket zavítali
námořníci, vodníci, piráti nebo
mořské panny. Děti si kromě tance
mohly zasoutěžit u postranních
her, kde měly možnost sbírat body
na otevření truhlice s pokladem.
Udělalo nám velkou radost, že se
děti opravdu dobře bavily. Kromě

dětí nás také velmi příjemně překvapili rodiče, kteří měli odvahu
přijít v masce společně se svými
dětmi. Samozřejmě jsme tuto aktivitu odměnili.
Dne 7. 3. 2015 pořádáme výpravu
do Brna do zábavního centra Bongo. Tato akce je mezi členy našeho
oddílu velmi oblíbená, proto se k ní
každý rok vracíme. Děti si mohou
vyzkoušet horolezeckou stěnu, zaplavat si v bazénu s balonky nebo
si vyzkoušet některou z prolézaček
či skluzavek, kterých je v tomto
areálu mnoho.
Na oddílové schůzky nám chodí
stabilně okolo deseti dětí, což nás
těší. Děti jsou velmi šikovné, hrají
hry, luští šifry a již zvládají spoustu
skautských dovedností. Doufáme,
že se v hojném počtu zúčastní i letního tábora v Polničce, který proběhne od 8. 7. 2015 do 24. 7. 2015.
Pro všechny zájemce, kteří by se
chtěli podívat na naše schůzky, po
případě zvažují, že by se k nám do
oddílu přidali: Scházíme se každý
čtvrtek od 17.00 do 18.30 v klubovně vedle obecního úřadu.

Dětský karneval v Lužicích
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Kristýna Neugebauerová
(Pampeliška)

Přítel Janík vždy nezištně poradí,
pomůže. Když jsme byli v úzkých,
pomohl nám s novými matkami.
Když bylo potřeba, věnoval oddělek
včel do pozorovacího úlu, který byl
obdivován na včelařské výstavě
v Lužicích. Jako jediný se zúčastnil
všech pracovních brigád na arboretu
a byl nápomocen prací i radou. Svou
veselou povahou a vtipem nás vždy
povzbudí na duši a nabije energií.
Jeho oblíbená průpovídka je:
„Když jsem začínal, tak jsem akorát
věděl, že včely pichajú.“
Kniha „Včelí pastva“ je jen malým poděkováním za to, co pro nás,
Svaťo, děláš!
Přítel Oldřich Ištvánek

Pan Svatopluk Janík první zleva

Rozhovor
KDYŽ JE KONÍČKEM MUZIKA...
Ahoj, jmenuji se Patrik Fialka, je mi 19 let, jsem z našich krásných Lužic a studuji momentálně jazykovou školu v Hodoníně. Mezi mé největší zájmy patří jakákoliv práce s hudbou a především hraní na bicí,
čemuž věnuji nejvíc svého volného času, ale mám rád i rekreační sportování jako například basketball
nebo si občas zaběhám.
Jak dlouho jsi členem kapely
„Separator“ ?
První zkoušku s kapelou Separator jsem měl v létě roku 2012, takže
už to budou tři roky ☺
V kapele hraješ na bicí, je to jediný nástroj, na který umíš hrát?
Ano, především jsou to bicí, ale
občas doprovodně zpívám a trochu
zvládám i basu.
Čím tě zaujaly právě bicí?
Už od mala jsem chtěl hrát na
bicí, protože se mi vždy líbili bu-

beníci a jejich sóla. Byli to pro mě
takoví králové, bez kterých je hudba
neúplná a kteří vypadají prostě
dobře. ☺
Studuješ, jak se ti daří zvládat to
časově dohromady i s kapelou?
V této době studuji roční jazykovku v Hodoníně, takže mám hodně
času a snažím se dělat věci pro
kapelu. Samozřejmě za rok to bude
zase jiné, pokud budu na vysoké
škole, ale člověk si musí udělat čas
i na to, co ho nějakým způsobem
naplňuje.

Jak často máte s kapelou zkoušky?
Momentálně se snažíme domlouvat zkoušky každý týden o víkendu,
ale v poslední době jich moc nebylo
kvůli zaměstnání ostatních členů.
Kluci jsou z toho samozřejmě nešťastní, ale nedá se dělat nic.
Vaše kapela je zaměřena na heavy
metal, co tě k tomuto stylu táhne?
K heavy metalu mě přivedl právě
Separator. Nikdy jsem ho moc neposlouchal ani nehrál, ale trochu jsem
do toho pronikl, našel jeho kouzlo
a hlavně mě zaujala neskutečně
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pohodová atmosféra, kterou jsem
v kapele našel. To se mi potom
potvrdilo, když jsem se seznámil
s hromadou kapel, se kterými jsme
hráli. Jak říkáme, je to prostě Happy metal.☺
Bereš hraní v kapele jen jako koníček, nebo se jedná o tvůj životní
sen a cíl?
To je dobrá otázka ☺ Myslím, že
každý muzikant nebo hudebník chce
spojit zábavné s užitečným a hrát na
velkých festivalech každý víkend,
a tak je to i u nás. Jediný problém
spousty dobrých kapel byl ten, že
nevydržely. Je to určitá cesta, kterou
podle mě stojí za to jít, ale člověk
to musí brát i trochu víc než jako
koníčka. Samozřejmě ho musí bavit
hrát, jinak to nemá smysl.
Podporuje tě rodina v následování tvého snu?
Mám štěstí, že rodiče mě v hraní
podporují, čímž bych jim chtěl poděkovat. Jenom je tu zásada, že škola
má přednost, ale to je asi všude.☺
Jaký je váš největší úspěch s kapelou?
Největší úspěchy měli kluci, když
hráli v březnu 2012 jako předkapela
švédské hardrockové formace Dirty

Historie
70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Patrik Fialka
Passion, a v září stejného roku už se
mnou, když jsme dělali předkapelu
rakouské kapele Ecliptica ve Vídni.

☺ Moji největší fanoušci jsou většinou bubeníci z ostatních kapel, ale
samozřejmě i spousta děvčic. Hehe.

Máte velkou základnu fanoušků?
A kdo je tvůj největší fanoušek/
fanynka?
Fanouškové jsou a jsme za všechny rádi. Největší paráda je, když
přijedeme například do Plzně a už
tam na nás čeká třeba 15 lidí, kteří
nás slyšeli posledně, a to i v jiném
clubu. Dodává to energii a jsme
rádi, že se naše hudba lidem líbí. Za
největšího fanouška kapely musím
označit Marii Hartmanovou z Prahy, která byla asi na pěti koncertech,
a přijela dokonce až do Ratíškovic.

Pokud bys měl možnost si vybrat,
s kterou známou českou a zahraniční kapelou by sis nejraději
zahrál a proč?
Osobně bych si rád zahrál například po boku českých Arakainů,
Dymytry, Citron nebo Škwor. Ze
zahraniční scény by to bylo asi přes
velkou louži, a to s kapelami Slash,
Avendeg Sevenfold, Bullet for My
Valentine nebo s německými Kissin
Dynamite. Jsou to ale jen sny. ☺

Kapela Separator
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Ještě nám na konec prozraď, kde
si tě s kapelou můžeme v dohledné
době poslechnout?
Hodně koncertů se ještě plánuje,
ale například nejbližší festival je
Rock Telč 19. června. Ještě předtím
máme v plánu udělat pár koncertů
akusticky ve vesnicích v okolí
Hodonína a v Hodoníně. Všechny
informace o koncertech jsou na
našich bandzone stránkách nebo
na facebooku. ☺
Patriku, děkuji ti za rozhovor
a přeji hodně osobních a studijních
úspěchů, radosti z hudby a ať se
daří vaší kapele.
Denisa Šimíková

Letos uplyne 70 let od konce
2. světové války a osvobození naší
vesnice. Války, která se stala největší a také nejhorší válkou v dějinách
lidstva. Zničila nebo poznamenala
životy milionů lidí na celém světě.
Její historii se učíme ve škole,
ale stále mezi námi žijí lidé, kteří
tuto dobu zažili. Patří k nim i paní
Bohumila Hromková (94), místní
rodačka. Požádala jsem ji, aby si
se mnou na dobu před 70 lety zavzpomínala.
Dobře si pamatuje na 15. březen
1939: „Moc pršelo a byla strašná
zima. A my jsme najednou slyšeli
buchot, strašný buchot. Vyšli jsme
ven na zahrádku, na ulici. Kolem
všude projížděli Němci.“ Začalo
více než šestileté období války
a okupace naší země.
Se vznikem protektorátu se na
veřejných budovách i na nádraží objevilo dvojjazyčné značení, v úředních místnostech obrazy Adolfa
Hitlera. V celé obci bylo provedeno
zatemňovací opatření. Brzy však
přišly i zásahy závažnější. Volená
obecní samospráva byla zrušena,
starosta i obecní rada byli v letech
okupace jen jmenováni. Na obecním úřadě bylo zřízeno zásobovací
oddělení, začaly se vydávat potravinové lístky. Občanům, hlavně rolníkům, byly předepisovány dodávky
z vlastní zemědělské produkce.
„Odevzdávalo se všechno. Mléko,
vajíčka, obilí, brambory, dobytek.
Kdo neměl splněný kontingent, tak
mu nebylo povolené zabíjet prase,
a musel tak na obci zvlášť žádat
o toto povolení.“ vzpomíná paní
Hromková.
Okupace znamenala rovněž
okleštění kulturního a spolkového

Paní Boumila Hromková v roce
1945
foto: archiv oú
života. K zákazu tradičních politických stran hned po okupaci postupně přibyly zákazy většiny spolků.
„Časem se přestaly provozovat
veškeré zábavy, zavíraly se všechny
spolky. A byl konec. Jenomže my
jsme byli mladí a zábavu jsme hledali, tak jsme se scházeli po stodolách nebo u Vašíčků v pekárně. Tam
se pustil gramofon a my mladí jsme
se bavili. Všecko to šlo poměrně bez
problémů, pokud Němci vyhrávali.
Horší to bylo, když už začali prohrávat,“ vypráví p. Hromková.
Osudu „nuceně nasazených“ do
Německa se nevyhnuli ani mladí
Lužičané. Paní Hromková doplňuje: „Můj otec byl pokladníkem na
obci a odváděli se chlapci určitého
ročníku na práce do Německa. Ale

ten, kdo byl zaměstnaný u zemědělců, tak ten nemusel jít a byl od
této povinnosti osvobozený. Jednou
za mým otcem přišel pan Anders,
otec čtyř dětí, tří dcer a jednoho
syna, a právě tento chlapec patřil
do ročníku, který měl byt nasazený. Protože jsme měli asi největší
hospodářství v dědině, prosil tehdy
tatínka, aby ho zapsal jako zaměstnance, že je ho potřeba k práci
na obživě vlasti. A tak on vydal
prohlášení a vyšlo to, že ten mladý
chlapec nemusel nastoupit jako
nuceně nasazený.“
Asi nejhorší okamžiky války
prožili občané Lužic v jejím závěru. Přibližující se Rudou armádu
doprovázely letecké nálety, které
ničily stavby a při kterých umírali
lužičtí občané.
Po nelehkých bojích v rozbahněném lesním terénu Škařiny osvobodila dne 13. dubna 1945 vojska 2.
ukrajinského frontu naši obec. Na
tuto dobu si p. Hromková pamatuje
velmi dobře: „Když se blížila fronta,
tak jsme se šli schovat do sklepa (na
stávající Záhumenní ulici). Zde byly
uskladněny brambory.Tento sklep
měl velké a pevné dveře. Najednou
nám někdo zabouchal na dveře
a řekl, že hoří Hrdinův mlýn mezi
Lužicemi a Těšicemi. Vyšli jsme
však až ráno. Bylo všude hodně
dýmu. Na druhou noc se pak valila
další vlna vojáků, byla to fronta
maršála Malinovského, a ti už byli
horší, rabovali a i znásilňovali.
My jsme byli schovaní u sousedů
ve sklepě.
Později, asi kolem osmé hodiny,
za mnou přišel ruský voják a velice
mě prosil o ponožky. Měla jsem
však po ruce jen ručník, tak jsem ho
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roztrhla na půl a dala mu ho. Měl
strašně zakrvavené nohy v botách
a do toho ručníku si nohy omotal.
Navečer pak postupovali směrem na
Dolní Bojanovice a sváželi vojáky,
kteří tam padli. Mezi nimi byl i ten
voják, poznala jsem ho podle těch
obvázaných nohou. Na to nezapomenu do smrti.
Jak přešli první vojáci, tak se
u nás ubytoval major Tairov. Nebyl
zlý, vždy po nás chtěl teplou vodu,
zavařeniny a vejce. Týden tu byl
sám a pak k němu přibyl mladý
voják Mitrofanov. Zatímco Tairov
s námi moc nemluvil, Mitrofanov
si měl co říct hlavně s naším stařečkem, který byl zajatý na ruské
frontě. Mitrofanov byl učitel, byl
u nás jen čtrnáct dní, ale pak k nám

chodil zadem a mě naučil azbuku-číst a psát. Bylo mu asi kolem
třiceti let, byl ženatý a měl dvě děti.
Když byl pak konec války, tak jsem
jednou pracovala na dvoře a humnama šel právě tento Mitrofanov
a volal: Mila, Mila! Vojna skončila!
Byl šťastný a běžel nám to oznámit.“
Při osvobozování padlo v katastru
obce 26 rudoarmějců. Z řad občanů obce si válka vyžádala celkem
18 obětí. Na některé z nich si p.
Hromková pamatuje: „Znala jsem
se se Štěpánem Kurkou. Býval přes
jedno od nás a byli jsme jak rodina.
Jako děcko jsem k nim chodívala
na šlahačku, on už byl v té době
študent. Než odjel, tak jsem s ním
tancovala u muziky. Bylo to na Cyrilka, on byl v třaslavicách a tehdy

nikdo z nás netušil, že je to naposledy. Hodně jsem se také kamarádila
s jeho sestrou Boženou. Také jsem
znala Antonína Kosa. Znala jsem
i Věru Radovou, pocházela původně
z Jugoslávie a žila tady asi u babičky. Věra byla velice šikovná.“
Neměla jsem v úmyslu zabývat
se podrobně historií 2. světovéválky v naší obci. Chtěla jsem jen
připomenout některé události z tohoto období a s paní Hromkovou
si trochu zavzpomínat a podělit se
s ní o dojmy a vzpomínky na tuto
nepříliš šťastnou dobu z pohledu
obyčejného člověka. Děkuji jí za
ochotu a chuť si se mnou povídat.
Mgr. Tatiana Hromková

MUZEJNÍ SBÍRKY OBCE VE FOTOGRAFII
Od roku 2000, kdy obec získala po
výstavě k 750. výročí první písemné
zmínky první darované předměty od
občanů a zahájila sbírkovou činnost,
se počet exponátů utěšeně rozrostl.
Muzejní sbírky obce čítají již přes
1100 zajímavých předmětů. Oděvy
našich předků, zemědělské nástroje, nářadí řemeslníků i zajímavé
kuriozity leží pečlivě zaevidovány
a ošetřovány v depozitáři. Každý
z nich má svoji vlastní historii, svůj
životní příběh.
Na únorovém jednání se členové
letopisecké a muzejní komise RO
dohodli, že budou v Lužickém zpravodaji zveřejňovat některé zajímavé
fotografie předmětů z muzejních
sbírek obce, včetně krátké informace o tom, k čemu sloužily.
Alena Hájková
správce muzejních sbírek
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VELIKONOČNÍ
KAZETA
A protože tu máme jaro a velikonoční období, prvním exponátem,
který jsme vybrali a vyfotili pro
naše čtenáře, je velikonoční kazeta.
Kazety se vyráběly v padesátých
letech 20. století. Děvčata je buď
vytvářela sama, nebo si je nechala
vyrobit a darovala je na Velikonoce
svým milým „za šlahačku“.

Velikonoční kazetu zhotovila i se
škrabanými kraslicemi Zdenka Haneflová z Mikulčic pro svého vyvoleného Otu Šimka z Lužic v roce
1958. Do muzejních sbírek nám ji
věnovala paní Zdena Šimková.
foto: D. Šimíková

HISTORIE HORNICTVÍ NA HODONÍNSKU
Vážení spoluobčané, v následujícím článku vám báňský znalec Ing. Milan Puszkailer velmi stručně přiblíží
vznik hornictví v Jihomoravském lignitovém revíru. Uvedené informace jsou jen zlomkem bohaté historie
rozsahu těžby, použitých technologií, hornických tradic a využití lignitu jako paliva, to vše úzce souvisí
i s naší obcí. Vzhledem ke skutečnosti, že těžba lignitu definitivně skončila, nadešel čas zaznamenat známé
skutečnosti v publikaci i pro následující generace. Obracím se na vás se zdvořilou žádostí o poskytnutí
jakýchkoli informací o těžbě lignitu (fotky, mapy, texty apod.)
Jaroslav Kreml
Počátky a historie hornictví na
Hodonínsku jsou doposud opředeny nejasnostmi, které pramení
převážně z nedostatku dobových
věrohodných dokumentů. V archivech Jihomoravských lignitových
dolů (nyní DIAMO s.p.o.z. GEAM)
se nachází pouze fragmenty důlních
map, z nichž lze sice stanovit způsoby dobývání a vývoj uhelného
hornictví v regionu, ale neexistují
mapy celkového rozsahu poddolování. Snaha o maximální pochopení
historie tedy vychází z vyhledávání
fragmentů v archivech a kronikách
a z jejich implementace do stávajících podkladů.
Podle ústně dochovaných informací je počátek hornictví spojován
s bitvou u Slavkova. Traduje se, že
když se v prosinci 1805 utábořila
napoleonská vojska, pronásledující
poražené spojenecké oddíly generála
Bagrationa, u Čejče pod kopcem
Špidlák, vykopala si ve svahu topeniště pro polní kuchyni. Po nějaké
době začal svah i s polní kuchyní
hořet, protože vojáci vykopali topeniště ve výchozu lignitové sloje
na povrch a tím objevili přítomnost
lignitového uhlí.
Věřím, že tato historka může být
zčásti pravdivá, protože výkaz lignitové sloje je dodnes obnažená vedle
cyklostezky z Čejče do Mutěnic.
Počátek hornické činnosti na Hodonínsku tak časově navazuje na historicky potvrzené první použití uhlí
z blízké lokality Oslavany. Znojemský kovář se ve své stížnosti k soudu
písemně odvolává na skutečnost, že
již v roce 1755 používal při výrobě

Dolové míry a šachta Valerie
hřebíků uhlí sbírané na povrchu oslavanských polí a že krádež panského
dřeva byla provedena někým jiným.
Tak lze dovodit, kdy bylo první uhlí
na jižní Moravě objeveno.
Historie hornické činnosti
v Lužicích:
Objev uhlí na jižní Moravě a způsob jeho využití se velmi rychle
rozšířil a po objevu lignitového
ložiska u Čejče lze předpokládat, že
sběr kusů lignitu v místech výchozu
sloje byl záhy prováděn po celém
jeho obvodu. Uložení lignitového
ložiska si lze představit jako mísovitě prohnutou vrstvu, jejíž výstup
na povrch byl ve spojnici obcí Čejč
– Šardice – Kyjov – Kelčany - Bzenec – Rohatec – Lužice – Tvrdonice.
Od povrchově sbíraných kusů lignitu se v oblastech výchozu lignitové
sloje na povrch během několika let

přešlo k prvním chaotickým pokusům o hornickou činnost, kdy vrchnost udílela „horníkům“ právo těžby
v „kutiskách“, která byla kruhově
vyznačena do povrchových map.
Tato kutiska byla v podstatě vyhloubené kruhové trychtýře o průměru 30 - 50 m, kde se lignit kopal
a ručně v koších vynášel na povrch
až z hloubky 5 m. Tato primitivní
hornická činnost probíhala také
v katastru obce Lužice v letech 1810
– 1825. O tomto faktu svědčí první
dochovaná mapa, v níž jsou dolové
míry zmenšeny právě o rozměry
vydobytých kutisek.
První oficiální písemná zmínka
o těžbě lignitu v Lužicích je datována až do roku 1860 záznamem
v Pamětní knize obce Lužice z roku
1918. Tato zmínka pojednává o dodávce uhlí z dolu Moravia do místní
školy.
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Historie
První dochovaná oficiální důlní
mapa lužických dolů pochází z 10.
7. 1846, jsou v ní zakresleny důlní
míry dolu Fridrich (později Moravia)
se šachtou Valerie a s rozfáráním
důlních chodeb.
Další dochovanou důlní mapou
z 10. 8. 1847 je mapa lužických šachet s dolovými mírami. Na ní jsou
zobrazeny šachty Thomas, Hildegarde, Richard, Luise-Josephine, Caroline, Elisabeth, Benjamin, Eugen,
Maxmilian a dědičná odvodňovací
štola Alois.
Zpočátku těžbu omezovala a limitovala hloubka hladiny podzemní
vody, kterou horníci neuměli vyčerpat, a zmíněné šachty tak měly
hloubku kolem 20 metrů. Z nich byly
kopány do stran ve sloji chodbičky,
které byly vyztužovány dřevěnými
trámy. Vykopaný lignit vynášeli
horníci v pletených koších na zádech
po žebřících na povrch.
S postupem technického pokroku
se mohla dobývat lignitová sloj
s větší účinností a z větších hloubek.
Zavedení parních strojů umožnilo
čerpat vodu ze šachet, a snižovat
tak její podzemní hladinu. Umožnilo
rovněž nahradit rumpál a žentour při
vytěžení lignitu ze šachty na povrch.
Změnila se rovněž dobývací metoda
z původního chodbicování (ražení
izolovaných chodeb bylo v podstatě
těžbou) na zátinkování (vyražení
chodeb – zátinek s vytvořením čtvercových nebo obdélníkových pilířků,
které se postupně vykopávaly). Tím
se zvýšila výtěžnost sloje až na 50 %.
V tomto období jsou rovněž
budovány první odvodňovací štoly
(například štola Kajetánka, štola
Aloisi), které umožňovaly gravitační
odtok podzemní vody z nafárané části sloje. Lignit vytěžený z těchto štol
se dopravoval na povrch na vozících,
v nichž byli zapřaženi koně.
Izolované doly (byly tvořeny jednou vyhloubenou šachtou a jednou
stanovenou důlní mírou) se postupně
slučovaly do větších celků, protože
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Důl Moravia, hornické kolonie
bylo nutno podzemní prostory větrat,
čerpat vodu na povrch a vzhledem
k narůstající těžbě bylo nutno reorganizovat hornickou činnost. Některé z původních šachet a hlavních
důlních chodeb se staly větracími,
jiné fáracímí a další zase těžebními
a dopravními.
Na katastru obce Lužice tak od
roku 1856 zajišťovaly těžbu lignitu
dva velkodoly. Důl Moravia těžil
lignit v centrální oblasti Lužic od

CK železniční dráhy až pod nynější
sportovní areál Baník Lužice. Zde
byla vybudována (pod stávajícím tenisovým hřištěm) těžní jáma Fridrich
a za fotbalovým hřištěm byla fárací
jáma Fridrich. Druhá fárací jáma
Richard byla situována v blízkosti
ulice U Staré šachty.
Druhým velkodolem byl důl
Heinrich, který dobýval lignitovou
sloj v oblasti nynějších Moravských
naftových dolů (od nákladního vjezdu do areálu, kde byla těžní jáma
Heinrich) až po ulici U Staré šachty,
kde byla fárací jáma Richard, a dále
směrem do Těšic (Mikulčic).
Rozsah poddolování v k. ú. Lužice byl stanoven podle fragmentů
dochovaných historických důlních
map. Při navrhování a projektování
obytné zóny Kratiny se zjistilo, že
celkový rozsah poddolování je větší,
než udávaly oficiální prameny. Existence důlních chodeb až v hloubce
40 m byla detekována georadarovými
měřeními, provedenými v lokalitě
Kratiny. Prokázalo se, že zbytky nezavalených důlních chodeb zasahují
až pod ulici U Lidového domu.
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SOUTĚŽ ROZKVETLÉ LUŽICE V ROCE 2015
Rodinné a bytové domy, obchody a provozovny v Lužicích, které mají květinovou výzdobu oken a nejlépe
upravené předzahrádky, mohou i v letošním roce získat ocenění v soutěži Rozkvetlé Lužice.
Klub česko-francouzského partnerství a ekologická komise obce
Lužice vyhlašují již 10. ročník
soutěže ROZKVETLÉ LUŽICE.
PRAVIDLA:

5. Absolutní vítězové soutěže získají finanční odměnu od obce
Lužice.
1. místo 1000 Kč
2. místo 700 Kč
3. místo 500 Kč

6. Absolutní vítězové mohou být
zařazeni do tajného hlasování
o absolutního vítěze až čtvrtý rok
po získání finanční odměny.
Jana Ambrožová

1. Určení členové ekologické komise RO a Klubu česko-francouzského partnerství vyfotografují
domy s květinovou výzdobou
oken a upravenými předzahrádkami a vyberou do finále soutěže
a do internetové ankety:
• fotografie rodinných a bytových domů v Lužicích, které
mají nejlépe upravené předzahrádky a květinovou výzdobu
oken.
• fotografie obchodů, provozoven a zařízení, která mají
nejlépe upravená prostranství
a květinovou výzdobu výloh,
oken apod.
2. Na webových stránkách obce
proběhne anketa o nejlepší květinovou výzdobu.
3. Finalisté soutěže a vítězové ankety budou pozváni dopisem na
slavnostní vyhodnocení soutěže
k převzetí ceny, které proběhne
v listopadu na tabačárně. Cenu
získají pouze ti finalisté, kteří se
vyhodnocení soutěže zúčastní.
4. Při slavnostním vyhodnocení
soutěže budou vybráni účastníky
akce v tajném hlasování absolutní
vítězové soutěže.

Rozsah poddolování, k. ú. Lužice u Hodonína
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Z PROVOZNÍHO ŘÁDU SBĚRNÉHO DVORA
Sběrný dvůr v ulici Kratiny je určen
pro fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Lužice. Pro snadnější
a rychlejší průběh přejímky odpadů
je vhodné, aby je občané přiváželi
vytříděné. Zkrátí se tak doba, která
je nutná k převzetí odpadu zákonem
stanoveným způsobem. Při přejímce provádí pověřený pracovník
vizuální kontrolu, zapisuje do
záznamových archů druh odpadu,
jeho množství a jméno a bydliště
občana. Následně je s jeho pomocí
odpad ukládán do velkoobjemových
kontejnerů, které jsou označeny
tabulkami. Poplatky za využití
sběrného dvora nejsou s výjimkou
uložení stavební sutě stanoveny. Na
sběrný dvůr nejsou přijímány odpady s obsahem azbestu a uhynulá
zvířata nebo jejich části. Kompletní
provozní řád sběrného dvora, včetně
seznamu přijímaných odpadů, je
občanům k dispozici u správce.
Přehled nejčastěji přijímaných
odpadů
Objemný odpad: Starý rozebraný nábytek, koberce, linoleum,
sanita, sádrokarton, povrchově
upravené dřevo apod.

Stavební odpady: Stavební suť
s obsahem cihel, betonu, malty,
dlažby a střešních tašek.
Kovy: Železné i neželezné kovy:
trubky, tyče, dráty, plechy, armatury,
kotle, jízdní kola apod.
Bioodpady: Odpad z kuchyní
rostlinné povahy, odpady ze zahrady, větve, vyhaslý popel ze dřeva.
Nebezpečné odpady: Barvy,
ředidla, lepidla, motorové, mazací
a převodové oleje, kyseliny, louhy,
pesticidy, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, baterie, akumulátory, zářivky a výbojky.
Elektroodpady: Elektrická
a elektronická zařízení z domácností
v kompletním stavu, jako jsou: ledničky, pračky, sporáky, kuchyňské
přístroje, vysavače, televize, PC,
tiskárny a elektrické nářadí.
Textil: Pro nezávislé charitativně-ekologické sdružení Aided
přijímáme použitý textil, přikrývky, ložní prádlo, spárovanou obuv
a hračky.
Papír: Pro sběr papíru mohou
občané Lužic využít velkoobjemo-

vý kontejner umístněný v areálu
sběrného dvora. Uložením na toto
místo tak přispějí do rozpočtu obce.
Příjem papíru také uvítá ZŠ Lužice, která organizuje sběr dvakrát
za kalendářní rok. Pokud občané
upřednostní tyto způsoby sběru,
sníží své obci finanční náklady na
pravidelný svoz papíru v modrých
pytlích z ulic.
Rostlinné a fritovací oleje: Nově
mohou obyvatelé obce Lužice na
sběrném dvoře odevzdávat rostlinný
a fritovací olej z domácností. Občané, kteří tento systém využijí, tak
neznečišťují obecní kanalizaci, ale
naopak snižují finanční náklady na
její pravidelnou údržbu. Rostlinné
oleje přijímáme z důvodů snadnější
manipulace v pevně uzavřených,
nepoškozených PET lahvích. Pokud
se v jejich obsahu nevyskytuje více
než 10 % potravinových zbytků,
jsou vhodné jako výkupní surovina
pro specializovanou firmu. V opačném případě musí být za finanční
úhradu ekologicky zlikvidovány
v režimu odpadů. Rostlinné a fritovací oleje nemíchejte s motorovými
nebo jinými oleji a neodevzdávejte
je ve skleněných lahvích. Děkujeme.
Bc. Michal Dombek

Sport
UKONČENÍ ROKU NA CIHELNĚ
„Tož, kde sú dneska všeci?“ ptala se jedna sousedka druhé. „Máňo, ty to nevíš? Šak dneska plave ten
Tonda. Přivédl si na to aj posilu. Má jich prý dojet kolem padesátky.“ „A keří mu budú sekat led? Šak je
to zmrzlé.“ „No přece chlapi z Lutesu. Majů s tím aj zkušenosti…“
Takto nějak se bavily dvě kamarádky, když se potkaly po dvanácté
hodině na chodníku.
Abych to vzala pěkně popořádku:
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Jako každoročně i letos pořádal
Toník Krejčiřík ukončení plavecké
sezony na Cihelně za spoluúčasti
svých kamarádů a sportovních ko-

legů z jednotlivých oddílů a koutů
republiky. Nechyběli ani mistři
České republiky v jednotlivých
kategoriích nebo mistryně světa pro

rok 2014. Nemá cenu zde všechny
vyjmenovávat, protože to už uvedl
Toník ve své upoutávce.
Pro tak velké množství otužilců
bylo potřeba přichystat také zázemí.
A protože se na přípravách podílela
i obec Lužice, tak byl zajištěný
vytopený stan pro sportovce, aby
se měli kde převléci, oděv odložit
a připravit se na otužilecký výkon.
Dále pánové z Lutesu, jak bylo výše
napsáno, vysekali led a přichystali
dva stánky určené k podávání čaje,
svařeného vína, škvarků, závinů
a koláčků. „Děvčata“ si přichystala
vše potřebné (hrnky, tácky s koláčky, se záviny, se škvarky a krajíčky
chleba).
A vtom začali přijíždět pozvaní
otužilci. Chopila jsem se prezenční
listiny a rozdávala lístky na občerstvení do restaurace Lužák.
„Tak se pojďte zapsat, otužilci,“
volala jsem na ně. „Však my nejsme
otužilci, my jsme zimní plavci,“ řekl
mi jeden z nich. Ať otužilec nebo
zimní plavec, těch podpisů bylo
čtyřicet. Pěkná várka pohromadě.
Po zapsání a přivítání s kolegy –
kamarády se šli připravit na svůj
výkon. Jeden z otužilců se sháněl
po teploměru, aby změřil teplotu
vody. Ukazovala mu krásnou nulu,
se kterou byl spokojen. „Hlavně, že
nám neprší, to by byla sprcha shora
i zdola,“ dodávala jedna plavkyně,
která se účastnila i loňského ročníku, kdy se počasí moc nevydařilo.
„I sanitku nám připravili, to je dobře. Jen, aby se nikomu nic nestalo,“
konstatoval zase druhý.
Ale tentokrát sluníčko pěkně
hřálo, diváci se scházeli, dopřávali si nachystaného občerstvení
a ptali se po zaplacení. „Stačí,
když přispějete něco do kasičky.
Penízky jsou určeny pro děti na
jejich činnost.“
A tak spokojení diváci házeli
penízky, někdo dal deset, dvacet,
padesát, ale i sto korun, a dokonce

foto: Jaromír Toman
i dvě stě korun. Všem těm, kteří
přispěli, patří velký dík.
Nejrychleji se minuly škvarky. Ty
šly takovou rychlostí na odbyt, že za
půl hodiny nebylo nic. Zbyl pouze
suchý chléb. Kdyby byl ohýnek,
i topinky by se snědly. Za chvíli
došly i dvě várnice svařáku, a tak se
zatím „čepoval “ čaj. „Majko, kdy
bude zase ten svařák, ještě jsem ho
neochutnal?!“ ptal se jeden kamarád. „Chvilku počkej, za čtvrt hodinky tu budou oba termosy.“ A taky
byly. Jenže ty byly vyčepovány tak
rychle, že ten, co to chystal, řekl, že
příště si na to doveze kotlinu přímo
na místo a bude to tu vařit. Koláčky
a záviny došly také vhod, však se
ten svařák musel něčím zajídat.
Škoda jen, že nebyly dvě kasičky – u obou stánků. Určitě by se
vybralo více peněz pro děti. Takto
je to krásných 7500 Kč.
Zimní plavci neboli otužilci se
ponořili do vody, každý si zaplaval
podle svého a spokojeni se svým
výkonem se odcházeli převléci.
Libovali si, že jim vyšlo počasí, že

je vše vzorně přichystané a hlavně
že se nikomu nic nestalo.
Poté byli zimní plavci pozváni na
odpolední oběd do bývalé tabačárny, kde pomáhala celá rozvětvená
rodina Krejčiříkova spolu s přizvanými.
Nutno poděkovat především Toníkovi Krejčiříkovi za tento nápad,
který se uskutečnil již po šesté, dále
obci Lužice za spolupořadatelství
a všem sponzorům za jejich finanční
a materiální pomoc
A tak si přejme do 7. ročníku
v roce 2015, aby se zase sešlo tolik
příznivců a všem přálo počasí
aspoň takové, jaké bylo tentokrát.
Marie Gutová
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OCENĚNÍ ÚSPĚŠNÝCH SPORTOVCŮ
Na plese sportovců byli
oceněni tito sportovci:
Radim Svoboda - za aktivní práci s mládeží v TJ Baník
Lužice
Petr Slatinský - za aktivní
práci s mládeží v TJ Baník
Lužice
Ing. Luděk Benada - za
reprezentaci obce Lužice
v cyklomaratonu 111 hodin
Marek Kotlařík - za výborné výsledky a reprezentaci
obce Lužice na republikových a mezinárodních turnajích v zápase
Mgr. Ludmila Kotlaříková - za dlouholetou aktivní
práci s dětmi a mládeží v oblasti sportu
Družstvo šachistů: Ondřej
Slatinský, Jakub Slatinský,Patrik Slatinský a Jaromír
Herůdek - za vzornou reprezentaci obce Lužice v krajském přeboru škol v šachu
Všem blahopřejeme a děkujeme za jejich práci, sportovní výsledky a reprezentaci
obce.
foto: L. Líčeník

Popis k foto:
1. Marek Kotlařík
2. Ing. Luděk Benada
3. Mgr. Ludmila Kotlaříková
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ZPRÁVA O ČINNOSTI TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY
SOKOL LUŽICE V ROCE 2014
Naše tělocvičná jednota pracuje od roku 1996, tedy již 19 let. Mohu říci, že některé roky usilovněji, ale
zvláště v posledních letech nás trápí úbytek žactva a dorostu. Je vidět, že se asi bez placených cvičitelů
neobejdeme. Přesto je stav našeho členstva pořád dostačující – 120 členů. Pracují zde oddíly volejbalu,
zdravotní cvičení žen, florbalu, stolního tenisu, který je velmi úspěšný a hraje krajskou soutěž. Novým
oddílem je gymnastický kroužek.
Co je však znepokojující, je práce České obce sokolské i práce župy. Myslím tím záměr zvyšování příspěvků a samostatné pojištění budov jednotou. A to nemluvím o nových stanovách, které nikdo nepožaduje
ani připomínkovat.

Hospodářská činnost
V průběhu roku byla prováděna
pravidelná údržba a revize zařízení.
Sestry Rutarová, Černá a bratr Kotásek provedli inventarizaci majetku.
Pronájem provozovny SOKOLKA je veden dle smlouvy. Hlavní
zdroj příjmu zajišťuje roční dotace
obce, a to v roce 2014 částkami –
185 000 Kč na energie, pro sportovní oddíly 20 000 Kč, 70 000 Kč na
opravy a 25 000 Kč na stolní tenis.
Nejnákladnější opravou bylo
oplechování přísálí v částce
81 000 Kč a zakoupení nového
malotraktoru za 141 000 Kč, na
který nám přispěl Jihomoravský
kraj dotací ve výši 90 000 Kč.
51 000 Kč bylo uhrazeno z vlastních
zdrojů. Současně bylo provedeno
zabezpečení garáže (dříve kolárka)
a nově zbudován přístřešek na kola.
Pokračuje nájemní smlouva s O2.
Pronájem pozemku GS Trans byl
finančně vyrovnán. Nová smlouva
zatím uzavřena nebyla.
Veškeré práce, opravy a investice
se budou odvíjet od finančních možností naší jednoty. V plánu máme
ohradit venkovní hřiště na volejbal
obrubníkem, opravit omítky na
jevišti a opravit případně vstupní
dveře do sálu. Pro rok 2015 máme
uzavřenou smlouvu o dotaci Obce
Lužice, a to 250 000 Kč na energie,
110 000 Kč na opravy a 30 000 Kč
na činnost oddílů.

To je asi to nejdůležitější z naší
činnosti. Vám všem pro letošní rok
přeji jen to dobré a práci v jednotě
mnoho zdaru.
Vybráno ze zprávy
starosty TJ. Sokol
br. Antonína Komosného

Zdravotní cvičení ženy
Oddíl má 25 členek, z toho 16 aktivně cvičících. 9 členek již necvičí
z důvodu vyššího věku, anebo horšího zdravotního stavu. Scházíme
se 2x týdně, vždy v pondělí a ve
čtvrtek. Naše děvčata se zapojují
aktivně do různých akcí pořádaných
obcí, v koláčkové četě a v Klubu
česko-francouzského partnerství.

Touto cestou bych všem členkám
chtěla poděkovat za tuto záslužnou
činnost. Zvlášť bych chtěla poděkovat sestře Jiřce Štylárkové a sestře
Vlaďce Pavkové, které mne plně
zastoupily v loňském roce, když
jsem byla nemocná. Ujaly se vedení
oddílu, který jen díky nim mohl
fungovat.
Náš oddíl daroval do tomboly
na letošní ples sportovců žehličku
v hodnotě 790 Kč. Nezapomínáme
ani na naše jubilanty 60 a 65 let,
kdy koupíme dárek a při pohoštění
s pěknou písničkou posedíme.
Ženy, přijďte si s námi zacvičit!
M. Bílková
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Gymnastický kroužek

Gymnastický kroužek
při T.J. Sokol Lužice
Kroužek funguje od jara 2014 pod
vedením bratra Petra Janoška. Cvičení vychází z principů amerického
programu CrossFit, který je zacílen
na kondiční trénink zlepšující celkovou fyzickou zdatnost. Důraz je
kladen především na cviky s vlastní
vahou poskládané za sebou do kruhového tréninku. Cvičí se zejména
kliky, shyby, sedy-lehy, dřepy,
skoky přes švihadlo, běh, výskoky
na bednu apod.
Tréninky jsou stabilně každé pondělí od 18:00 do 19:30 a pátek od
17:30 do 19:00 po celý rok včetně
prázdnin.
V letošním roce se zvětšila naše
základna na 7 registrovaných členů Sokola, kteří chodí pravidelně,
a dalších cca 8 nečlenů, kteří chodí
nepravidelně a platí vyšší vstupné.
Průměrný počet lidí na tréninku je
10. Věkový rozptyl je 18 – 40 let.
Část peněz vybraná na vstupném se odevzdala sestře Rutarové
a zbytek se investoval do vybavení
kroužku. Nakoupili jsme např. 8 ks
30

švihadel, 5 párů činek kettlebell
o vahách 6 až 18 kg, 3 ks cvičebních
gum s různou tuhostí, 2 ks závěsné
posilovací systémy TRX a 3 ks dřevěných beden. Letos máme v plánu
nainstalovat ke vchodu do „pekla“
dvě statické hrazdy a dále rozšířit
sortiment cvičebních pomůcek.
O. Damborský

Volejbal - smíšené družstvo a přípravka
Ženy z tohoto oddílu se v roce
2014 zúčastnily ženského turnaje
pořádaného každoročně ve sportovní hale v Hodoníně, u příležitosti svátku MDŽ. Turnaj se nazývá
„O škrpál tetky Baňové“.
Nepodařilo se uskutečnit tradiční
třídenní soustředění na Radějově.
Chata je uzavřena a jiné příhodné místo jsme nikde nenalezli.
Místo toho jsme uspořádali turnaj
v Dolních Bojanovicích na umělém
fotbalovém hřišti, které se instalací
volejbalových stojanů změní na volejbalové. Součástí areálu je výborně vybavené dětské hřiště s mnoha

atrakcemi pro děti. Rodiče tedy hráli
volejbal a děti si hrály v dětském
areálu. Počasí nám přálo a byl to
vskutku nádherný den. Rok jsme
ukončili předvánočním turnajem
s posezením.
L. Rutarová

Volejbal muži
Mladí lužičtí Sokoli se scházejí
každou středu od dvaceti hodin
v místní sokolovně, kde neúnavně
trénují strategii a techniku volejbalu
již několik let. Letos se druhým rokem účastnili brněnské Amatérské
volejbalové ligy smíšených družstev (AVL), kde loňskou premiéru
ukončili v Jurové divizi páté ligy
na šestém místě. Stejnou pozici
vybojovali i letos.
Své zastoupení mají také v první
lize AVL v družstvu Matrix, které
loni vybojovalo třinácté místo.
Letos to bylo za devětadvacet bodů
a padesátiprocentní úspěšnost deváté místo. Nejlepší sezona Matrixu
byla před dvěma lety, kdy se hráči
dostali těsně pod vrchol brněnské
AVL. Z druhého místa zamířili na

celorepublikové finále do Hradce
Králové. Tam sice již první zápas
těsně prohráli, ale potom ani jednou
nezaváhali. Až v boji o třetí místo,
kdy jim došly síly proti dalšímu
brněnskému týmu KIA ORA.
Kromě zmíněné AVL se Sokol
Lužice přihlásil také do premiérového ročníku Veselské volejbalové
ligy. V házenkářské hale se od
loňského října do letošního března
vždy první neděli sešlo čtrnáct
týmů, jak z hodonínského, tak
i uherskohradišťského okresu. Po
dobrém startu, kdy se lužičtí volejbalisté pohybovali do třetího místa,
nakonec zbytečně ztratili pár bodů
a v závěrečné tabulce zůstali na
pátém místě.
Kromě výše zmíněných pravidelných soutěží se lužičtí Sokoli ještě
úspěšně objevují na nejrůznějších
turnajích v rámci celého okresu Hodonín. V květnu jsme na tradičním
turnaji O pohár Anežky Šťavíkové
obsadili třetí místo.
K. Prchal

Stolní tenis
Činnost hráčů oddílu stolního
tenisu se dá vyjádřit jako nejúspěšnější v celé historii tohoto oddílu.
Družstvo A postoupilo do Krajské
soutěže. V tabulce se po 20 kolech

nachází na 10. místě. Věříme, že
družstvo ve složení Vašek Štefan,
Novák Radek, Nešpor Rostislav,
Zelinka Pavel a Mikulčík Libor
zvládne úspěšně poslední dvě kola
a v soutěži se udrží. Vedoucím
družstva je Vašek Štefan.
Družstvo B má v okresním přeboru odehráno 20 utkání. Pohybuje
se kolem 5. místa, tzn. ve středu
tabulky. Základní sestavu tvoří:
Ondruš Milan, Konečný Miroslav,
Komosný Miloslav, Zelinka Pavel,
Hřebíček Miroslav.
Družstvo C po ukončení všech

zápasů ročníku 2014-2015 vyhrálo
svou kategorii a postoupilo do vyšší
soutěže. Blahopřejeme. Základní
sestava družstva: Ráb František,
Ráb Pavel, Parák František, Kudrna
Jaromír, Komosný Miloslav a Konečný Miroslav. Vedoucím družstva
je Ráb František.
Družstvo D slouží svým zaměřením mládeži. Cílem je pochopit hru,
naučit se pohyby při jednotlivých
úderech atd. Družstvo již ukončilo
v ročníku 2014-2015 soutěž okresního základu na 4. místě. Základní
sestava: Zelinková Natálie, Blažej
Šimon, Urc David, Boček Jiří,
Šeďa Radek. Vedoucím družstva je
Miroslav Hřebíček.
Oddíl stolního tenisu hraje v lužické sokolovně. Hrací dny sobota,
neděle, trénink – úterý, čtvrtek. Má
dva trenéry a 4 rozhodčí. Ročně
se konají tři turnaje, při zahájení
a ukončení soutěžního ročníku
a vánoční, včetně turnaje žáků.
Informace, rozlosování, výsledky,
tabulky uveřejněny na veřejné
vývěsce před OÚ a na internetu :
www.stis.cz
Ze zprávy vedoucího oddílu
M. Hřebíčka
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PODĚKOVÁNÍ

V listopadu loňského roku mnozí z nás fandili Soně Foltýnové z Lužic, která se probojovala do finále
soutěže PrettyWoman, vysílané na TV Barrandov. Požádali jsme ji, aby se o své zkušenosti podělila také
se čtenáři Lužického zpravodaje. Zajímalo nás, co vedlo tuto sympatickou dětskou lékařku, aby se do
soutěže přihlásila.
Byla to pro mě úžasná nová
zkušenost. Samozřejmě, jako malá
holka jsem sledovala v televizi
soutěže Miss a občas zatoužila zažít
si něco podobného na vlastní kůži.
Nicméně to pro mě nebylo životní
prioritou, na rozdíl od některých
jiných slečen. Pár z nich jsem měla
možnost potkat právě v době přípravy na finále.
Takže, jak se to vlastně celé
odehrálo? Byla to souhra více
náhod a životních událostí, která
mě dovedla na ostravský casting
v červnu letošního roku. Šla jsem
tam s ambicemi nevelkými, prostě
si to zkusit, a také mě nahlodávala
zvědavost, jakže to vlastně na takovém castingu chodí. Možná můj
lehce laxní přístup, a díky tomu minimum trémy během castingových
disciplín, oslovil štáb a za týden
mi volali zpět s tím, že postupuji
do semifinále. Bylo to pro mě milé
překvapení a velmi jsem se těšila.
Semifinálové soustředění probíhalo
týden na statku v Pecínově u Bene-

šova, kde se sešlo 32 postupujících.
Atmosféra byla velmi příjemná,
rivalita minimální, což přisuzuji
mimo jiné také určitému životnímu
nadhledu soutěžících, jejichž věk
se pohyboval nad 25 let - to byla
jedna ze základních podmínek. Na
soustředění jsme měly každý den
pestrý program - přes den nácviky
finálových disciplín - tanec, rétorika
a práce s mikrofonem, modeling,
kurzy herectví. Každý večer pak
byla nějaká společná oddechová
činnost. Věřím tomu, že všechny
zúčastněné si to užily a pro mnohé
i pouhé semifinále byl velmi obohacující zážitek.
Po týdnu došlo na „lámání chleba“ a měly jsme před štábem předvést vše, co jsme si během týdne
natrénovaly a na základě čeho se
vybíralo deset finalistek. K mému
velkému překvapení jsem byla mezi
nimi. Dlouho jsem tomu nemohla
uvěřit :-) Následoval kolotoč příprav na finále v televizním přímém
přenosu a část těchto příprav pro-

Děkujeme všem sponzorům, rodičům a ostatním dárcům, kteří přispěli do tomboly na ples školy.
Poděkování patří všem rodičům, kteří se podíleli na organizování a přípravě plesu, zaměstnancům školní jídelny, učitelům ZŠ a provozním zaměstnancům, obecnímu úřadu, p. Dubšíkové za výzdobu sálu, p. Dvořáčkové,
p. Krpálkové, p. Kučerové, p. Šimánkové, p. Pindové Ludmile, p. Pindové Věře, p. Žemberyové, p. Škodové,
p. Pelikánové, p. Repíkové za pomoc při pečení koláčů, T.J. Sokol za zapůjčení Sokolovny a výboru SRPDŠ
za přípravu našeho plesu.
Děkujeme rodičům žáků 7. a 8. třídy za přípravu tanečnic a tanečníků a paní učitelce Jitce Krhovské za nácvik
předtančení na ples školy.
Mgr. Miroslav Hunča, ředitel školy

bíhala za pobytu na Gran Canaria,
což byl jeden z nejlepších zážitků.
Finálový večer se mi nepovedl, jak
bych si představovala, ale byla jsem
ráda, že vůbec mohu vystoupit, protože dva dny před finále se mi stal
nehezký úraz. I přes tuto okolnost
jsem si tu poslední tečku celé soutěže užila na sto procent.
Závěrem chci podotknout, že
PrettyWoman 2014 pro mě byla
velký nevšední zážitek, za který
jsem velmi vděčná, ačkoliv mi
vítězství nevyšlo, perfektně jsem si
to užila a poznala spoustu nových
lidí, vznikla nová přátelství s několika finalistkami a to je pro mě ta
nejlepší odměna.
Zároveň bych tímto chtěla velmi
poděkovat všem, kteří mi drželi
palce a poslali hlasy, tato podpora
mi dodávala energii a pomáhala
překonávat trému.
Děkuju vám všem :-) A kočky,
nebojte se toho a zkuste to, vážně to
stojí za to a není co ztratit :-)
Soňa Foltýnová
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Okénko Joži Trefy/Babské rady
následovala rychlá cesta ke ztrátě
vinného sklepa i vlastního domu
až ke stavu, v jakém jsme jej znali.
Zajímavé bylo sledovat, jak jej
přijímala obec a vůbec samotní obyvatelé. Alespoň co jsem mohl vidět
bezpočet situací, byli tací, co se
mu už z dálky vyhnuli. Jiní naopak
kolem něj prošli, ale ignorovali jeho
neustálé dotazy na to, kolik je hodin
či který je dneska den. Odrostlejší
děti, byť stále školou povinné, na
něj naopak mnohdy křičely nadávky a posmívaly se mu. Přesto
byli i tací, kteří se rozhodli alespoň

NÁHODA
Právě jsem měla otevřenou knihu „Lužice 1250-2000“ na str.
79 a prohlížela si 54 roků starou
fotografii členek JZD z tabákové
skupiny. Paní Cabalová, Ištvánková, Janečková, Šimková, Balunová,
Zugarová, Topenčíková, Paráková,
Blahová, Kotásková, Kučerová.
Všechny jsem je znala. Někdy jsem
do „tabačárny“ zašla, protože tam
pracovala i moje maminka. Bylo
mně tenkrát 26 let. Na fotografii
vidím, že jsou u pole a drží v náručí
tabákové listy. Ty pak nakládaly na
vůz a v tabačárně skládaly, vázaly,
připravovaly k sušení a usušené
na odvoz. Na koňském povoze byl
usušený tabák odvážen do Strážnice
k dalšímu zpracování. Se všemi
ženami na této fotografii jsme se
už navždy rozloučili. Naposledy

letos 13. ledna s 86letou paní Marií
Blahovou. Odešla tiše po dlouhé
těžké nemoci.
Najednou někdo zazvonil. Přinesli mně pozvánku, že členská schůze
Klubu seniorů se koná 11. února na
tabačárně. „Tabačárna“ - my dnes

chodíme do těchto míst schůzovat,
radit se a slavit. Jsem ráda, že se název zachoval. Úplně mně to připadá
jako čestná vzpomínka na všechny
ty „jezedáky“, kteří nežili v nejlehčí
době a tabačárna byla také jedno
z jejich pracovišť.
M. Kopřivová

VZPOMÍNKA NA „BOHUŠA“- PANA BOHUMILA VAVRYSE
Každý, koho v životě potkáš, je tu proto, aby tě něco naučil.
Troufl bych si tvrdit, že v Lužicích
žije jen pár lidí, kteří neznají – nyní
již bývalého – občana, jenž bloudil
po dědině sem a tam a neustále se
ptal všech, které potkal, kolik je
hodin či který je den. Ano, řeč je
o panu Bohumilu Vavrysovi, místní
„postavičce“.
Je pozoruhodné, že zpráva o jeho
smrti proletěla dědinou téměř okamžitě a přitom, i jindy když skoná
mnohdy významnější osoba, nemá
spousta lužických občanů ani ponětí
o tom, kdo nás opustil. Přesto nechci
tvrdit, že Bohuš Vavrys byl méněcennější než kdokoliv jiný. A o tom
jsou vlastně i tyto řádky.
Spoustě z nás připadal Bohuš
podivný a nevábný, působil až odtažitě. Ostatně jak by ne – hygienu
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znal jen díky obětavé práci sociální
komise (zde bych vyzdvihl především paní Popovskou a Sasínkovou
s Jožkou Molnárem), a to ještě za
obrovského přemlouvání. Když začala topná sezona, smrad z pálených
PET lahví se na něm podepsal tak,
že i lidi v kostele se od něj distancovali, a zarostlý byl natolik, že by
se společně se zmíněným odérem
dokonale hodil na roli čerta, aniž
by musel projít rukama maskérů.
Na první pohled bychom jej mohli
okamžitě odsoudit a zařadit na okraj
společnosti a nedělám si iluze, že
spousta lidí to také tak udělala.
Nutno přiznat, že za to, jak dopadl,
si zřejmě mohl sám – co jsem slyšel,
býval to vyhlášený kuchař, jenže
pak propadl alkoholu a odtud už

trochu pomoci a poskytovali mu
jídlo, ošacení, či dokonce základní
hygienu – právě výše jmenovaným
(ale i dalším, o kterých ani nemáme ponětí) patří obrovské uznání.
Samozřejmě, bylo to jejich vlastní
rozhodnutí a dělat to nemuseli,
přesto mu alespoň na ty chvíle dali
pocítit, že stále – ať vypadá jakkoliv
– je pro ně člověkem.
A právě proto jsem nakonec rád,
že jsem jej poznal. Teprve až po jeho
smrti jsem si uvědomil jednu důležitou a podstatnou věc. Vzpomněl
jsem si totiž na slova z mé oblíbené

knihy: „Každý, koho v životě potkáš, je tu proto, aby tě něco naučil.
A někdy může trvat celé věky, než
si uvědomíš, kdo ti co vlastně ukazoval.“ Vždy, když se totiž dozvím
o smrti blízké či vzdálenější osoby,
kterou jsem znal, přemýšlím, co mi
dotyčný člověk zanechal. Po chvilce
přemýšlení jsem si uvědomil, že
i samotný Bohuš nás všechny mohl
něco naučit – právě to, že každý
člověk, ať vypadá sebeodpudivěji
a chová se ne úplně společensky,
pořád zůstává člověkem. Svobodnou bytostí.
Jiří Hubačka

Joža Trefa
KOLO, TO JE MOJE!
Kolo, to je moje! Levná a rychlá ekologická doprava a zdravý pohyb na čerstvém vzduchu. A do nedávna
jsem si myslel, že je i bezpečné. Ale dnes už vím, že i na kole jde někdy o život...
Copak já, já mám pravidla provozu v malíčku! Odbočování vlevo
i vpravo, ukázání směru, jízda po
kruhovém objezdu, to je pro mne
malina. Mám na kole odrazky,
a dokonce jezdím s přilbou na hlavě.
(Asi mne ta moje žena má pořád

aspoň trochu ráda, když mně ji
naložila k Vánocům). Třikrát už mě
zachránila (ta přilba). Poprvé, když
mi nedal přednost v jízdě jeden pes
bez páníčka a podruhé zase páníček
bez psa. Do třetice to bylo tenkrát
v lednu, když byla ledovka. Pěšky

se chodit nedalo, tak jsem jel raději
na kole. Dojel jsem docela daleko,
ale když na mne zavolala sousedka,
abych dával pozor, že to klouže, lekl
jsem se a skončil s rozbitým nosem
na silnici. A tak jsem zjistil, že nebezpečné jsou i sousedky.

Babské rady
Na přání některých čtenářek zpravodaje zkoušíme novou rubriku zaměřenou na babské rady a recepty. Doufám, že zaujme natolik, že nám budete posílat také nějaké vaše ověřené rady nebo staré zapomenuté recepty.
Protože se blíží Velikonoce, ke kterým patří i vajíčka, tak se první babské rady budou týkat právě jich.
A zde je několik z nich:
Vejce - jak ho nahradit
V těstě či v sekané lze syrové
vejce nahradit vařeným strouhaným
bramborem.
Vejce natvrdo - rychlé loupání
Natvrdo uvařená vejce se budou
daleko lépe loupat a slupka se snadno odstraní loupáním pod tekoucí
studenou vodou.

Žloutky jak je uskladnit
Žloutky které dnes již nebudeme potřebovat, můžeme uložit do
ledničky zalité troškou vody nebo
ještě lépe oleje.
Bílek - co dělat, aby nezměnil
barvu
Aby nám vařený bílek nezešedl
a uchoval si svoji přirozenou bílou

barvu, pokapeme ho trošičku citronovou šťávou.
Velikonoce se blíží a s nimi
i svátky jara. Nemusíte se bránit
předvelikonočním zvykům, jako
jsou například postní jídla.
Marie Gutová
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Inzerce

Společenská kronika

Inzerce

NAŠI JUBILANTI
leden až březen
Jozef Peňáz

80 let

Josefa Benešovská

80 let

Vlastimila Vašková

80 let

Blahopřejeme

VÍTÁNÍ DĚTÍ
v sobotu 21. března 2015
jsme přivítali v Lužicích
tyto nové občánky.
Leontýna Topilinová
Oliver Zeman
Viktor Zeman
Jan Pecka
Tomáš Marada
Ester Králová
Anežka Maršálková
Amálie Grufíková
Stella Vašková
Bruno Švarc
Ellen Tichá

Chcete výhodně prodat, nebo koupit
dům, byt nebo pozemek?

Justýna Kollerová

Ing. Michal Poláček tel.: 731 159 952
www.schmidt-reality.cz
Vítání občánků 21. 3. 2015
foto: Denisa Šimíková
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Inzerce

Mladá rodina koupí

dům v Lužicích se zahrádkou,
sklep a garáž výhodou.
Opravy nevadí. Nabídněte. Děkuji.

Tel.: 739

823 546

1

Zápis dětí do 1.třídy foto č. 1, 2, a 3
Učitelky prvního stupně s předškoláky. Děti kreslí,
poznávají barvy, zpívají, přednášejí, počítají...

HLEDÁM ke koupi
rodinný dům se zahradou,
Lužice a okolí 15 km. Ne RK.

2

3

Lyžařský výcvik žáků sedmých tříd
Foto č. 4 - žáci připraveni na svahu
Foto č. 5. - žákyně na lanovce
Foto č. 6 - vyhodnocené žákyně lyžařského kurzu

Tel.: 731 305 863
Zpravodaj obce Lužice vychází 4x ročně.
Periodický tisk územního samosprávného celku
Redakce Lužického zpravodaje:
Mgr. Jana Ambrožová, ambrozova@luziceuhodonina.cz, tel. 511 117 826
Marie Gutová, gut.email@seznam.cz, Věra Kotásková, vkotaskova61@seznam.cz
Mgr. Lenka Kučí, Lenka.Kuci@seznam.cz, Mgr. Jana Líčeníková, licenikova@seznam.cz
Denisa Šimíková simikova@luziceuhodonina.cz , tel. 511 117 827
Ing. Michal Poláček, michal-polacek@email.cz, Mgr. Jiří Hubačka, jiri.hubacka@seznam.cz
Redakce si vyhrazuje právo na běžnou úpravu rukopisů.
Čtvrtletník slouží k informování občanů Lužic, není periodikem žádného politického subjektu.

4

Grafická úprava a tisk: Tiskárna Lelka Dolní Bojanovice
Povoleno OkÚ Hodonín, registrační číslo vydané Ministerstvem kultury ČR – MKČR E 12422,
náklad 1150 ks.
obec@luziceuhodonina.cz • www.luziceuhodonina.cz
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Krojový ples
Foto: Nikola Doležalová

Lužická chasa
na krojovém plese,
který se konal 10. 1. 2015
v sokolovně.

40
Chcete
finančně přispět na Lužický zpravodaj?
Zde je místo na Vaše logo či jméno.

Na vydání tohoto čísla přispěli:
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