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Slovo starosty
Uplynul rok od valné hromady
T. J. SOKOL LUŽICE, na které jsem jménem zastupitelstva
obce Lužice seznámil přítomné
s návrhem řešení stávajícího stavu
a perspektivy budovy Sokolovny
v Lužicích. Uvedl jsem následující
zdůvodnění předneseného návrhu:
– Stávající způsob financování je
kontraproduktivní. Za 18 let, tedy
od r. 1998, bylo z rozpočtu obce
poskytnuto 7 401 081 Kč na provozuschopnost sokolovny včetně
hřiště. To znamená cca 411 000 Kč
ročně, přičemž investice prezentují
pouze 2 269 700 Kč. V současnosti je nutné provést rekonstrukci
otopné soustavy (kotel, radiátory,
termoregulace), elektrických rozvodů, parketu a předsálí, podia včetně
osvětlení. V souladu se stávajícími
hygienickými a bezpečnostními
normami provést komplexní rekonstrukci šaten, sprch a toalet
v suterénu. Dále renovace omítek
a obkladů, vyměnit okna, provést
zateplení a vnější omítky celého
objektu. Není reálné z rozpočtu T.
J. SOKOL LUŽICE ani z rozpočtu
obce Lužice pokrytí potřebných nákladů reálné. Výše uvedené práce,
které mimo jiné vytvoří podmínky
pro intenzivnější využití venkovních sportovišť, prezentují částku
převyšující 10 000 000 Kč. Řeše-

ním je postupná koncepční rekonstrukce celé nemovitosti, zajištěná
prostřednictvím dotací s finanční
spoluúčastí žadatele. Dotace na tak
nákladné projekty vyžadují značnou
částku peněz na spolufinancování
a především garance, že žadatel
je schopen potřebné prostředky
vynaložit. Splnění této podmínky
je pro T. J. Sokol Lužice nereálné.
Potřebné dotační prostředky je
možné získat, pokud o ně zažádá
obec Lužice za předpokladu, že je
vlastníkem předmětné nemovitosti.
Vzhledem k výše uvedeným
skutečnostem je v současnosti již
neaktuální i stávající Smlouva
o zřízení předkupního práva jako
věcného práva včetně Dodatku č.
1. Z tohoto dokumentu vyplývá, že
T. J. Sokol Lužice je povinna v případě jakéhokoliv zcizení (prodeje)
nemovitosti nabídnout ji ke koupi
obci Lužice. Kupní cena bude stanovena průměrem hodnot stanovených
dvěma nezávislými znaleckými
posudky. Od této hodnoty budou
odečteny prostředky vložené obcí
Lužice. To znamená, že pro uhrazení kupní ceny bude muset obec
Lužice zajistit další prostředky
na spolufinancování rekonstrukce
s podporou dotací. Tento postup je
pro obec neakceptovatelný s ohledem na další nákladné investice pro
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Slovo starosty / Aktuálně z radnice
zajištění stávajícího využití, může
budovu Sokolovny i s pozemky
v centru obce pak může zakoupit
jiný subjekt, který s nemovitostí
naloží bez ohledu na potřeby a mínění občanů. Majetek sokolů v ČR
má hodnotu cca 10 miliard Kč, což
je mimořádně motivující pro „komerční“ využití.
Garantem využití sokolovny
stávajícím způsobem, tedy ve prospěch sokolů a občanské veřejnosti,
je pouze obec Lužice. Dokladem
tohoto tvrzení jsou praktické zkušenosti z obcí, kde došlo k převedení
majetku sokolů na příslušnou obec
formou darovací smlouvy. Součástí
této smlouvy je „Zřízení služebnosti

Aktuálně z radnice
spoluužívání budovy i pozemků ve
prospěch T. J. SOKOL LUŽICE,
a to bezúplatně a po dobu časově
neomezenou“. V praxi to znamená,
že T. J. SOKOL LUŽICE má právo užívání nemovitosti v rozsahu
uvedeném ve smlouvě i v případě
změny vlastníka, protože zřízení
služebnosti bude zaneseno do katastru nemovitostí.
Podmínky a mechanismus realizace výše uvedeného návrhu byly
v průběhu roku 2015 projednávány
na Výboru T. J. SOKOL LUŽICE
a v orgánech obce Lužice (veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Lužice, pracovní porady zastupitelů,
jednání Rady obce Lužice, spor-

tovní komise), a to i za přítomnosti
zástupců T. J. SOKOL LUŽICE.
Všechna jednání potvrdila, že
předmětný návrh má podporu všech
patnácti zastupitelů.
Darováním pozemků umožnila
obec v roce 1930 výstavbu sokolovny ve prospěch občanů. Obdobně
i nyní nabízí obec podporu pro
zachování sokolovny, která bude
sloužit občanům v souladu s představami zakladatelů. Při společné
vůli všech zúčastněných stran a za
podpory nejširší veřejnosti je obec
Lužice schopna generovat potřebný
potenciál k obnově SOKOLOVNY
ve prospěch nás všech.
Ing. Jaroslav Kreml, starosta

Aktuálně z radnice

v lokalitách vinohradů, zahrádek
a polností v katastru obce se zaměřením na možné krádeže.
Strážníci Miroslav Bartyzal
Kazimír Nedoba

Kontakt na strážníky Obecní policie Lužice:
Miroslav Bartyzal
tel. 727851253
Kazimír Nedoba
tel. 606605626
e-mail: obecnipolicie@luziceuhodonina.cz

KRÁTKÉ ZPRÁVY
• 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 spole-

čenských 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
23. 3. 2016
6. 4. 2016 + pytle
20. 4. 2016
4. 5. 2016 + pytle
18. 5. 2016
1. 6. 2016 + pytle
15. 6. 2016
29. 6. 2016 + pytle

Z ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE LUŽICE
Máme tu nový rok 2016, který
je plný očekávání, jak bude, co
nás nového v tomto roce potká.
Naší obci se prozatím problémy
související s přílivem migrantů
vyhnuly. V loňském roce, a v začátku tohoto, nebyl zaznamenán
v katastru obce Lužice pohyb
žádných osob, které by souvisely
s problematikou migrace. Bohužel se nám projevují zcela jiné
nešvary, související jednak s dopravou, jednak s dodržováním
veřejného pořádku.
• V obci jsou na všech komunikacích
mimo ulic Velkomoravská, Bojanovická a Břeclavská vyznačeny
zóny omezující vjezd některých
vozidel a snižující rychlost na
30 km v hodině. V těchto zónách
také při projíždění křižovatkami
platí pravidlo vozidel přijíždějících
zprava. Bohužel, někteří řidiči
nerespektují vůbec dané značení
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a jezdí po těchto komunikacích,
jak jim to vyhovuje, a ohrožují
tím ostatní účastníky silničního
provozu. Díky těmto „hříšníkům“
se množí stížnosti z řad občanů, na
které obec musí reagovat a zjednávat nápravu např. montáží retardérů
snižujících rychlost, montáží dopravních značení, což stojí nemalé
finanční prostředky. Z těchto důvodů byla nově provedena instalace
dopravního značení a retardéru
v ulici Důlní a instalace retardéru
v ulici Na Pískách, to přišlo obec
na 76 000 Kč.
• Dalším nešvarem, který se vyskytuje ve stále větší míře, je nezodpovědné jednání majitelů psů,
kteří své mazlíčky venčí, kde se dá,
a úklid exkrementů po vykonání
potřeby je zcela nezajímá. Také se
neustále zvyšuje volný pohyb psů
po naší obci, což dokládá počet
odchycených psů umístěných

v útulku či vrácených majitelům.
Činnost obecní policie v následujícím období bude zaměřena
v oblasti dopravy na nedovolené
zastavení a stání, průjezdy vozidel
zakázanými úseky, zejména:
• komunikace přes železniční přejezd směrem na Mikulčice od ulice
Důlní (zákaz vjezdu všech vozidel
s výjimkou dopravní obsluhy)
• komunikace „Hranička“, průjezd
přes višňový sad (zákaz vjezdu
všech vozidel s výjimkou dopravní obsluhy)
• ve spolupráci s Policií ČR měření
dodržování rychlosti v lokalitách,
kde je tato povinnost ve zvýšené
míře porušována.
Na úseku veřejného pořádku
bude činnost zaměřena na „pejskaře“ a dodržování obecně závazné
vyhlášky obce č. 3/2015. Dále pak
dohled nad dodržováním nočního
klidu, pohybem neznámých osob

Z USNESENÍ RADY OBCE
• RO schválila návrh, aby spolky
a sdružení obce Lužice mohly
požádat v rámci žádosti o dotaci
na r. 2016 o částku do 10 000 Kč
na právní pomoc při vypracování
nových stanov a zápis spolků do
spolkového rejstříku, jak ukládá
nový občanský zákoník.
• RO schválila podání žádosti o dotaci na MŠMT na projekt „Stavební úpravy kotelny a školních
dílen ZŠ Lužice“ a zavazuje se
spolufinancovat projekt ve výši
30% z celkových nákladů.
• RO schválila Koncepci rozvoje
ZŠ a MŠ Lužice 2016 – 2020.
• RO přijala Oznámení Ing. Michala Poláčka. o odstoupení z redakční rady Lužického zpravodaje.

• RO schválila výrobu bronzové
pamětní desky pro rodáky
obce Jaroslava Dobrovolského
a Antonína Kosa, která bude
umístěna do koncentračního

tábora Mauthausen, kde oba
v r. 1942 zahynuli. Výrobu
p r o v e d e u m ě l e c k á s l é v á rna KUNSMETAL se sídlem
K Vrbičkám 29, PRAHA 4 –
5

Pro seniory

Aktuálně z radnice
Šeberov za cenu 19 700 Kč bez
DPH.
• RO schválila příspěvek na nákup
knih pro místní knihovnu v roce
2016 na 15 000 Kč.
• RO vzala na vědomí Oznámení
o konání společného jednání
o návrhu změny č. 2 ÚP Hodonín a vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území. Tajemník informoval přítomné, že po
jednání s Ing. Petrem Janíkem
z odboru rozvoje města může
konstatovat, že obsah změny č.
2 ÚP Hodonín nemá přímý vliv
na územní plán obce Lužice.
• RO schválila finanční příspěvek
na zakoupení sanitárního vozu
pro Dopravní zdravotní službu
Nemocnice TGM Hodonín ve
výši 20 000 Kč.
• RO schválila Dohodu o regulaci
hlučných činností spočívající
v provozu plynových děl pro
plašení špačků ve vinicích mezi
Obcí Lužice a HB, Mikulčice.
• RO schválila Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých
ČR, Oblastní pobočky Kyjov,
Komenského 617, Kyjov, finanční příspěvek na projekt jejich
činnosti ve výši 3 000 Kč.
• RO projednala projekt LUŽICE
– ISDES na kole 2016, který pořádá Klub česko- francouzského
partnerství ve spolupráci s obcí
Lužice a nadací Na kole dětem
v termínu 9. 7. – 18. 7. 2016.
Cílem projektu je překonat vzdálenost mezi partnerskými obcemi
Isdes a Lužice v délce 1500 km
na kolech štafetovým způsobem
a této cesty využít k propagaci
10. výročí partnerství obcí Isdes
- Lužice, přátelství mezi národy
6

Evropy, podporu onkologicky nemocných dětí a handicapovaných
sportovců.
• RO schválila účast obce Lužice
v projektu LUŽICE – ISDES na
kole 2016, který pořádá Klub
česko- francouzského partnerství
ve spolupráci s nadací Na kole
dětem v termínu 9. 7. – 18. 7.
2016.
• RO schválila smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Lužice do 50 000 Kč v roce 2016:
a) Český svaz včelařů, o. s.
20 000 Kč
b) Myslivecká sdružení Mikulčice
– Velká Morava
15 000 Kč
c) All stars fitness tým Lužice
25 000 Kč
d) ČSCH Lužice
30 000 Kč
e) Lužičtí mužáci, z. s.
30 000 Kč
f) Klub česko-francouzského partnerství Lužice, z. s.
15 000 Kč
g) Římskokatolická farnost Lužice
30 000 Kč
• Doporučila ZO schválit smlouvy o poskytnutí dotace nad
50 000 Kč z rozpočtu Obce
Lužice organizacím T. J Sokol,
TJ. Baník, Hnutí Brontosaurus,
Junák – skaut, Klub seniorů Lužice, Slovácký krúžek.

• RO schválila finanční příspěvek
ve výši 15 000 Kč Městu Hodonín
na sportovní akci mezinárodní
turnaj v ledním hokeji juniorských reprezentací UZO, který
se uskuteční za účasti reprezentačních výběrů z ČR, Slovenska,
Finska a Ruska ve dnech 4. – 10.
dubna 2016 na zimním stadionu
TEZA v Hodoníně.
• RO schválila Veřejnoprávní
smlouvu s Městem Hodonín na
zabezpečení výkonu přenesené
působnosti v oblasti speciálního
stavebního úřadu ve věcech
komunikací na území Obce Lužice orgány města Hodonín místo
orgánů Obce Lužice.
• RO schválila Smlouvu o dílo č.
49/16 s firmou Modrý projekt s.
r. o., Břeclav, jejímž předmětem
je vypracování PD pro obnovu
čelní hřbitovní zdi, vypracování
žádosti o podporu a závěrečné
vyhodnocení (ZVA).
J. Ambrožová

POZVÁNKA
Místní policie a sociální komise RO pořádá

v úterý 19. dubna 2016 na tabačárně
v 16.00 hodin
besedu pro seniory o pravidlech silničního provozu

BEZPEČNĚ NA KOLE I PĚŠKY

Pro seniory
KDO MÁ NÁROK NA STAROBNÍ DŮCHOD V ROCE 2016
Občané, kteří v roce 2016 dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 32 let, mohou podat žádost
o starobní důchod. Důchodového
věku dosahují v roce 2016 muži
narození v roce 1953, bezdětné
ženy narozené v lednu až srpnu
1954, ženy narozené v lednu až
srpnu 1955, které vychovaly jedno dítě, ženy narozené v lednu až
srpnu 1956, které vychovaly dvě
děti, ženy narozené v lednu až
srpnu 1957, které vychovaly tři či
čtyři děti, a ženy narozené v lednu

až srpnu 1958, které vychovaly
pět a více dětí. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto
připomíná, jak se žádost o důchod
podává, a informuje, co se mění
ve výpočtu důchodu v roce 2016.
Lidé snadno pomocí důchodové
kalkulačky ČSSZ zjistí, jaký je
jejich důchodový věk, kdy ho dosáhnou, jakou musí získat dobu pojištění a mohou si spočítat orientační
výši svého důchodu. Údaje, které
se dosazují do kalkulačky (délka
doby pojištění a výdělky), získají
z informativního listu důchodového

pojištění, o jehož zaslání mohou
ČSSZ jednou ročně zdarma požádat,
nebo nahlédnutím do svého „konta“
pojištění online na ePortálu ČSSZ.
Více informací o podmínkách
nároku na starobní důchod, jeho
výši a výpočtu lze získat na webu
ČSSZ www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni, při osobní návštěvě
OSSZ, klientského centra pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ
nebo prostřednictvím call centra pro
důchodové pojištění na telefonním
čísle 257 062 860.
Marie Gutová

NABÍDKA BEZPLATNÉHO PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY
Poradna Národní rady osob
se zdravotním postižením ČR
v Brně rozšiřuje své služby odborného sociálního poradenství
o právní poradenství v oblasti
sociální, bytové, rodinné, pracovní, občanskoprávních vztahů
a právní způsobilosti.
Poradna nabízí pomoc se sepisováním žádostí, správních žalob,
odvolání, námitek, opatrovnických návrhů a dalších odborných
právních úkonů.
Právní poradenství poskytuje
Mgr. Jana Bendová. Je nutné se
předem objednat u asistentky Bc.
Martiny Michalcové.
Kde nás najdete:
Cejl 892/32, 602 00 Brno (zastávka
Körnerova), - 1. patro na konci chodby
E-mail: m.michalcova@nrzp.cz
bendova@nrzp.cz
Telefon: 542 214 110 - 1

Úřední hodiny právního poradenství:

pondělí, středa: 8.30 – 15.30,
poslední klient ve 14.30
www.nrzp.cz
Na těchto webových stránkách vám
odpoví na vaše dotazy E-poradna.
E-poradna se zaměřuje na problematiku:
• Důchody a důchodové pojištění
• Nemocenské a zdravotní pojištění
• Příspěvek na péči
• Dávky státní sociální podpory
• Dávky pomoci v hmotné nouzi
• Dávky a výhody pro osoby se
zdravotním postižením
• Problematika zaměstnávání osob
se zdravotním postižením
• Daňové a poplatkové úlevy
• Oblast kompenzačních pomůcek
• Omezení či zbavení způsobilosti
k právním úkonům
• Další specializované poradenství
vztahující se ke zdravotnímu
postižení

• Výběr vhodné sociální služby
v regionu
• Jednání a smlouva s poskytovatelem
sociální služby
• Problematika bydlení pro OZP
Cílová skupina poradny (bez
omezení věku):
• občané se zdravotním postižením
• senioři
• rodiče dětí se zdravotním
postižením
• opatrovníci osob zbavených
způsobilosti k právním úkonům
či omezených v ní
• další skupiny uživatelů sociálních
služeb
• rodinní příslušníci uživatelů
sociálních služeb
Do cílové skupiny patří klienti, kteří
uzavírají nebo již mají uzavřenou
dohodu o poskytování sociální
služby nebo se o některou sociální
službu teprve zajímají a nemají
dostatek kvalifikovaných informací.
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Osobnost
MILUŠKA KOPŘIVOVÁ
Znám jednu maličkou babičku,
svázal bys ji do uzlíčku.
V každé ruce má hůlčičku,
šibalský úsměv na líčku.
Mám na mysli bývalou paní
učitelku Milušku Kopřivovou,
která v loňském roce oslavila své
osmdesátiny. Když jsem jí sdělila,
že mám v úmyslu o ní napsat do
zpravodaje, rezolutně prohlásila:
„Enom sa opovaž!“ Zkusila jsem
to tedy jinak: „Miluško, já dojdu
na besedu, dáme si kafíčko a povedeme řeči o životě.“ Odpověď
byla: „No, tož teda dojdi.“ Tak se
i stalo a tady je výsledek:
Paní Miluška Kopřivová, rozená
Kučerová, se narodila 16. prosince
1935 v Křížovicích u Tišnova na
Českomoravské vysočině. Zde
působil její otec Pavel Kučera jako
učitel. Maminka se jmenovala Marie, rozená Janečková, oba rodiče
pocházeli z Lužic. V Křížovicích
žili do roku 1944, potom se přestěhovali do Lužic, kde Miluška začala
navštěvovat druhou třídu obecné
školy. Po ukončení školní docházky na obecné škole následovala
Měšťanská dívčí škola v Hodoníně
a potom studium na Zemědělské
škole v Rožnově pod Radhoštěm.
Zde v roce 1955 složila maturitu.
Na otcovo doporučení nastoupila
studium na Pedagogické škole
v Brně, kterou ukončila v roce 1957.
Roku 1958 se provdala i přes námitky rodičů za Františka Kopřivu
z Lužic a přestěhovala se na jeho
hospodářskou usedlost. Manžel
pracoval jako traktorista v STS
Hodonín, později v místním JZD.
Na své svatební oznámení si nechali
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Miluška Kopřivová se svými žáky v roce 1959

se k ní hlásí. Zdůrazňuje, že učitelské povolání není snadné a mělo by
být spíš posláním než zaměstnáním.
K dětem se má přistupovat laskavě
a s úsměvem, zvláště v prvních
letech jejich školní docházky.
Učitel by měl po vstupu do třídy
odsunout svoje starosti a problémy
a s úsměvem na tváři se věnovat
svým žákům. Je potřeba děti hodně
chválit a slabší povzbuzovat, když
se jim něco nedaří. Je to sice pro
učitele někdy těžké, ale tento přístup
je nejlepší. Učitel musí umět vhodně
přistupovat i k rodičům, aby mezi
rodiči a školou vzniklo porozumění
a ne napětí.
Kromě učitelského povolání
působila i v jiných činnostech. Od
svého dětství byla členkou Sokolu
v Lužicích, jako žačka se zúčastnila posledního Sokolského sletu
v Praze. Sokolské jednotě zůstala
věrná i po jeho obnovené činnosti.
Tělovýchově se věnovala po celou dobu své učitelské praxe, a to
i ve volném čase. Se svými žáky
nacvičovala spartakiádu a různá
sportovní vystoupení. Ve spolupráci
se Svazem žen vedla maňáskový divadelní kroužek. S nastudovanými

představeními vystupovali nejen
v lužické sokolovně, ale i v okolních
obcích a někdy i na Slovensku.
Byla činná i jako pionýrská vedoucí
a s mladými pionýry se věnovali
hlavně turistice, výtvarné a kulturní
činnosti, ve velké míře také ochraně
přírody.
Po odchodu do důchodu, když
získali s manželem nazpět půdu,
kterou museli v minulosti odevzdat
do JZD, založili firmu FRAMIKO
se zaměřením na pěstování zemědělských produktů a výrobu vína.
Po manželově smrti v r. 1993 pokračovala v této práci za pomoci
celé své rodiny – dvou dcer a syna.
Vnuk Jiří začal v té době studovat
vinařskou školu. V roce 1994 absolvovala kurz „Základy technologie
výroby vína“ ve Valticích. Když
Jiří ukončil vysokou školu, firmu
mu předala. Pod názvem „Vinařství Ambrož“ podnik stále dobře
prosperuje.
Od roku 2005 do roku 2009 zastávala funkci kronikářky obce Lužice,
kterou převzala od PhDr. Miroslavy
Roškové. Tímto navázala na kronikářskou práci svého otce, učitele
Pavla Kučery, který byl rovněž

výborným lužickým kronikářem.
V redakci Lužického zpravodaje
působila od jeho založení až do
roku 2015. Pravidelně přispívala
zajímavými články a podněty. Podílela se na sestavování publikací
„Lužice 1250 - 2000“ a „Lužice
v proměnách času“. Pracovala také
v letopisecké komisi a dosud je
aktivní členkou Muzejního spolku.
Zúčastňuje se všech akcí na Starém kvartýru, kde ji můžete vidět
u „vítacího stolku“ (nebylo by na
místě napsat u pokladny, protože na
Starém kvartýru je vstupné vždycky
dobrovolné). Další velkou zálibou
je genealogie, při sestavování svého
rodokmenu se dostala do roku 1760.
Paní Miluška má ráda lidi, ke
kterým přistupuje s úsměvem na
tváři jako kdysi ke svým žáčkům,
rovněž nepostrádá smysl pro humor.
Je zkušená hospodyně a vždycky
dobře poradí. Od svých mladých
let se zúčastňuje fašaňkových zábav a působila zde například jako
Večerníček, miminko v kočárku,
nevěsta, naposledy se vtělila do
podoby čarodějnice Saxany, za což
byla patřičně odměněna.
Věra Kotásková

My všichni školou povinní
DEN NARUBY ANEB ŽÁCI PŘED KATEDROU
Miluška Kopřivová
vytisknout verš od Vítězslava Hálka
„ A kdyby nám na tom světě všechno bylo vzato a jenom láska zůstala,
ten život stál by za to.“ Přestože jim
život postavil do cesty nejrůznější
překážky a hlavně v době, kdy
manžel byl nucen vstoupit do JZD,
nebylo vždycky na růžích ustláno,
těmto veršům dává paní Miluška
zcela zapravdu.

Jako učitelka působila nejprve
v malotřídkách v Karlíně a v Poddvorově, v roce 1958 nastoupila
v Základní škole v Lužicích. Jejími
prvními svěřenci byli žáci druhé
třídy. Na prvním stupni učila až do
svého odchodu do důchodu v roce
1989. Ke svým žákům měla téměř
mateřský vztah, také oni na ni rádi
vzpomínají a při každé příležitosti

Každoročně si se svými žáky poslední den 1. pololetí vyměníme úlohy. Naši nejstarší se promění v učitele
a jdou na „zkušenou“. Letos se připravili svědomitě, učili na 1. i na 2. stupni a ve slohu sepsali své zážitky…
Eliška Zabadalová
Já si myslím, že být učitelem není
lehké. Když já jsem na chvíli byla
učitelka a stála jsem před třídou,
byla jsem tak nervózní, že jsem
skoro zapomněla, co mám učit.
Naštěstí pro mě jsem tam nebyla
sama. Nakonec už jsme neměli co

učit, tak jsme museli improvizovat.
Nechápu, jak to učitelé dělají, že
mají někdy nachystáno tolik věcí,
že to ani nestihneme probrat. Taky
nechápu, jak nás učitelé můžou
zvládat, hlavně ty starší. Asi proto
nám toho dávají tolik, abychom se
v hodině nenudili. Taky mi přijde,

že učitelé umí být zbytečně protivní,
když si něco zapomenu nebo když
něco nevím. I oni kdysi byli jako
my, taky jsou to lidé a nejsou perfektní. Učitelkou bych nechtěla být,
ani kdyby mi měsíčně dávali milion,
protože nemám ráda děti a neumím
nic srozumitelně vysvětlit. Taky
9
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pochopili, že to fakt není jednoduché, a slíbili, že se polepší…
Ovšem třešničkou na dortu byl
výrok mého nemluvného žáka,
že komunikovat s některými

bych byla asi pořád naštvaná, nerada poslouchám něčí výmluvy, a to
někdy i včetně těch svých. Všechno
má své kladné i záporné stránky
a u učitelů to není výjimkou…
Lucie Filípková
Myslím, že být učitelem je celkem
těžké. Vysvětlovat tak, aby to všichni chápali, připravovat se na každou
hodinu, prostě tohle by mě vůbec
nebavilo. Zkusila jsem si to ve Dnu
naruby, ale první jsem měla učit
chemii a vůbec jsem nevěděla, co
mám dělat. Doma jsem si připravila
nějaký list a pokus, ale k tomu, co
po nás chtěla paní učitelka Kučí,
jsem nedokázala nic říct. Když
jsem si stoupla před třídu a viděla
je všechny, dostala jsem strach
a strašně jsem se styděla. Celou
dobu jsem čekala na to, až skončí
hodina a budu moci být opět v klidu.
Další hodina už byla dobrá, protože
jsem byla s Terkou ve výtvarné
výchově a jediné, co jsme museli
dělat, bylo vymýšlet téma a potom
se párkrát projít po třídě. Myslím, že
něco je jednoduché a něco složité.
Divím se, že někteří učitelé dokážou
neustále mluvit a pořád vědí co, ví,
co si připravit, a rozvrhnou si program na celou hodinu a také že mají
s námi trpělivost. Já bych rozhodně
učitelem být nechtěla, ale pokud je
někdo chytrý a bavilo by ho to, tak
nevidím důvod, proč jím nebýt…
Barbora Rybovičová
Když se řekne učitel, vybaví se
mně moje noční můra - Den naruby.
Den, kdy máme zastoupit učitele.
Byl to snad nejhorší den mého
života. Nechápu, proč je někdo
učitel. Těch dvacet párů očí, které
na vás koukají, dokáže vystresovat.
Od té doby jsem učitele začala víc
respektovat, protože donutit děti,
aby vás poslouchaly a mezitím si
nedělaly to, co chtějí, je asi talent,
ale učitelem netoužím být…
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(včetně onoho zarytě mlčícího
hocha) je velmi těžké. Ale musím
je pochválit, neboť se všichni
připravili, a když něco nezvládli,
sebekriticky se přiznali. A to je

někdy velmi těžké. Tímto děkuji
svým žákům a už se těším na nové
mladé kolegy…
Mgr. Marcela Komendová

JAK BYLO NA HORÁCH?

Den na ruby
Adéla Černá
Učitel je vystudovaný člověk, který
předává své znalosti žákům. Vysvětluje nám, jak postupovat při počtech, jaké y/i se kde píše, kde leží
Madagaskar, jak členíme živočichy,
jak plynule mluvit anglicky a německy, jak cvičit, zpívat, provádět
různé pokusy. Být učitelem se mně
opravdu moc líbí. Lužická škola
umožnila všem deváťákům vyzkoušet si funkci učitele na vlastní
kůži. Já osobně jsem poznala, jaké
to je stát před tolika žáky a snažit
se zaujmout je a neztrapnit se. Byly
to velké nervy. Ale pro mě to byla
obrovská zkušenost. Na tento den
mně to dalo velké přípravy. Každý
učitel by měl žákům udělat hodinu
hravou a zábavnou. Když jsem učila
v 6. tř. matematiku, do role učitele
jsem se náramně vžila. Chodila jsem
po třídě a ptala se žáků, jestli to
všichni chápou, a když to někdo nevěděl, velmi ráda jsem mu pomohla.
Tento den mi dal do života hodně,
hlavně to, že musím mít dobrý vztah
s dětmi. Na lužické škole učí celkem
14 učitelů. Nejtěžší to mají paní
učitelky na prvním stupni, protože
musí naučit děti nejdůležitější zá-

klady, a to psát, číst a počítat. Velmi
důležité jsou i paní učitelky ve
školkách, protože ty nás zase učily
respektovat jeden druhého, pomáhat
si, jak se máme chovat u stolu při
jídle, spoustu písniček a básniček.
Všechny učitele mám ráda, hlavně
když nezkouší a nepíšeme testy.
Během celého školního roku vedou
někteří učitelé různé kroužky. I když
se nám zdají někdy nepříjemní, tak
jsou docela fajn, neboť plní své
poslání naučit nás novým věcem.
Organizují pro nás různé soutěže,
výlety a zajímavé projekty.
Věřím, že to s námi nemají jednoduché, a tímto bych chtěla všem
učitelům popřát k jejich svátku,
který mají 28. března, hodně štěstí,
zdraví, pevné nervy a hlavně hodné
a pilné žáky.
Musím vám napsat, že si to děti
užily. Ať už ty před katedrou,
nebo ty v lavicích. Naši hoši zjistili, že poctivá příprava je základ,
a když není nachystáno, zdá se
být 45 minut neuvěřitelně dlouhá doba. Naše dívky nezklamaly
a zachraňovaly tonoucí se hochy.
Projekt splnil svůj účel. Někteří

Lyžařský výcvik
Podobně jako tomu bylo loni,
i letos se konal pro žáky 7. a 8. ročníku LYŽAŘSKÝ VÝCVIK. Tento
rok jsme byli my „ti starší“, takže
se od nás čekalo, že skoro všichni
budeme umět lyžovat.

Všechno to začalo nedělní ráno,
kdy jsme si odložili kufry do autobusu a vyrazili na zhruba tříhodinovou cestu. Zpočátku měli učitelé problém s rozdělením pokojů,
nejspíš proto, že jsme si až příliš

vymýšleli. Dohromady jelo pouze
6 dívek, a tak jsme mohly být ve
dvou pokojích po třech. Druhý den
nás rozdělili do dvou družstev podle toho, jestli umíme, či neumíme
lyžovat. Převážná většina z nás byla
v prvním oddíle, v oddíle, kde jsme
zlepšovali svůj styl lyžování. První
dny jsme jezdili na menší sjezdovce
u Kareše a později i na delší sjezdovce v Přemyslově, kde jsme byli
dvakrát. Letos byla velká zima, a tak
jsme měli skvělý sníh, na kterém se
dalo dobře lyžovat.
Večerní programy se hodně lišily,
párkrát jsme hráli hry, jindy zase
měli diskotéku, ke konci výcviku
nám učitelé uspořádali slalom na
čas a karneval na lyžích. Později
jsme byli oceněni podle toho, jak
jsme se umístili. I když vím, že letos
jsem jela společně se třídou naposledy, moc jsem si to užila a určitě
bych jela zas! 
Lucie Dulovcová, 8.třída

DEN UČITELŮ
Blahopřejeme všem generacím
lužických učitelů k jejich svátku
a přejeme jim hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, úcty a pochopení.
V České republice tento významný svátek připadá na 28. března,
tedy výročí narození Jana Amose
Komenského, patrona českého školství. Ve světě je všeobecně uznávané z rozhodnutí UNESCO datum
5. října, kdy se slaví Mezinárodní
den učitelů. Pozn. red.

Zápis do 1. třídy
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aktivitami se staršími kamarády si
vyzkoušeli, jaké to bude ve škole.
Seznámili se také s prostředím,
které navštívili v den konání
zápisu dětí do prvního ročníku
základní školy. Ten se uskutečnil
ve čtvrtek 5. února. Do první třídy
bylo zapsáno 28 dětí.

STŘÍPKY Z PRIMA ŠKOLY
• Při Tříkrálové sbírce, kterou
pořádá Oblastní charita Hodonín, pomáhali i žáci školy. Všech
25 žáků se podílelo na zdárném
průběhu sbírky v naší obci. Ve
sbírce se vybralo 75 300 Kč.

• Dnem naruby je nazván projektový den, kdy žáci deváté třídy
přebírají role učitelů a mají možnost si vyzkoušet, jaké to je být
učitelem. Předchází tomu příprava na minimálně dvě vyučovací
hodiny. A pak je potřeba najít
odvahu a vystoupit před svými
mladšími spolužáky.Po skončení
vyučování probíhá schůzka všech
učitelů a deváťáků, kde společně
hodnotíme, jak vše probíhalo.

• Plavecký výcvik zahájili v lednu
žáci druhé a třetí třídy. Každé úterý
odjíždějí do Ratíškovic, aby zdokonalili své plavecké schopnosti.
• Lyžařský výcvik se uskutečnil
v lednu pro žáky 7. a 8. třídy.
V počtu 19 žáků odjeli do Jeseníků. Pedagogický doprovod
a zdravotnici paní Laubovou
doplnili manželé Kotlaříkovi.
Role si rozdělili tak, aby všichni
žáci odjížděli spokojeni, plni
dojmů a hlavně obohaceni o další
lyžařské zážitky a zkušenosti.
• Zdravotní záchranná služba JMK
připravila přednášku První pomoc pro prvňáčky aneb Když
nám medvědům někdo stůně. Děti
se dozvěděly, jak přivolat pomoc
záchranné služby, jak se zachovat
při úrazu, popáleninách nebo
když je kamarád v bezvědomí.
Praktické ošetření si vyzkoušely
na velkém plyšovém medvědovi
a za odměnu dostaly diplom malého zdravotníka. Přednáška byla
pro žáky zábavná a velmi poučná.
Dnes už prvňáčci nemusí mít
strach ze stonání, ale vědí, co mají
udělat v těchto situacích.
• Na dějepisnou olympiádu se ve
škole připravovali dva žáci 9. tř.,
Adéla Černá a Lukáš Kordula. Podle dosažených bodů ve školním
kole byli nominováni do okresního kola. Na základě rozhodnutí
okresní komise reprezentoval naši
školu jen Lukáš Kordula.
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Tříkrálová sbírka

• Ve středu 3. 2. jsme se třeťáky navštívili Slovácké divadlo
v Uherském Hradišti. Představení
Nezbedná pohádka vypravovalo
o tom, jak hloupý Honza zachránil princeznu Máňu před drakem
a ona zase na oplátku jeho před
peklem. Vše skončilo svatbou.

Plavecký výcvik
• V pondělí 22. února 2016 se zúčastnila děvčata z 5.třídy, Hana
Lacková, Julie Skočíková a Lucie
Vlková, 2. kola dějepisné olympiády na Slovanském hradišti v Mikulčicích. Příjemně strávený den
byl nejenom o znalostech a psaní
testu, ale dozvěděli jsme se hodně
zajímavostí o Velké Moravě. Využili jsme krásného počasí a prošli
jsme si celý areál, měli jsme volný přístup i na rozhlednu, ze které
byl nádherný výhled do širokého
okolí. Vyhlášení výsledků doprovázel kulturní program, ve kterém
Julinka zpívala se sborem. I když
děvčata nezvítězila, umístila se na
pěkných místech. Velké poděko-

vání patří paní Vlkové, která nás
velmi ochotně na akci zavezla.
• Okresního kola soutěže v anglickém jazyce se zúčastnil Richard
Svoboda ze 7. tř. a Barbora
Rybovičová z 9. třídy. Richard
Svoboda se ve své kategorii
umístil na třetím místě.
• V okresním kole olympiády
v českém jazyce reprezentovala
naši školu Tereza Benešová z deváté třídy.
• Předškoláky z mateřské školy
přivítali prvňáci a čtvrťáci se svými paní učitelkami. Společnými

• Fašaňkový karneval proběhl den
před fašaňkem v Lužicích. Byly
vyhodnoceny nejhezčí masky.
Proběhla soutěž tříd v tančení
zumby. Třídy měly za úkol společně zatančit na vylosovanou píseň.
Porota složená z učitelů hodnotila
provedení a zapojení všech žáků.
Nejvíce bodů získala třetí třída.
• Děti z Lužičánku společně se
svými paní učitelkami vystoupily v kulturním programu na
Maškarním bále, který v rámci
fašaňku v Lužicích pořádal Klub
česko - francouzského partnerství.
• Používám mozek byl preventivní program pro žáky 3.–9.
třídy se zaměřením na povídání
o tom, k čemu je dobré rozvíjet
si svůj mozek, učit se, jak se učit

Maškarní bál

Lužičánek na Maškarním bále
a jak ne, jak zařídit, abychom si
pamatovali, co je to zapomínání,
jak do mozku vstupují informace,
o smyslech, jak na nás působí reklamní triky prodejců, nebezpečí
od cizích osob, jak v naší hlavě
vzniká strach a jak se mu bránit.
• V únoru jsme realizovali ve škole
dotazník, jehož cílem bylo zjistit,
jaké je klima v naší škole z pohledu rodičů, žáků a učitelů. Všichni
měli možnost vyjádřit se k různým
stránkám života školy. S výsledky
byli seznámeni třídní důvěrníci
a také je naleznete na webových
stránkách naší školy. Děkujeme
všem rodičům, kteří si našli chvilku na vyplnění dotazníku. Každý
názor je pro nás velmi důležitý.
• Sušenou pomerančovou kůru
mohou žáci odevzdat každou
středu o velké přestávce ve čtvrté

třídě. Sběr pomerančové kůry bude
ukončen 20. května 2016. Žáci, kteří nasbírají nejvíce, získají odměnu.
Každý, kdo nasbírá více než jeden
kilogram sušené kůry, získá primu.
• I v letošním školním roce sbíráme
pet vršky pro Simonku. Žáci mohou nosit vršky třídním učitelům.
• V lednu byla vyhodnocena soutěž ve sběru papíru „O PAPÍROVÉHO KRÁLE“. Za rok
2015 se vyhodnocovaly dvě kategorie: v množství přepočteném
na 1 žáka se naše škola umístila
na druhém místě a v celkovém
množství za školu jsme skončili
na pátém místě. Obdrželi jsme
finanční odměnu od firmy Tespra
Hodonín. Soutěže se zúčastnilo
29 škol hodonínského okresu.
Mgr. Jana Líčeníková
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ZUŠ – Rozhovor s Milenou Smutnou, čerstvou absolventkou
brněnské konzervatoře
Milenko, tento týden ve středu
jsi ukončila studium na Státní
konzervatoři v Brně veřejným
koncertem v Konventu U Milosrdných bratří v Brně. Jaké jsou
tvé pocity z koncertu?
Koncert dopadl dobře. Hrálo se mi
hezky. Publikum bylo velmi vstřícné,
atmosféra koncertu byla příjemná.
Byl to nádherný pocit, stát na jevišti
a užívat si potlesk posluchačů.
Spolu se svou sestrou Eliškou
jste jedny z prvních žákyň naší
pobočky ZUŠ Dolní Bojanovice,
která v následujícím školním roce
oslaví dvacet let od svého založení.
Co tě vedlo k tomu, že sis vybrala
právě klavír?
Ovlivnila mě má starší sestra
Eliška, která chtěla hrát na klavír.
K tomu, aby se člověk stal úspěšným
hudebníkem, vede dlouhá cesta,
která je spojena s pravidelným
domácím cvičením.
Jak jsi překonávala případnou
nechuť ke cvičení ty?
V dětském věku mě cvičení na
klavír bavilo. Nikdo mě nenutil,
chtěla jsem sama. Nestresovaly mě
klavírní soutěže ani vystupování na
besídkách, veřejná vystoupení jsem
si užívala.
V pozdějším věku, v době studií
na průmyslové škole v Hodoníně,
jsem brala hru na klavír jako způsob
odreagování se od učení.
Na konzervatoři se vše změnilo.
V konkurenčním prostředí se tréma
dostavila, někdy i nechuť ke cvičení.
Také určitý pocit zodpovědnosti.
Objevil se i handicap z toho, že
jsem vyšla z prostředí malé vesnické školy. Spolu s paní profesorkou
Stříteckou jsme našly způsob, jak
14

TÝDEN PRO RODINU V MŠ
1. třída 10. 5. 2016
Besídka ke Dni maminek
2. třída 11. 5. 2016
Besídka ke Dni maminek
3. třída 12. 5. 2016
Besídka ke Dni maminek
Besídky probíhají v jednotlivých třídách a začátek je
vždy v 15.00 hodin.

24. 5. 2016 Zahradní akce v MŠ
hry, soutěže a zábavný program, zakončený společným
táborákem.
Zahájení v 15.00 hodin.

Milena Smutná
prvotní neúspěchy překonat tím, že
jsem vystupovala při každé možné
příležitosti.
Co pro tebe znamená tvoje profesorka Krista Střítecká?
Po celou dobu studia mi velmi pomáhala a povzbuzovala mě, abych
se i přes dílčí neúspěchy nevzdávala
a dala mi volnost při výběru repertoáru (což není na konzervatoři samozřejmostí). Nechala mě rozvíjet
se přirozenou cestou a nikdy mě
neshazovala. V hodinách klavíru
jsem se cítila velmi dobře a nikdy
bych neměnila.
Už druhý rok působíš jako učitelka v ZUŠ Hodonín na zkrácený
úvazek. Jak si představuješ svoji
další hudební kariéru?
Ráda bych učila na ZUŠ, pokud
možno někde v Brně či jeho okolí.
Hru na klavír a komorní hru. Co
se týče hry na klavír, chtěla bych
si hrát spíše pro radost a na plno
se věnovat pedagogické činnosti.
Nepřemýšlím o dalším studiu hry na
klavír, zvažuji studium Metodického

centra JAMU v Brně, ráda bych
také působila jako korepetitorka.
Chci děti vést k lásce k hudbě, určité praktičnosti, vlastní iniciativě
při výběru repertoáru a k radosti
z veřejného vystupování.
Jaké jsou tvé další zájmy?
Studium hudby je časově velmi
náročné, takže v poslední době jsem
mnoho času na další koníčky neměla. Pokud nějaký volný čas mám, tak
záleží na mé momentální náladě.
Pokud chci být sama, ráda si přečtu
knížku nebo se podívám na nějaký
film, když chci být ve společnosti,
trávím čas s přáteli s podobnými
zájmy. Společně navštěvujeme koncerty, divadelní představení nebo
jezdíme na výlety.
Milenko, ráda bych ti popřála
v dalších letech úspěšnou kariéru učitelky hudby a hodně štěstí
v osobním životě.
Svoji bývalou žačku zpovídala
její učitelka klavíru na ZUŠ
Marie Havránková

Téma školství najdete také v příloze - zápisy z veřejného zasedání ZO Lužice.

Kultura
Muzejní spolek v Lužicích vás zve na VÝSTAVU

OCELOVÁ KRÁSA
POD SLOVÁCKÝM ŽŮDREM
vzpomínková expozice o železniční stanici Lužice
při příležitosti
• 175 LET OD ZAHÁJENÍ PROVOZU ŽELEZNICE
• 160 LET DVOUKOLEJNÉ TRATI
• 70 LET OD VYMALOVÁNÍ BUDOVY NÁDRAŽÍ MANŽELI KOTÁSKOVÝMI

Starý kvartýr
Otevřeno každou neděli do konce května 2016 od 14 do 18 hodin
Těšíme se na vaši návštěvu
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Kultura / Spolky

Kultura

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE JARO 2016
27. 3.

Velikonoční košt vína

13. 4.

Pietní akt k 71. výročí osvobození obce RA a konce II. SV

16. 4.

Den Země – brigáda

5.5.

Štafetový závod na kolečkových bruslích žáků Regionu Podluží

Obec Lužice zve malé i velké na

Rodinné putování za vodníkem Tihelňákem,
otevření nové naučné stezky
21. května 2016 od 14 hod.
Pojďte se s námi vypravit na putování za vodníkem Tihelňákem od radnice po nové naučné stezce do
areálu u vodní nádrže Cihelna, kde Vás čeká setkání s pravým vodníkem Tihelňákem
a koncert hudební skupiny CIRKUS PROBLEM.

Letní kino - Kinematograf bratří Čadíků
23. 6. – 26. 6. 2016
Areál přírodní nádrže Cihelna, od 22 hod.
Pro všechny, kteří mají rádi české filmy.

TÝDEN PRO RODINU 21. 5. – 28. 5.
21. 5.

Rodinné putování za vodníkem Tihelňákem, koncert kapely Cirkus problem

22. 5.

Besídka zájmových útvarů

23. 5.

Přednáška na téma „Rodina je to nejdražší, co mám“
BESÍDKY V MŠ

28. 5.

Sportovní Den dětí na fotbalovém hřišti

LUŽICKÉ LÉTO – 1. ČÁST
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18. 6.

Veřejné plavecké závody „ LUŽICKÁ MÍLE

24. 6.

Vernisáž výstavy k hodům, Starý Kvartýr

23.–26. 6.

Letní kino - Kinematograf bratří Čadíků

2. 7.

Veterán cup Hodový tenisový turnaj

2. 7.

Předhodový večer

3. 7.

Cyrilské hody

4. 7.

Cyrilské hody

5. 7.

Cyrilské hody

JARO NA PODLUŽÍ
Aktivity a akce Regionu Podluží:
XII. Přehlídka dětských folklorních souborů – 2. 4. 2016 Moravský Žižkov
V. ročník přehlídky Zpěváčci Regionu Podluží – 10. 4. 2016 St. Poddvorov
XIII. ročník cyklo výletu „Otevírání jara na Podluží“
X. ročník soutěžní přehlídky dětských verbířů z Podluží – 15. 5. 2016 Josefov
Akce pod záštitou Regionu Podluží :
Atletická soutěž žáků ZŠ Regionu Podluží – Lanžhot, květen 2016
Lužická laťka - soutěž ve skoku vysokém – Lužice 17. 3. 2016
Štafetový závod na kolečkových bruslích – Lužice 15. 5. 2016
Setkání mužských sborů na Podluží – Hrušky 21. 5. 2016
Podluží v Písni a tanci – Tvrdonice 3. - 5. 6. 2016

Spolky
SKAUTI V DOBĚ LEDOVÉ
Za posledního čtvrt roku jsme se
v našem oddíle opět nenudili. Tentokrát jsme ale necestovali pouze
za velkou louži do Springfieldu, ale
dokonce se nám podařilo cestovat
i v čase. Na daleké mikulecké klubovně jsme se společně přemístili
až do pozdní doby ledové.

Potkali jsme se tady s bájnými
mamuty i dinosaury, a dokonce
nás navštívil lenochod Sid. Jeho
návštěva nebyla náhodou. Zlí dinosauři mu ukradli jeho tři vejce a Sid
naléhavě potřeboval naši pomoc.
Nebylo to ale jen tak. Museli jsme si
najít mapu, naučit se v ní číst a ráno

jsme měli v plánu vydat se hledat
Sidova vejce. Dinosauři byli ale
zákeřnější, než jsme si mysleli, a během večera nám unesli i samotného
Sida. Šli jsme tedy spát s tím, že nás
ráno čeká opravdu náročný úkol, ale
my jsme skauti šikovní, takže jsme
se rozhodli, že ho zvládneme! Posil17
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nili jsme se výbornou snídaní, vzali
mapu a hurá do toho! Prošli jsme
obtížným terénem, kde jsme museli
překonávat nástrahy zlé doby ledové. Po cestě nás čekaly úkoly a po
jejich splnění jsme mohli začít hledat ztracená vejce. To nejtěžší přišlo
samozřejmě nakonec. Museli jsme
spojit všechny své síly, dát hlavy
dohromady, abychom přemohli zlé
dinosaury, a zachránili tak našeho
kamaráda Sida a předali mu jeho
vejce. Sice jsme byli celí od bláta,
ale našeho kamaráda jsme zachránili! Spokojeně jsme se tedy vrátili
na klubovnu, dali si vynikající oběd
a s radostí a úsměvem na tváři jsme
se vrátili do našich drahých Lužic
a do jednadvacátého století.

KARNEVAL
V neděli 7. 2. se sál lužické
sokolovny na pár hodin proměnil v lesní palouček. Hemžilo se
to tady nejenom lesními vílami,
skřítky a pavouky, ale také mezi
nás zavítali princezny, rytíři,
superhrdinové, piráti, a dokonce
jsme potkávali i postavičky, jako
je třeba Spongebob.
Nejspíš už tušíte, že řeč je o lužickém dětském karnevalu. Chtěli
bychom poděkovat všem kuchařkám, které napekly výborné buchty
do cukrárny, moderátorům, dětem
za krásné taneční výkony a především vám rodičům za kreativitu při
tvoření masek.

POZVÁNKA NA COUNTRY BÁL
Rádi bychom vás všechny také
pozvali na Country bál, který
pořádáme 2. 4. 2016 v Mikulčicích
v kulturním domě.
K tanci i poslechu vám bude hrát
skupina Countrio.
Těšíme se na vás nejenom my,
ale také děti z mikuleckého oddílu
Rybaříci, které vám předvedou
muzikálové představení Maturita,
které získalo druhé místo na soutěži
Skautský muzikál.
Neváhejte a přijďte se za námi podívat, nudit se rozhodně nebudete!
Za oddíl Sojky Lucie Nováková

VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
150. výročí počátku organizovaného včelařství na Hodonínsku
Program výstavy 95. výročí založení včelařského spolku pro
Hodonín a okolí a Mikulčice
a okolí a 150. výročí počátku organizovaného včelařství na Hodonínsku – památné kočovné schůze
včelařského odboru Hospodářské
společnosti pro Moravu a Slezsko,
která se konala v Hodoníně dne
23. 8. 1865.
Kulturní dům Mikulčice ve dnech
30. 4. – 3. 5. 2016.
• Sobota 30. 4. 2016 slavnostní
shromáždění členů včelařského spolku a jeho hostů od 9 do
12 hodin
Pocta spolkovému praporu, dekorování spolkového praporu stuhou
města Hodonína za úspěšnou výchovnou práci mezi mládeží.
Ocenění úspěšných včelařů a členů, kteří se zasloužili o spolkovou
činnost.
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Promluva k významné osobnosti
včelařského spolku Hodonín - Jana
Galatíka.
Přednáška s diskuzí na téma Odkaz zakladatelů Spolku včelařů
moravských, přednese RNDr.
Vladimír Ptáček CSc.
• Otevření výstavy „Včelařství na
Hodonínsku“ od 14 hodin
Ukázky z činnosti včelařských
kroužků, promítání videozáznamů
o činnosti spolku a úspěších ve
výchovné práci s dětmi, skleněný pozorovací úl, malý obchůdek k prodeji
medu, medoviny, perníků, výrobků
ze včelařského vosku a komerčních
výrobků ze včelích produktů. Součástí včelařské výstavy bude zvláštní
expozice našich perníkářek.
Výstavky společenských organizací a klubů obce Mikulčice
– zahrádkáři, Sdružení mikulec-

kých vinařů, myslivci, rybáři, klub
důchodců, Hnutí Brontosaurus
a Junák.
Výstava bude otevřena:
sobota 30. 4. 2016
14.00 – 18.00 pro účastníky slavnostního shromáždění a veřejnost
neděle 1. 5. 2016
09.00 – 12.00 pro veřejnost
14.00 – 18.00 pro veřejnost
pondělí 2. 5. 2016
08.00 – 13.00 pro základní školy
14.00 – 18.00 pro veřejnost
úterý
3. 5. 2016
08.00 – 13.00 pro základní školy
• Setkání hostů, zástupců včelařských organizací od 19 do
21 hodin
Vyjádření k problematice současného včelařství a závěrů X. sjezdu
ČSV.
Včelařská organizace Hodonín

LUŽICKÁ CHASA – POZDRAV VŠECKÝM ČTENÁŘOM!
Překulili sme sa zasej do nového roka a s tým aj do nových voleb
stárků. Letos hrdě toto označení
nesú švarní hoši Jakub Hromek
a Lukáš Magdolen. Z děvčic sú
to Monika Nováková a já, Nikola
Doležalová.
Nyní ale pár slov k akcím, které
se v tomto roce již konaly a které
nás čekají. Krojový ples, říká vám
to něco? Ano, konal se brzy na začátku roku, 9. ledna, za doprovodu
dechové hudby Legrůti. Začínal
předtančením Moravské besedy, tu
jsme netančili sami, ale s pomocí
domácího mužáckého kolečka
a koleček tvořených z okolních
chas. Jmenovitě tedy z Mikulčic,
Hodonína a Moravské Nové Vsi.
Moc jim děkujeme. Každoročně
patří i velký dík koláčkové četě
z řad lužických seniorek. Také letos
upekly obzvlášť vynikající koláčky.
A v děkování bych mohla pokračovat i za dary do tomboly místním
firmám, obci Lužice za podporu
a hlavně těm zúčastněným, kteří
na ples přišli. Moc si toho vážíme!
Ples jsme si totiž náležitě užili i přes
nízkou návštěvnost.
Navazující akcí naší chasy byl
fašankový průvod. Krásné slunečné
počasí donutilo přijít na obchůzku
především zvířecí účastníky. Mohli
jste tedy v ulicích zahlédnout pejska
s kočičkou, ovci či vosy, ba dokonce i motýla. Navzájem se všichni
snesli, protože dobré jídlo a pití
s tancem přece sbližuje. Pokud jste
ale zahlédli i šohaje, tak ti krásně
zpívali a tancovali podšable.
Rádi přijmeme nové členy.
Pokud je někdo na vážkách
a třeba říká: „Já nemám kroj.“ – my
říkáme, že můžeme půjčit. Říká: „Já

nevím, zda by mě to bavilo.“ – my
říkáme, bude tě to bavit, toho se neboj. Kontaktovat nás můžete osobně
na akcích, přes stránky facebooku
Slovácký krúžek Lužice nebo i přes
kontakty, které naleznete na našich
stránkách www.skluzice.cz.

zavítáte mezi nás. Chystáme rozšíření počtu vzorků naší ochutnávky
vín, navýšení prostoru pro posezení
a také se můžete těšit na stánek s domácími uzeninami pro neutralizaci
kyselin.
Nikola Doležalová

Víte, co si ale teda tentokrát nesmíte nechat ujít?
Velikonoční košt vín, který
pořádáme 27. března v Lužicích
v sokolovně. Budeme rádi, když
19
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Z ČINNOSTI VČELAŘSKÝCH KROUŽKŮ
V současné době fungují 4 včelařské kroužky: VKM Hodonín – vedoucí Milan Němec, VKM Lužice
starší – vedoucí Jiří Knapil, VKM
Lužice mladší – vedoucí Danuše
Čechovská, VKM Mikulčice – vedoucí Marie Pavková a Vladimír
Uhrovič.
Mnozí z členů včelařských kroužků mládeže již mají vlastní včely
– jmenovitě Libor Haan, Matěj
Tomík, Dominik Vayaj a Anna
Havránková. Jan Martinek má
včelstvo slíbeno od ZO za vzornou
reprezentaci v soutěži Zlatá včela.
Zlatá včela
Dětem ze včelařských kroužků se
daří dlouhodobě dosahovat výborných výsledků v soutěži Zlatá včela.
Oblastního kola soutěže Zlatá včela
v Boleradicích se zúčastnilo 17 dětí
z našich včelařských kroužků. Vítězem tohoto kola soutěže v kategorii
starších žáků se stal Jan Martinek
z VKM Lužice.
I naše mladší děti byly velmi úspěšné - Iva Jevčaková získala 3. místo
v kategorii mladších. Jan Martinek
z VKM Lužice a Libor Haan z VKM

Mikulčice se probojovali i do republikového kola soutěže.
Fotografická soutěž
ZO Hodonín byla hlavním pořadatelem 2. ročníku fotografické soutěže
Lítá to vzduchem. Spolupořadateli
byly DDM Strážnice a Středisko
volného času Hodonín. Soutěže se
zúčastnilo 14 fotografů s 397 fotografiemi. Autoři nejlepších fotografií
byli oceněni věcnými dary /PAMĚŤOVÁ MÉDIA, PAMĚTNÍ MEDAILE, KNIHA OBCE LUŽICE/.
Všechny získané fotografie pak budou využity do včelařské fotobanky.
Díky fotografickým soutěžím jsme
již získaly FFF fotografií. Nejlepší
fotografie se dočkali i zvěčnění v papírové podobě a byly vystaveny na
lužickém jarmarku. Spolupořádající
organizace projevily zájem o zapůjčení fotografií. Fotografie budou
zapůjčeny i do základních škol, kde
poslouží k propagaci třetího ročníku
fotosoutěže.
Rojení 2015
V loňském roce jsme nepořádali
vlastní vícedenní akci pro děti ze
včelařských kroužků – tzv. Letní
školu mladých včelařů. Náhradou

více než dostatečnou byla možnost
účastnit se čtyřdenního setkání
včelařských kroužků v Rakovníku
– Rojení 2015. Pořadatelem byla
včelí stráž Jiřího Cafourka. Program
byl velmi přínosný a atraktivní pro
dětské účastníky i pro jejich vedoucí.
I v letošním roce se podobné setkání
včelařských kroužků připravuje, tentokrát se uskuteční na severní Moravě pod taktovkou Marie Knӧdlové.
Prezentace kroužku na akcích
regionu
Všechny kroužky prezentovaly svoji činnost formou dílniček a prodejních stánků na základních školách
a na kulturních akcích v regionu.
Hodonínský včelařský kroužek se
účastnil předvánočních dílniček
pořádaných Střediskem volného
času Hodonín. Včelařský kroužek
Lužice se účastnil akce Medová
neděle se Fčeličkami ve Strážnici
a adventního jarmarku v Lužicích.
Mikulčický kroužek lákal voňavými
voskovými svíčkami návštěvníky
předvánočního jarmarku na ZŠ
V Mikulčicích.
Jiří Knapil

Klub česko-francouzského partnerství
partnerství (ti pojedou autobusem).
Společně s našimi přáteli oslavíme
deset let partnerství obou obcí.

MAŠKARNÍ BÁL
V rámci lužického fašaňku jsme
uspořádali Maškarní bál. Také zde
jsme představili, tentokrát velmi
netradičně v maskách, projekt Lužice - Isdes na kole 2016. Hostem
večera byl pan Josef Zimovčák,
který se přidal ke skupině cyklistů
v maskách a přijel do sokolovny na
svém historickém kole.
K tanci i poslechu hrála hudební
skupina Orion, členové klubu vše

Z ČINNOSTI KLUBU ČESKO – FRANCOUZSKÉHO PARTNERSTVÍ
LUŽICE - ISDES NA KOLE 2016
Projekt Lužice - Isdes na kole
2016 byl zahájen již 5. prosince
2015 na akci S Mikulášem za
sportem do haly Lužice.
Vystoupili žáci základní školy pod
vedením paní učitelky Hany Herůdkové. Pro děti byla připravena
mikulášská nadílka. Všichni děti
i dospělí si mohli zasportovat na
stanovištích, které připravil Klub
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česko – francouzského partnerství.
Jízdu na handbiku včetně soutěže
připravil Luděk Benada, své historické kolo a propagační materiál
nadace Na kole dětem představil
Josef Zimovčák.
Oba sportovci – Josef Zimovčák
i Luděk Benada zde představili
a zahájili projekt Lužice - Isdes
na kole 2016, protože jsou hlavními
organizátory i součástí týmu, který
pojede v červenci 2016 na kolech do
naší partnerské obce Isdes. Dalšími

členy týmu budou členové a přátelé Klubu česko – francouzského
partnerství. Do Isdes pojedou štafetovým způsobem a společně urazí
trasu v délce přibližně 1500 km.
Celý projekt je zaměřen na podporu onkologicky nemocných dětí
a tělesně postižených občanů. Sponzorské příspěvky na podporu tohoto
projektu rádi uvítáme.
Do Isdes se v červenci 2016 vydají
dvě výpravy – cyklisté a členové
Klubu česko – francouzského

foto: Jan Karas

organizačně připravili. V kulturním
vystoupení se představil dětský
folklorní soubor Lužičánek a dále
také skupiny masek, které přišly
tuto akci podpořit. Porota složená
z členů klubu vyhodnotila tři nejlepší masky, které obdržely věcné ceny.
Děkujeme všem hostům večera,
všem spolkům a skupinám masek
za návštěvu, nápadité ustrojení
a vtipný program. Věříme, že se
příští rok zase setkáme, výborně
pobavíme a že čert zůstane doma…

Josef Zimovčák

PODĚKOVÁNÍ
V listopadu jsme na členské schůzi
klubu schválili nový název spolku
a nové znění stanov klubu. Byl
zvolen výbor klubu, který mezi
sebou zvolil předsedu a pokladníka.
Děkujeme bývalému předsedovi
Karlu Dostálovi za jeho ochotnou
a obětavou práci ve funkci předsedy našeho klubu, kterou po 10 let
vykonával.
Výbor Klubu ČR-FR

Za Klub česko – francouzského
partnerství Jana Líčeníková

FOTOSOUTĚŽ LÍTÁ TO VZDUCHEM
Soutěž pořádá Základní organizace Českého svazu včelařů Hodonín
ve spolupráci se Střediskem volného času Hodonín a Domem dětí
a mládeže Strážnice.
TÉMA 2016: Kouzlo přírody – rostliny v květu
OD KVĚTINY KE KVĚTINĚ,
POLETUJÍ PILNÉ VČELKY

- NA BODLÁK, OSTRUŽNOU
HOUŠŤ I NA POHANKU. Vezmi
foťák, zmáčkni spoušť a pomoz
nám udělat fotografickou banku.
Soutěžní fotografie poslouží dobré
věci. Všechny budou k dispozici
ve webové fotobance pro výukové
účely včelařských a přírodovědných
kroužků,škol i veřejnosti.

Podmínky účasti:
Jen digitální fotografie (max. 3 od
jednoho druhu rostliny).
Doporučené rozlišení minimálně
1200 x 1600 px, maximální velikost
20 MB. Fotografie nahrajete po
zaregistrování na webu
www.fotkyprirody.cz.
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Spolky / Rozhovor
Vyhodnocení proběhne ve dvou
samostatných kolech, uzávěrka prvního kola soutěže 30. června 2016.

Rozhovor
věnovat na trochu vyšší úrovni. Ale
mám se stále co učit.

PODĚKOVÁNÍ

Soutěžní kategorie
Fotografie budou hodnoceny jak
odbornou komisí, tak hlasováním
veřejnosti v kategoriích:
1. Základní škola
2. Střední škola
3. Dospělí
Více informací na
www.fotkyprirody.cz
Jaroslav Hromek

Děkujeme Mgr. Jaroslavu Hromkovi za dlouholeté vedení Muzejního spolku. V jeho čele stál od
jeho vzniku v roce 2003 až do roku
2015, kdy ze zdravotních důvodů
z funkce předsedy odstoupil. Pod
jeho vedením vykonal Muzejní spolek mnoho záslužné práce zejména
v oblasti folkloru a propagace obce
Lužice. Má velkou zásluhu i na
zachování jednoho z nejstarších
domů č. p. 116, nynějšího Starého
kvartýru, kde má Muzejní spolek
své sídlo.
Členové Muzejního spolku

Rozhovor
KDYŽ JE KONÍČKEM FOTOGRAFOVÁNÍ
Martin Sochr je vítězem fotografické soutěže s názvem „Lužice všední i nevšední“, a proto jsem mu
položila pár otázek.
1. Jak jsi se dostal k fotografování?
Začalo to asi ve čtrnácti letech,
kdy jsme s kamarádem Matějem
Laubem začali natáčet nějaká videa
týkající se parkouru. Většinou jsem
stál za kamerou já, sem tam „cvakl“
nějakou fotku a už tehdy jsem věděl,
že mě baví si hrát s kompozicemi – neboli uspořádáním objektů
v obrazu, zkrátka jsem si rád hrál
s různými úhly pohledu. Samozřejmě to nebylo nic světoborného, ale
bavilo mě to.
Postupem času jsem se začal zajímat o různé techniky úprav – jak
fotografií, tak videí.
Začal jsem si pročítat nějakou
literaturu o fotografování na internetu, začal chápat podstatu
kompozice a expozice, zkoumal jsem
22

Vítězná fotografie
fotografie a odborné názory jiných
umělců, a čím víc jsem věděl, tím víc

foto: Martin Sochr
mě to donutilo si koupit svoji první
zrcadlovku, abych se tomu mohl

2. Co tě baví fotit nejvíce?
Nejraději fotím asi portréty lidí
a reportážní fotografie. Má to dva
prosté důvody.
U portrétů mě baví pracovat
s lidmi a vymýšlet různé kompozice v často „bojových“ venkovních podmínkách, jelikož nemám
studio.
Reportážní fotografie je dle
mého názoru jeden z nejtěžších
žánrů, stejně jako fotografie krajiny. Musíte být ve správný čas
na správném místě, většinou máte
pár sekund na zaostření fotografie, zvolení správné kompozice
a zmáčknutí spouště. A to mě na
tom baví.
Stejně jako u portrétů – i když
u těch ne zas tak moc často, každá
fotografie nese nějaký příběh. A to
je pro mě asi to největší kouzlo
reportáže.
3. Jedná se jenom o koníček, nebo
se chceš focením živit?
Popravdě řečeno, živit se fotografováním byl můj sen. Jenže
poté, co jsem začal fotit na trošku
lepší úrovni, nastřádali se mně
zájemci, já měl na úpravu hromadu fotek, které jsem MUSEL
upravit v určitém čase, tak jsem si
řekl, že by mě to asi brzo omrzelo.
Uživit se fotografováním v dnešní
době není podle mě úplně jednoduché, a aby se člověk uživil, většinou musí fotit i to, co ho nebaví,
nebo pracovat s lidmi, kteří mu
nejsou třeba dvakrát sympatičtí.
Proto si říkám, že bude lepší
zůstat „jenom“ u koníčku, který
neomrzí, než fotit tzv. na sílu. Potom podle mě upadá už i kvalita
a kreativita některých fotek, když
je člověk upravuje z toho důvodu,
že musí.

4. Kdo tě ve tvém zájmu nejvíce
podporuje?
Určitě rodiče. Jelikož bez nich
bych neměl alespoň takovou techniku, jakou mám.
A taky nejbližší přátelé, kteří jsou
upřímní a pokud se jim fotografie
nelíbí, tak mně to řeknou. O to víc
jsem rád, když mně ji pochválí nebo
když se líbí ostatním lidem. V tu
chvíli vím, že to, co dělám, má nějaký
smysl. I když já se svými fotografiemi
často nejsem úplně spokojený, stejně
jako správná hospodyňka není nikdy
spokojená s tím, co uvařila.
Kdyby člověk byl se vším, co
udělal, spokojený, tak by přišel o tu
možnost zdokonalování se.
Takže největší dík patří určitě
rodičům a nejbližším přátelům, ale
nesmím zapomenout ani na lidi, kteří mně věřili a stali se mými modely,
bez nich by žádné fotografie vlastně
ani nebyly.
5. Co je podle tebe důležité, aby
se povedla dobrá fotka?
Záleží na tom, co je dobrá fotka.
Mnozí si myslí, že dobrou fotku
není možné pořídit bez patřičné
techniky, což není úplně pravda.
Dobrá a emotivní fotka, plná příběhu, se dá pořídit i mobilem. Zde
ale přichází na řadu otázka, co
je to vlastně ta dobrá fotka. Řekl
bych, že pro každého je to něco
jiného. Někdo preferuje emoce
a příběh ve fotografii, někdo zase
kvalitu, ostrost a celkově technickou a obrazovou stránku. Ani pro
tyto fotografie není ale potřeba
technika za statisíce.
Takže pro kvalitní fotku jsou důležité hlavně podmínky – zejména
světlo. Ne nadarmo si fotografové
při „lovu“ často navzájem přejí
„dobré světlo“. Potom je potřeba
nějaká základní znalost kompozice
a expozice, mít nějakou ucházející
základní techniku a dobrá fotka
může být na světě. Ještě si hodně lidí

myslí, že za obrazovou kvalitu může
hlavně zrcadlovka nebo fotoaparát,
což bych taky rád vyvrátil. Hlavním
nosítkem obrazové kvality je právě
objektiv a ne nadarmo často stojí
více než samotné tělo fotoaparátu.
Ale jak jsem řekl. Pro dobrou
fotografii je nejdůležitější světlo,
základní znalosti a můžete ji pořídit
klidně i lepším mobilem.
6. Upravuješ své fotky v nějakém
programu?
Fotky upravuji v Adobe photoshop. Myslím, že více programů
není ani třeba a taky si umí ideálně
poradit s formátem, ve kterém fotografuji, což je RAW.
Samozřejmě, že každá fotka,
kterou zveřejním, je upravená, ale
nezacházím do extrémů, důležitá
je pro mě světlost, korekce barev
a retuš.
I když s těmi extrémy. V poslední
době mě strašně začaly bavit fotomontáže a koláže. Dá se zde zajít
až do reálných úprav, které se dají
aplikovat na úplně obyčejnou fotku,
a výsledek potom stojí za to. Chce to
ale hodně cviku a nápadů.
Martine, děkuji za rozhovor
a přeji ti, ať tě tvůj koníček nikdy
neomrzí a také mnoho životních
úspěchů do budoucna.
Pro čtenáře se ptala
Denisa Šimíková
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ZA ČIRIKEM DO AUSTRÁLIE

PŘED 175 LETY PROJEL LUŽICEMI PRVNÍ VLAK

Před odletem Honzy Číhala jsme se domluvili, že se nám ozve ze svých cest. Jsme rádi, že svůj slib splnil.
Na jeho příběhy z cesty do Austrálie se můžete těšit ve všech číslech našeho čtvrtletníku.
Let dolů
Má cesta začala poněkud zajímavě.
Z Prahy do Dubaje jsem letěl s kapelou Chinaski a dal jsem se do řeči
s Michalem Malátným. Prozradil mi,
že Chinaski mají turné po Austrálii,
což mě poněkud překvapilo, a pak mi
řekl, že kapela Kryštof má koncert
v Dubaji, no to už bylo moc . Let byl
pohodový. Hned když jsem zjistil, že
budweiser je v ceně letenky, dal jsem
se do toho . Dokonce každý měl
osobní tablet vsazený do sedadla, ale
já jakožto antipočítačový typ, jsem na
to radši moc nesahal. Mp3 a knížka
byly lepší . Plán letu byl Praha –
Dubaj – Kuala Lumpur – Melbourne
– Darwin. Trochu zdlouhavé, ale
za pomoci souseda jsem si pustil
celovečerní film Steva Irwina – The
Crocodile Hunter – Collision Course,
dal jsem si další budweiser. Pak už
mě přivítalo australské slunce a nakonec jsem vystoupil v Darwinu, kde
mě doslova lisklo 40stupňové vedro
a vysoká vlhkost. Ve spojení s malou
kocovinou z letadla - no prostě Welcome to Australia .
Kde vlastně jsem
Nejsou to obvyklé destinace
jako Sydney, Perth nebo snad
Melbourne. Kdo mě zná, ví, že
potřebuju něco trochu divočejšího
. Rozhodl jsem se proto vypravit
do oblasti známé jako Severní teritorium, do hl. města Darwin. Je
tady horko, opravdu horko. Není
se čemu divit. Darwin patří k nejteplejším místům Austrálie. Leží
přímo u Timorského moře - krásné
místo s mnoha věcmi, které jde dělat
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každý den - tady se člověk prostě
nenudí. Severní teritorium ale není
místo k žití pro každého. Možnost
seznámení se s pavouky ptákožrouty,
nejjedovatějšími hady a největšími
krokodýly světa máte velice brzo.
No a i proto jsem tady .
Projekt – „Wild Adventures with
Johnny Cirik Cihal“
Je to můj nový projekt, který
pojednává o nebezpečných dobrodružstvích, zvířatech (speciálně
mých plazích miláčcích), ale hlavně
o ochraně přírody. Mám za sebou devět expedic do okolních i odlehlých
oblastí a národních parků. V této
době nakupuji materiály a vytvářím
plány na natáčení dokumentů. Kvůli rostoucí publicitě jsem vytvořil
webové stránky, profil na twitteru
nebo stránky na facebooku, kde
můžou příznivci sledovat mé dob-

rodružství z první ruky. Začal jsem
také poskytovat rozhovory a články
do různých magazínů a rádií. Má
nejzajímavější dobrodružství vedla
na lov krevet a záchranu mořských
hadů v Indickém oceánu, dvoudenní
expedice do divokého Litchfield National Park nebo dva týdny na drsném
a vyprahlém australském Outbacku.
odkazy na internetová média:
Web: www.johnnycirik.com
Facebook: WildAdventureswith-JohnnyCirikCihal
Twitter – JohnnyCirikCihal
S pozdravem váš Čirik

Za vlády Ferdinanda V. bylo
u nás započato s budováním železnice. Na začátku byl projekt železné dráhy z Vídně do Krakova. Až
do roku 1918 nesla název „Císařsko-královská dráha Ferdinanda
V.“ Po roce 1918 převzala správu
dráhy Československá republika.
Úsek železnice z Vídně do Břeclavi byl slavnostně otevřen v červnu
roku 1839. V tomto roce byl zprovozněn i úsek z Brna do Břeclavi.
Stavba dráhy Břeclav – Přerov
začala v roce 1838. 1. ledna 1841,
před 175 lety, se dokončil jednokolejný provoz nákladního vlaku mezi
Břeclaví a Hodonínem. Využívala jej
k přepravě tabákového zboží hlavně
hodonínská tabáková továrna. Vlak
zastavoval v Břeclavi, Hodoníně
a Uherském Hradišti. Postupně byly
zřizovány další stanice. V Lužicích

byla zastávka prosazena v r. 1900.
Byla to hlavně zásluha místních
skláren, které zde měly svůj hlavní
sklad. Zpočátku v Lužicích zastavovaly dva vlaky osobní i nákladní
dopoledne a dva odpoledne.
V roce 1946 manželé Lidmila
a Martin Kotáskovi vyzdobili nádraží
slováckými ornamenty. Po řadu let
patřilo lužické nádraží k nejkrásnějším na trati mezi Břeclaví a Přerovem.
Nebylo to jenom samotnou výzdobou
objektu, okolí celého nádraží bylo
zaměstnanci udržováno v čistotě, na
záhonech kvetlo mnoho růží i jiných
květin, bylo příjemné posedět na
lavičce ve stínu stromů a sledovat projíždějící „vláčky“. Bohužel v dnešní
době je z našeho krásného nádraží
jenom zchátralá ruina.
V parních lokomotivách se topilo
zpočátku dřevem, později lignitem

z lužických dolů. Parní lokomotiva
byl mohutný stroj, který se řítil po
kolejích za velkého supění a hřmotu
v oblaku dýmu a jisker. Lidé z něj
měli zpočátku velkou hrůzu. Když
měl ponejprv projíždět vlak, lidé si
vykládali, že pojede čert a schovávali
se. Z toho důvodu bylo problémem
získávání pracovníků na dráze. Nábor probíhal někdy jako odvody na
vojnu – při různých zábavách, v hospodě, často za pomoci alkoholu.
Mnoho dalších zajímavostí například o tom, jaké bylo vybavení
osobních vlaků, kolik jich nádražím
projíždělo (za druhé světové války
to bylo až 190 vlaků denně), jaké
slavné osobnosti vítalo lužické nádraží, si můžete přečíst v publikaci
„Lužice 1250 – 2000“, kapitoly
z dějin obce.
Věra Kotásková
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU
HLÁŠENÍ pro cestující:
Pozor, pozor - do dvorany Starého kvartýru přijíždí
po dráze císaře Ferdinanda V. Dobrotivého mimořádný vzpomínkový vlak v čele s majestátní, poetickou
a krásnou lokomotivou ŠLECHTIČNOU. V salonním
kupé cestuje s prolongovanými režijními průkazy Modrá
armáda železničářů, kteří za jakýchkoliv podmínek v nepřetržitém provozu…ve dne i v noci, v pátek i ve
svátek, v každé roční době „štrece“ věrně sloužili
v nejrůznějších profesích.
Těmito slovy zahájila autorka výstavy Soňa Zimková
vernisáž výstavy OCELOVÁ KRÁSA POD SLOVÁCKÝM ŽŮDREM“ aneb Vzpomínková expozice
o železniční stanici Lužice.
Jak jsem získávala informace? Za pomoci party mých
bývalých spolupracovníků, ke kterým jsem došla na
nostalgické výzvědy. Expresní jízdu jsem si užívala
i na besedách s u panů mašínfírů a emeritních strojvedoucích pana Milana Smolíka (dnes nejstaršího
lužického ajznboňáka)a jeho bývalého pomocníka

a poté i samostatného strojvůdce pana Karla Bae.
Také u vášnivého cestovatele Svátě Janíka. Při vyprávění se jim oči rozsvítily, tváře rozhořely, z úst se
jako jiskřičky sypaly čísla lokomotiv i jména ocelových
krasavic a železných ořů: ŠLECHTIČNA, BARDOTKA, ROSNIČKA, KARKULKA, ŽABOTLAM, ELEFANT, HAKROR, SERGEJ, BREJLOVEC. I jména
vlaků: ŠOHAJ, SLOVENSKÁ STRELA, BRNĚNSKÝ
DRAK, HELFŠTÝN. Názvy tratí…a další pojmy.
Děkuji ochotnému panu inženýru Rudolfu Tučkovi
a dalším vstřícným lidem, kteří radou, zapůjčením
nebo darováním exponátů či fotografií přispěli
k vytvoření atmosféry nádražáckého života a k oživení vzpomínek. Asi před 30 lety na adresu lužického
nádraží zazněla i tato hláška: „Tady nezůstane kámen
na kameni“. Nevěřícně jsme se tomu tehdy zasmáli, ale
slova se naplnila. Nádraží zesmutnělo, osiřelo a spí jako
Šípková Růženka, která čeká na životadárný polibek od
svého prince…“ Na výstavu se můžete přijít podívat
každou neděli do konce května.
Soňa Zimková
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INFORMACE O ODPADECH
Občané obce Lužice mohou k ukládání odpadů
využít následující místa:
1. Ulice Velkomoravská – PLASTY, SKLO BÍLÉ,
SKLO BAREVNÉ
2. Ulice Dobrovolského – PLASTY, SKLO BÍLÉ,
SKLO BAREVNÉ, BIOODPAD
3. Ulice Ploštiny – PLASTY, SKLO BÍLÉ, SKLO
BAREVNÉ
4. Ulice Vinohrádky – PLASTY, SKLO BÍLÉ, SKLO
BAREVNÉ, PAPÍR A LEPENKA
5. Ulice Kratiny – PLASTY, SKLO BÍLÉ, SKLO
BAREVNÉ, PAPÍR A LEPENKA

6. Ulice Kratiny 1033/23 – SBĚRNÝ DVŮR, MÍSTO
ZPĚTNÉHO ODBĚRU
7. Ulice Velkomoravská – PLASTY, SKLO BÍLÉ,
SKLO BAREVNÉ, PAPÍR A LEPENKA
8. Ulice Velkomoravská – PLASTY, SKLO BÍLÉ,
SKLO BAREVNÉ
9. Ulice U Stadionu – BIOODPAD
10. Ulice U Stadionu – PLASTY, SKLO BÍLÉ, SKLO
BAREVNÉ
11. Katastrální část Kúty – BIOODPAD
12. Ulice U Hájku – BIOODPAD
13. Ulice Záhumenní – PAPÍR A LEPENKA
14. Ulice Záhumenní – PLASTY, SKLO BÍLÉ, SKLO
BAREVNÉ

MUZEJNÍ SBÍRKY OBCE VE FOTOGRAFII
Nastalo velikonoční období, jaro
zaťukalo na dveře a my vám chceme
ukázat z našich sbírek předměty
s velikonoční tematikou.
Tentokrát se jedná o velikonoční
kraslice a skleněnou dózu z období
20. a 30. let minulého století.
Kraslice s dózou nám, kromě jiných vzácných předmětů, věnovala
paní dr. Helena Tesaříková z Hodonína, jejíž předci žili v určitém
období i v Lužicích.
Do dózy ukládala kraslice její
babička a postupně i její maminka
a ona sama.
Všimněte si, že na kraslicích je
vidět technika, která se používá
dodnes. Ať jsou to voskované, vyškrabované nebo malované kraslice.
Tyto předměty můžete už po
4 roky vidět vždy při jarní výstavě
na Starém kvartýru.
Velikonoční kraslice a skleněná dóza z období 20. a 30. let minulého století
foto: Denisa Šimíková
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Za LTK Alena Hájková

Zdroj: Mapy.cz
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI LUŽICE V ROCE 2015
Vážení občané,
Předkládáme vám informace o nakládání s odpady v naší obci za minulý rok.

Druh (Účel)

Vydáno

Odvezeno

Rozdíl v kusech

Využitelnost v %

Žlutý (Plasty)

10900

10757

143

98,69

Modrý (Papír)

7350

5287

2063

71,93

Oranžový (Tetrapak)

Shromážděné množství “domovního odpadu“ celkem: 1370,255 t.
Z toho:
Název druhu odpadu

Výtěžnost dle komodit v Lužicích v období 2014 – 2015 v kg na obyvatele, zdroj EKO-KOM:

CELKEM

2600

784

1816

30,15

20 850

16 828

4 022

80,71

Katalogové číslo odpadu

Množství odpadu (tuny)

Směsný komunální odpad

200301

571,255

Biologicky rozložitelný odpad

200201

379,9

Stavební suť

170102

238

Objemný odpad

200307

172,25

Pneumatiky

160103

5,43

Tříděný sběr využitelných odpadů

1 921 344

-

3,420

CELKEM

4 181 595

Nebezpečný odpad celkem

Náklady na odpadové hospodářství obce v Kč:
Svoz a uložení komunálního odpadu
Likvidace nebezpečného odpadu

2 190 472
69 779

Odpad na 1 obyvatele: 471,52 kg.
Příjmy z odpadového hospodářství obce v Kč:
EKO-KOM (plast, sklo, papír, kompozitní obaly)
Shromážděné množství tříděného odpadu celkem: 149,434 t.
Z toho:
Název druhu odpadu

EKOLAMP (zářivky a výbojky s obsahem rtuti)
ASSEKOL (TV, PC, video atd.)

Katalogové číslo odpadu

Množství odpadu (tuny)

Plasty

200139

37,262

KOVOSTEEL (kovový šrot)

Papír a lepenka (včetně sběru ZŠ)

200101

66,113

Poplatky od podnikatelských subjektů

Skleněné obaly

150107

31,761

Stavební suť ( po odečtu nákladů)

Kovy

200140

12,46

CELKEM

Kompozitní obaly

150105

1,688

Jedlý olej a tuk

200125

0,15

Odpad na 1 obyvatele: 51,42 kg. Podíl vytříděných recyklovatelných odpadů (včetně obalové složky) je 10,91 %
z celkové produkce odpadů z domácností.

Výtěžnost dle komodit v Lužicích v období 2014 – 2015 v kg na obyvatele, zdroj EKO-KOM:
Název druhu odpadu

2014

2015

Plasty

8,8

12,5

Papír a lepenka

20

22,8

Skleněné obaly

6,7

12,2

Kompozitní obaly

1,3

0,6

Průměr

36,9

48,1

ELEKTROWIN (lednice, pračky, mikrovln. trouby)

283 274
2 000
2 280
10 939
5 580
21 875
880
326 828

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 3 854 767 Kč je eliminován příjmem z navýšení koeficientu z daně z nemovitosti ve výši cca 1 500 000 Kč, který nahradil původní poplatek za svoz komunálního odpadu. Na stranu
nepřímých výdajů je nutné přičíst 305 082 Kč na průběžnou likvidaci černých skládek, úklid obce a vyprazdňování odpadkových košů.
Obec Lužice se soustavně zabývá studií, analýzou, sledováním a vyhodnocováním odpadového hospodářství
jak po stránce technické, tak ekonomické. Získané poznatky aplikuje do praxe a usiluje o efektivní rozvoj
a zdokonalování odpadového hospodářství, aby bylo v souladu s platnou legislativou České republiky a Evropské unie. V neposlední řadě se podílí na osvětě a ekologické výchově dětí prostřednictvím exkurzí, tematických zájezdů, dnů otevřených dveří a podporou školních programů i mládežnických spolků. Obec Lužice
usiluje o odpovědný postoj občanů k životnímu prostředí, ke své obci a k budoucnosti našich následovníků.
Michal Dombek

Výtěžnost dle komodit v Lužicích přesahuje průměr Jihomoravského kraje (37,3 kg v roce 2015)
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Z KANALIZAČNÍHO ŘADU OBCE LUŽICE
Stoková síť v obci Lužice byla
budována od roku 1956 postupně po etapách a v návaznosti na
bytovou výstavbu jako jednotná
kanalizace. Pouze část stokové sítě
je realizována jako splašková. Dnes
dosahuje délky 11.401 m. Stoky
jsou vybudovány z trub betonových,
železobetonových, kameninových,
novější části stok z trub PVC, polyetylenu a sklolaminátu. Profily stok
jsou vnitřního průměru od 250 do
1200 mm. Hlavní kostru kanalizační sítě tvoří kmenové stoky A,
B, C, D, které systémem dalších
navazujících stok a čerpacích stanic
odvádějí odpadní vody z obce. Na
kanalizační síti jsou vybudovány
3 dešťové oddělovače vyúsťující
do melioračních vodotečí. Z důvodu
nepříznivých výškových terénních
poměrů (rovinaté území) jsou
v tomto kanalizačním systému
vybudovány 4 čerpací stanice
osazené čerpadly typu Hydrostal
(v ulici Důlní, Kratiny, Zahrádkářská, Ploštiny), z kterých vedou
výtlačné řady do gravitačních stok.
Z čerpací stanice Ploštiny je odpadní voda odváděna do kanalizace
města Hodonína a následně čištěna
na městské ČOV. Malá část území
obce Lužice s přirozeným spádem
k Mikulčicím je odkanalizována
samotíží do stokové sítě obce Mikulčice a následně čištěna na obecní
ČOV v Mikulčicích.
Co do kanalizace nepatří
Do stokové sítě nesmí vniknout
následující látky, které nejsou odpadními vodami:
Biologický odpad (zbytky z jídel,
ovoce a zeleniny)
Jedlé tuky a fritovací oleje
Směsný komunální odpad (vložky, inkontinenční pleny, vlhčené
ubrousky apod.)
Nebezpečný odpad (barvy, laky,
30

SOUTĚŽ ROZKVETLÉ LUŽICE V ROCE 2016

Meliorační vodoteč
ředidla, pesticidy, čisticí prostředky, léky)
Výpalky, kvasnice a vinné kaly
Kejda a močůvka
Ostatní látky a materiál způsobující ucpání potrubí nebo poruchu
čerpadel
Mechanické částice, které nejsou
odpadními vodami (textilie, čisticí vlna, igelitové tašky, vlhčené
ubrousky apod.), jsou hlavní příčinou zablokování čerpadel, kterými
jsou vybaveny přečerpávací stanice.
Jediným možným způsobem obnovení činnosti čerpadla a zajištění
správného provozu stokové sítě

je vytažení, vyčištění a opětovné
zapuštění čerpadla, což s sebou
nese zvýšení finanční náročnosti
provozu kanalizační sítě. Při vydatných deštích dochází v dešťových
oddělovačích k tzv. přepadovým
jevům, kdy část odpadní vody je
cíleně odváděna do melioračních
járků. Po opadnutí vody zůstává
v melioračních járcích komunální
odpad, který do kanalizace nepatří
a který musí být ručně, s vynaložením dalších finančních nákladů,
posbírán.
Za LUTES s.r.o. Bc. Michal Dombek

Základní škola a Mateřská škola v Lužicích
ve spolupráci s firmou LUTES
pořádají

13. DUBNA 2016
od 14.00 do 16.30 hodin
u Sběrného dvora na ul. Kratiny

SBĚR PAPÍRU

Vítězný dům roku 2015
Klub česko - francouzského
partnerství a Ekologická komise
Rady obce Lužice vyhlašují již
11. ročník soutěže ROZKVETLÉ LUŽICE. 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.
PRAVIDLA:
1. Určení členové Ekologické komise RO a Klubu ČR-FR 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. Porota složená z členů Ekologické komise RO a Klubu ČR-FR
vybere 20 finalistů soutěže.
4. Tito finalisté a vítězové ankety na
webu obce Lužice budou pozváni
v listopadu 2016 dopisem na slavnostní vyhodnocení soutěže k pře-

vzetí ceny, proběhne na tabačárně.
Cenu získají pouze ti finalisté, kteří
se vyhodnocení soutěže zúčastní.
5. Při slavnostním vyhodnocení
soutěže budou vybráni účastníky
akce v tajném hlasování absolutní
vítězové soutěže.
6. Absolutní vítězové soutěže získají finanční odměnu od obce Lužice.
1. místo 1000 Kč
2. místo 700 Kč
3. místo 500 Kč
7. Absolutní vítězové mohou být
zařazeni do tajného hlasování o absolutního vítěze až čtvrtý rok po
získání finanční odměny.
Jana Ambrožová
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PROBLÉM LIKVIDACE ROSTLINNÝCH OLEJŮ – EKONOMICKÉ
VYHODNOCENÍ ZA ROK 2015
V roce 2015 měli občané Lužic,
stejně jako v předchozích letech,
možnost ukládat jedlé oleje a tuky
na sběrném dvoře.
Podrobná evidence tohoto odpadu se neobešla bez úpravy provozního řádu sběrného dvoru.
Rozšířením seznamu odebíraných
odpadů jsme získali možnost sběr

jedlých olejů a tuků vyhodnocovat,
což při dosavadním zařazování pod
katalogové číslo 200126 nebylo
možné. Administrativní náročnost
změn provozního řádu sběrného
dvora (povolení Krajské hygienické
stanice, povolení Krajské veterinární správy, vypracování dodatku
provozního řádu) prezentuje ná-

klady ve výši 5 000 Kč. Věříme, že
investované fin. prostředky a úsílí
se v následujících letech zhodnotí.
Vyzýváme občany, aby ve větší míře
než doposud odevzdávali jedlé tuky
a oleje ve sběrném dvoře. Přispějí
tak k odstranění této ekologické
zátěže v obci Lužice.
Michal Dombek

DISTRIBUCE PYTLŮ NA VYTŘÍDĚNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO
ODPADU V ROCE 2016
S příchodem roku 2016 došlo ke
změně v systému přerozdělování
pytlů na vytříděné složky komunálního odpadu.
Doposud si občané pytle vyzvedávali v prostorách obecního úřadu
v omezeném množství 3 kusů. V důsledku vysokého, pravidelně se opakujícího množství zájemců nemohly
být pytle, z důvodů nedostatečné
skladovací kapacity, včas doplňovány.
Z podnětu občanů byl výdej pytlů na
separovaný odpad zahájen na Sběrném
dvoře. Zástupci jednotlivých domácností obdrží v provozní době od úterý
do soboty na požádání zdarma sadu
celkem 30 kusů pytlů na jeden rok.
Nad rámec přídělového systému
mohou občané pytle zakoupit u společnosti LUTES s.r.o. v ceně 4 Kč za
kus. V nabídce jsou pytle modré, žluté,
oranžové a transparentní.
Při produkci vytříděných složek
komunálního odpadu (papír, PVC)
přesahující kapacitu přidělených
pytlů mají občané možnost odpad
uložit do sběrných nádob účelně
rozmístěných na volných prostranstvích v obci. Kontejnery na separovaný odpad, jejichž prostřednictvím
má ke třídění odpadů docházet
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CO NOVÉHO U VČELAŘŮ?
Máme tu předjaří. Líska již
odkvetla. Únor bohatý na teplotní
výkyvy přinesl několik slunných
dnů s teplotami nad 10 °C, kdy se
včely mohly proletět a vyprázdnit
své výkalové vaky. Letošní mírná
zima bohužel přála i nejrozšířenějšímu škůdci včel – roztoči
varroa destruktor. Již v březnu
můžeme pozorovat při teplotách
nad 12 stupňů před česny úlů
čilý ruch. Včelky se vrací do úlů
s náloží žlutého pylu z vrby jívy
a olše lepkavé. Včelstva potřebují
dostatek pylu, aby mohla projít
bouřlivým rozvojem, kdy se počet dělnic v úle zněkolikanásobí
a překoná hranici 50 000 jedinců. Rychlý rozvoj je pro jihomoravské včely velmi důležitý.
Hlavní snůška z ovocných stromů
a řepky olejky je již koncem jara
a z akátu v časném létě. Jaká letos
bude, je zatím těžké soudit.
Jednotlivá období včelařského
roku jsou vymezena podle fenolo-

gického kalendáře, tedy v závislosti
na rostlinách, které v té době kvetou. Začátek a konec jednotlivých
období značně ovlivňuje podnebí
v dané oblasti a vývoj počasí v aktuálním roce. V podmínkách jižní
Moravy máme minulým včelařským rokem na mysli období od
července 2014 do července 2015.
Vás jako milovníky medu asi
nejvíce zajímá, jestli této sladké
pochoutky a nenahraditelného
léku z přírody bylo dost.
Odpověď je - jak kde - u nás byla
snůška spíše podprůměrná.
„A je med z loňské produkce
dobrý?“
Možná si kladete tuto otázku po
mediálně široce rozebírané kauze
kolem závadného medu. Sklenice,
jež jsou nabízeny v obchodní síti
s obligátním označením původu
„ze zemí ES a mimo ES“, nás nikdy
o kvalitě produktu uvnitř moc nepřesvědčily. Tentokrát se však jednalo
o med, jenž byl označen jako český.

Máme se snad bát i českého
medu?
Strach v žádném případě není na
místě! Med od včel je vždy kvalitní.
A čím méně se s ním bude manipulovat, tím je větší pravděpodobnost,
že se na náš stůl dostane v té kvalitě,
v jaké jej včely vyrobily.
Nejlepší možnost, jak si zajistit pravidelný přísun kvalitního
medu, je najít si svého včelaře,
a to nejlépe přímo z okolí našeho
bydliště. Proč?
Nejen že podpoříme místního
včelaře, jehož včely opylují naše
ovocné stromy i volně rostoucí porosty, ale díky obsahu pylu z rostlin
z oblasti, ve které žijeme, si na něj
naše tělo zvykne a nebude tolik náchylné k alergiím v pylové sezoně.
Med včely vyprodukují vždycky dobrý, jen včelař ho může
zkazit.
J. Knapil

Ekologická a zemědělská komise RO Lužice ve spolupráci s myslivci a včelaři
vás zve na

JARNÍ ÚKLID KE DNI ZEMĚ
KDY? v sobotu 16. dubna 2016 v 9. 00 hod.
KDE? u včelařského arboreta za ulicí Kratiny
především, jsou umístěny na 9 stanovištích, dle výše uvedené mapy.
V roce 2015 bylo vydáno celkem
20 850 kusů pytlů na vytříděné složky
komunálního odpadu. Společností
Tespra Hodonín, s.r.o. bylo svezeno
celkem 16 828 kusů pytlů. Zbývající
množství 4 022 kusů pytlů nebylo využito pro účely separace. Nový systém

distribuce si klade za cíl úsporu času
při výdeji, efektivnější způsob využití,
spravedlivější systém přerozdělování,
zajištění odpovídající kapacity skladování, flexibilitu praktického a ekonomického vyhodnocení, pro občany
menší četnost odběru pytlů.

Pojďte s námi uklízet les, vysazovat stromy
a keře podél naučné stezky za Včelařským arboretem
Po skončení brigády – opékání špekáčků ve Včelařském arboretu
Akce je vhodná i pro rodiče s dětmi

Michal Dombek
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Z GALERIE ČERNÝCH SKLÁDEK

Lokalita Kúty (zahrádkářská kolonie za tratí ČD)

Přes množství příležitostí legálního ukládání odpadů se mezi
námi najdou občané, kteří znečišťují veřejné prostranství a zatěžují
obecní rozpočet a zárověň naplňují
skutkovou podstatu přestupku,
spočívajícího v neoprávněném
založení skládky nebo odkládání
odpadu mimo vyhrazená místa
dle § 47 odst. 1 písm. h) zákona č.
200/1990 Sb. Za tento přestupek
může obecní úřad udělit pokutu až
do výše 50 tis. Kč.

Sport
7. ROČNÍK OTUŽILECKÉHO PLAVÁNÍ NA LUŽÁKU
Tak, a je to zase tady. Přiblížil se konec roku a u Krejčiříků, kamarádů a koláčkové čety je zase pilno.
Určitě se neptáte proč. Každý Lužičan ví, že se blíží další ročník otužileckého plavání, kde je hlavním
aktérem otužilec Toník Krejčiřík. Vždy si přizve k tomu svoji partu z řad rodiny, kamarádů a známých,
poshání sponzory, osloví představitele obce a pak už čeká, kdo dojede, jak to dopadne.
Protože všichni jmenovaní mají
zájem na tom, aby akce proběhla
bez úhony, je také oslovena Vodní
záchranná služba, která postaví
otužilcům stan s vytápěním, aby se
měli kde převléci a trochu ohřát.
Dohlédne na to, aby se žádnému
otužilci nic nestalo, a popřípadě
profesionálně zasáhne. Přípravy
nejsou tak jednoduché, jak tady
píši, ale je k tomu potřeba spousta
ochotných pomocníků. O stánky,
stoly, lavičky a odpadkové koše se
zase postarají zaměstnanci Lutesu.
Zkrátka, všichni jsou dobře obeznámeni se svými úkoly.
Než dojedou první plavci, tak
už je na stolech nachystáno občerstvení – koláčky, škvarky, trochu
něčeho na zahřátí. To až vyjdou
34

Ukončení plavecké sezony na Cihelně
z vody, aby se jim rozproudila
krev.

foto: Denisa Šimíková
„Tak už jsme dojeli,“ přišel se
zapsat první otužilec. Byl to chlap

jako hora, jinak vedoucí otužilců
z oddílu Fides. „Dojelo nás kolem
pětadvaceti. A to jsme na etapy.“
Byl rád, že se mohli zase zúčastnit, protože Toníka mají za svého.
„Jsme rádi, že se můžeme sejít i při
klidnějších dnech, popovídat si
s druhými, nic nás nehoní,“ řekla mi
jedna plavkyně z téhož oddílu. Mezitím přijeli další borci – z Jihlavy,
ze Slavkova, Dubňan, Hodonína,
ze Skalice a Holíče. Všichni dojeli
v dobré náladě, bez problému byla
sepsána prezenční listina, aby bylo
vidět, kolik jich vlastně je. „Na tu se
musím podepsat, Toník si ji minule
schoval,“ řekla jedna starší plavkyně. Všichni obdrželi poukázku
na občerstvení do restaurace Lužák
– na kafíčko, čaj nebo něco teplého.
Nelze nevzpomenout, že mezi
plavci byla také mistryně světa
v zimním plavání a vítězka ankety
o nejlepšího zimního plavce roku
2014 Magda Okurková. A co byste
řekli: při loňském plavání jsme měli
přes čtyřicet plavců, tentokrát se
jich zapsalo padesát tři!!! Krásné
číslo. REKORD!!! Bylo vidět, jak
se zdraví mezi sebou, povídají si,
vyměňují zkušenosti. Tak by to
mělo být ve všech sportech.
Blížila se třináctá hodina a diváci
se začali scházet. „Kolik stupňů má
voda?“ hlaholil jeden z diváků. „Tři
stupně,“ odpověděl jeden ze záchranářů, „před chvilkou jsem to měřil.“
Mezitím se všichni vydali ke břehu
Lužáku a čekali na první vstup otužilců do vody. Ti postupně vcházeli
– někdo skočil, někdo s rozvahou
nejdříve smočil palec, ale přece se
ponořil. Holt, klobouk dolů.
Jakmile otužilci skončili svoje
účinkování a šli se převlékat, obsadili diváci v úhledných frontách dva
stánky, kde bylo pro ně přichystáno
občerstvení. Mohli si vybrat mezi
svařáčkem, čajem, štamprličkou,
koláčky tvarohovými i ořechovými, frgály po Lužicku a škvarky.

Antonín Krejčiřík
„A kolik to stojí?“ ptala se jedna
divačka. „Je to sponzorsky zdarma,
ale když budete chtít přispět dětem
do kroužků, můžete dát do kasičky.“
„Tak dobrá, to víte, na děti ráda přispěji.“ A tak to chodilo celou dobu.
Kasička se pěkně plnila a vybralo
se více penízků pro děti než loni.
Bylo také více diváků, kteří určitě
nelitovali.
Nejrychleji, tak jako loni, se zaprášilo po škvarkách. Zůstalo jenom
něco málo suchého chleba. Se svařáčkem se letos pamatovalo, po loňských
zkušenostech, ve větším množství,
a tak ho bylo dost pro všechny a diváci i otužilci se mohli pěkně zahřát.

foto: Denisa Šimíková
Však foukal studený vítr.
V letošním ročníku přibyla také
zabíjačka od místního řezníka
a uzenáře, který přichystal ovarnicu, dále jitrničky, jelítka, tlačenku
a ostatní zabíjačkové dobroty.
Ovšem, to už si museli diváci koupit za své. A koupili. Prodalo se
všechno.
Tato vydařená akce byla ukončena kolem patnácté hodiny, kdy
se diváci po občerstvení pomalu
rozcházeli. Věřme, že odcházeli
s dobrou náladou a vrátí se k nám
zpět na 8. ročník.
Marie Gutová
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ZPRÁVY Z HŘIŠTĚ – JARO 2016
Tak vás všechny opět zdravím z fotbalového hřiště.
Tentokrát jen ve stručnosti shrnu, co nejpodstatnějšího se u nás stalo v období zimní přestávky.
Již v prosinci loňského roku,
přesněji 5. prosince, proběhla ve
sportovní hale valná hromada TJ
Baník Lužice. Na této valné hromadě
byly samozřejmě probírány věci jako
hospodaření, finance či realizované
záměry a projekty. Jen pro shrnutí úprava tréninkového hřiště, pořízení
bezpečnostních branek pro žáky
a přípravku, rekonstrukce rozvodů
teplé užitkové vody a topení, montáž
solárních panelů na ohřev vody, nátěr
a úprava venkovní fasády a vstupní
brány a další.
Z těch důležitějších věcí, které
bylo nutné probrat jako prioritní, je
to změna vedení TJ a přijetí nových
stanov. Jak již asi od té doby vešlo ve
známost, na post předsedy rezignoval
p. Josef Staněk. Tím došlo i ke změně
ve výkonném výboru TJ Baník. Po
návrhu zúčastněných členů byli do
nového výboru navrženi p. Zdeněk
Repík, Miloš Kadala, Jan Pavlík,
Josef Staněk a Petr Slatinský. Z těchto
členů pak proběhla volba statutárních
členů tělovýchovné jednoty, kde byl
za předsedu TJ Baník Lužice navržen a nově zvolen p. Petr Slatinský.
Místopředsedou se stal p. Jan Pavlík
a hospodářem p. Josef Staněk. Byl
také zvolen nový kontrolní výbor, a to
ve složení p. Petr Ringer jako předseda a p. Dalibor Petrásek a Roman
Číhal jako členové.
Dále bylo zapotřebí probrat
a schválit nové stanovy TJ Baník.
Jak někteří z vás určitě zaznamenali,
začal od roku 2014 platit nový občanský zákoník. Ten také stanovuje určité
nové požadavky na všechny oddíly,
zájmové spolky, sdružení apod.
Po předložení těchto nových stanov všem přítomným došlo k jejich
jednoznačnému schválení. Asi nejvi36

svůj turnaj ve své tělocvičně. Tak se
naši menší hráči dostali do Mutěnic,
Moravského Písku, ale i do Lužic,
kde jsme pořádali turnaj 21. 2. 2016.
Tady skončili naši hráči na krásném,
byť bramborovém, čtvrtém místě.
I jim velký dík za odvedenou práci.
Pozvolna také probíhá příprava
na jarní část fotbalového zápolení.
Hrát by se mělo začít již 27. 3.
2016, kdy naše A-mužstvo mužů
přivítá doma tým Čejče a dorost tým
Svatobořic. Přesné termíny a časy

zápasů vám budu stejně jako dříve
oznamovat na vývěskách, infokanálu či internetu.
Od 1. 3. 2016 budou také fungovat
upravené internetové stránky. Na
adrese www.tjbanikluzice.cz naleznete nejenom rozpisy a komentáře
k zápasům, ale také něco o historii
klubu, rozpisy tréninků, veškeré
kontakty apod. Budeme se zde pro
vás snažit doplňovat aktuální údaje,
aby i ti, kteří pravidelně nenavštěvují
sportovní areál, byli v rámci možností
informovaní o dění na hřišti.

Současně projednáváme a chystáme některé změny pro návštěvníky fotbalových zápasů, jako jsou
slosovatelné vstupenky, slevy na
vstupném, dětský koutek apod. Uvidíme ale, které se nám podaří v rámci
legislativního procesu uhájit a od
kterých budeme muset upustit nebo
je upravit. I o tomto se vás budeme
snažit informovat na internetových
stránkách Baníku.
Krásný pozdrav z travnaté plochy
vám všem posílá Petr Slatinský

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODDÍLU STOLNÍHO TENISU T. J. SOKOL LUŽICE
Oddíl stolního tenisu T. J. Sokol
Lužice má 17 hráčů, z toho 14 hrajících ve třech družstvech.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ K 22. 2. 2016
ditelnější změna bude přívlastek za
názvem, starý název Tělovýchovná
jednota Baník Lužice bude nahrazen
novým názvem TJ Baník Lužice, z.s.
V současné době probíhá jeho registrace na rejstříkovém soudu v Brně.
Dále došlo v průběhu zimy k dokončení loni započaté rekonstrukce
vnitřních prostor šaten. Po loňských
opravách omítek, nových výmalbách,
úpravě koupelen a výměně vnitřního
vybavení kanceláře se ke konci roku
ještě přistoupilo k výměně vnitřního
vybavení jednotlivých šaten. Pevně
věřím, že se provedené opravy a úpravy budou líbit a společnými silami
o ně budeme pečovat.
A co s fotbalem? Že se nehraje?
Ale hraje.
Od 2. ledna je v naší sportovní hale
rozehrána okresní halová liga. Do té
jsme přihlásili družstvo starších žáků.
Jedná se o několikakolový turnaj,
který se hraje každou druhou sobotu.
Momentální stav je takový, že naši
hráči postoupili ze základní skupiny

do závěrečného finálového turnaje,
který ale bohužel bude probíhat až po
uzávěrce tohoto čísla Lužického zpravodaje, tudíž nedokáži říct, jak dopadneme. Nicméně v loňském roce, kdy
jsme hráli se stejným družstvem jako
mladší žáci, jsme skončili na krásném
5. místě za sportovními kluby či školami z Hodonína, Břeclavi, Veselí nad
Moravou a Bzence. I letos bychom
minimálně toto místo brali jako velký
úspěch. Ono je samozřejmě hezké
vyhrávat, nicméně velmi těžce se
soupeří se sportovními kluby, které
mají v podstatě výběr talentovaných
dětí v rámci celého okresu. Ale i tak
budeme velmi spokojeni a dovolím
si tímto způsobem a na tomto místě
poděkovat všem hráčům a realizačnímu týmu za odvedený výkon v rámci
tohoto turnaje.
Podobný turnaj probíhá i s družstvem starší přípravky. Jen princip
hraní je malinko odlišný. Všechny
přihlášené oddíly se rozdělí do několika skupin, cca po 5 - 6 klubech,
kde pak každý tento klub pořádá

Družstvo „A“ je účastníkem Okresní ligy. Po odehrání
17. kola se nachází na 8. místě.
Základní sestavu tvoří hráči: Oláh
Eduard, Zelinka Pavel, Vašek Štefan a Ondruš Milan. Věříme, že
družstvo dobře zvládne zbývajících
5 kol do konce soutěžního ročníku
2015-2016 a i v příští sezoně bude
hrát tuto soutěž. Vedoucí družstva
Zelinka Pavel. (viz tabulka)
Družstvo „B“ má odehráno
v soutěži Okresního přeboru
17 kol a nachází se v tabulce na
8. místě. Základní sestavu tvoří
Konečný Miroslav, Poláchová
Jana, Komosný Miloslav a Hřebíček Miroslav. Tabulka je bodově
velmi vyrovnaná a po jednotlivých
kolech i výrazně se měnící. Je předpoklad, že zbývajících 5 kol družstvo zvládne a i v dalším ročníku
bude hrát Okresní přebor. Vedoucí
družstva Komosný Miloslav. (viz
tabulka).

Družstvo „C“ má odehráno v
Okresní soutěži 17 kol a pohybuje
se v dolní polovině tabulky. Skupina
je velmi vyrovnaná a umístění je po
jednotlivých kolech proměnlivé.
Zde je zapotřebí uvést, že se jedná
o družstvo, které v minulém ročníku
postoupilo do této skupiny.
K dokončení soutěžního ročníku
zbývá 5 kol. Základní sestava: Ráb
František a Pavel, Parák František
a Lukáš, Valoušek Jindřich, Kudrna Jaroslav. Vedoucí družstva Ráb
František. (viz tabulka).
Dále jsou v oddíle tři registrovaní žáci: Tomáš Jungwirth, Daniel
a Sebastian Claessenovi. Mladí
hráči a snad i naše náhrada v budoucnosti, která nám ukáže, zda
to bude naše nastupující oddílová
podpora.
Oddíl má dva trenéry (Zelinka
Pavel a Hřebíček Miroslav), čtyři
rozhodčí skupiny „K“ (Komosný
Miloslav, Zelinka Pavel, Nešpor
Rostislav a Hřebíček Miroslav).
Svou činnost provozuje v prostorách sokolovny.
- hrací dny: sobota–neděle
- trénink: úterý–čtvrtek
Vedoucí oddílu: Miroslav Hřebíček.

Informace, rozlosování, výsledky, tabulky uveřejněny na veřejné
vývěsce Sport obce Lužice a na
nástěnce T. J. Sokol Lužice, samozřejmě na nástěnce v naší herně
a k dohledání na internetu pod zn.
STIS.cz, Jihomoravský kraj. Každoročně oddíl předkládá podrobnou
zprávu výboru Sokola Lužice, včetně rozpočtu.
Na závěr je nutno poděkovat vedení obce Lužice za každoroční finanční podporu a T. J. Sokol Lužice
za hrací prostory. Hráčům přejeme
co nejvíce sportovních úspěchů,
pevné zdraví. Vám, vážení spoluobčané, přejeme hodně štěstí, zdraví,
rodinné pohody. Příznivcům našeho
sportu děkujeme za podporu.
S pozdravem „Sportu zdar!“
Miroslav Hřebíček
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL

Finišová fotka ze závodu Spartan Race, který se běžel v Jakuszyce v Polsku, typ závodu SUPER = 13 km a cca
21 překážek

Společná fotka z novoročního běhu - 5km bez překážek

GYMNASTICKÝ KROUŽEK
Kroužek na jaře oslaví druhé
narozeniny a od loňska se podařilo
38

zdvojnásobit počet registrovaných
členů z loňských 7 na 14. To je
i průměrný počet lidí, kteří v sou-

časné době na tréninky chodí. Cvičit
chodíme do sokolovny každé pondělí od 18.00 do 19.30 a pátek od

17.30 do 19.00 po celý rok včetně
prázdnin.
Nárůst členské základny je mimo
jiné dán i tím, že se náš kroužek
prezentuje jako SPARTAN RACE
TRAINING GROUP PODLUŽÍ,
čili tréninková skupina pro populární závody Spartan Race. Jedná
se o masové závody o různé délce
trati (SPRINT – 5km, SUPER – min
13km, BEAST – min 20km, ULTRA BEAST – min 42km), která je
doplněna o různé překážky (šplh
na laně, ručkování, přeskok vysoké
stěny, balanční chůze po kůlech,
nošení břemene a spousta dalších).
Závodu se běžně účastní i několik
tisíc závodníků. Zhruba polovina
našich členů tyto závody aktivně
navštěvuje a díky tréninku si hravě
poradí s většinou překážek, a když
se náhodou nedaří, tak trestných
30 angličáků zvládnou levou zadní.
Rozšířil se arzenál cvičebních
pomůcek, zejména o dvě posilovací
lana 10m, rollery, cvičební gumy,
pneumatiky, kladivo, velkou činku
se závažím a dvě hrazdy namontované vedle vchodu do pekla.
Kromě tréninků a závodů jsme se
letos setkali na dvou akcích.
1. ročníku novoročního běhu
kolem Lužic – lehce detoxikačního
5km výklusu od Sokolovny k Lužáku a zpět se zúčastnilo cca 17 běžců,
na konci čekal všechny výborný
svařák a zbytky vánočního cukroví.
Turnaj v badmintonu – 26 členů
a rodinných účastníků strávilo sobotní odpoledne s raketou v ruce,
někdo byl lepší, někdo horší, ale
zvítězili nakonec všichni.
Závěrem bychom chtěli poděkovat našemu zakladateli, bratru
Petrovi Janoškovi, který se pro
velké pracovní vytížení vzdal vedení kroužku. Budeme moc rádi,
když si někdy najde čas a přijde si
s námi zacvičit.
Damborský

Sestry Zdena Hřebačková, Libuše Bílíková a Ludmila Schönová s bratrem
Antonínem Komosným

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ ŽEN
Dovolte, abych vás v krátkosti seznámila s činností oddílu zdravotní
cvičení žen. Oddíl má 25 členek,
v letošním roce máme jednu novou
členku. Scházíme se 2krát týdně,
a to v pondělí a ve čtvrtek vždy od
16.45 do 18.00 hod. Aktivně cvičí
18 členek. Přestože se nám věk zvyšuje a zdravotní stav zhoršuje, tak se
všechna děvčata zapojují nejen do
cvičení a akcí sokola, ale i do různých klubů a kroužků, např. Klub
seniorů, Klub česko-francouzského
partnerství, Koláčková četa, pěvecký kroužek atd. V říjnu minulého
roku se zúčastnilo 9 žen cvičení v T.
J. Sokol Hodonín u příležitosti Dne
seniorů. Každý rok podporujeme
účastí i hodnotným věcným darem
Ples sportovců – letos to byl el. kávovar. V prosinci jsme se zúčastnily
zájezdu do předvánoční Vídně.
ses. M. Bílková

VOLBY
Starosta: br. Miloš Kadala
Místostarosta:
br. Miroslav Hřebíček
Jednatel: ses. Jana Štorková
Členové výboru: Ludoslava Rutarová, Zbyněk Hromek, Antonín
Komosný, Jana Ambrožová, Věra
Pindová, Josef Kotásek, Pavel Zabadal, Lukáš Magdolen
Poděkování
Děkujeme za dlouholetou obětavou práci starostovi Sokola Lužice
bratru Antonínu Komosnému, sestře
Libuši Bílíkové, která pracovala ve
vedení Tělocvičné jednoty Sokol
Lužice nepřetržitě 20 let, sestře Zdeně Hřebačkové a bratru Smolíkovi.

Výbor Sokola Lužice
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PRÁCE S MLÁDEŽÍ JE NAŠÍ PRIORITOU, ŘÍKÁ ŠÉF
HODONÍNSKÉHO FOTBALU
Hodonínský fotbal, to není jen A mužstvo, které se pod taktovkou zkušeného trenéra Františka Komňackého v divizi pere o postup do třetí ligy. Jak totiž zdůrazňuje předseda slováckého celku a generální ředitel
MND Zbyněk Parma, prioritou klubu je také práce s dětmi. „Na všech trenérských postech máme osoby
vzdělané a fotbalu oddané a každý tým má velmi slušnou základnu hráčů,“ říká Parma.
O tom svědčí i čísla. Hodonínský
klub navštěvuje aktuálně skoro dvě
stě osmdesát mladých fotbalistů,
což je obrovský nárůst oproti roku
2012, kdy MND do hodonínského
klubu vstoupily.
Mladým fotbalistům jsou v klubu
dveře otevřené. „Kluci, kteří by si chtěli vyzkoušet zahrát s některým z našich
týmů, se mohou přijet podívat,“ zve
zájemce Marian Vasilko, výkonný
ředitel Fotbalového klubu Hodonín.
Dnes představujeme mladého
fotbalistu Tomáše Poláčka - sedmnáctiletého sportovce z Lužic,
který v současné době studuje na
gymnáziu v Hodoníně.

Kam bys to chtěl ve fotbale dotáhnout?
Co nejdál to půjde. První divize asi.

Hraje se ti v Hodoníně dobře?
Určitě bych Hodonín doporučil,
jsou tu kvalitní podmínky pro trénování a dobré zázemí.
Jak Tomáše hodnotí asistent
trenéra Vlastimil Polák: Tomáš
přešel do staršího dorostu teprve
tuto sezonu. Na jeho postu je velký
přetlak hráčů. Ale Tomáš na sobě
tvrdě pracuje, přistupuje poctivě
k tréninkům a věříme, že se mu
podaří v mužstvu prosadit.
Pozvánka do fotbalového klubu
Pohybové aktivity dětí jsou
v dnešní době plné počítačových

her a televize důležitější než dříve,
kdy mladí lidé trávili většinu svého
volného času na čerstvém vzduchu.
Proč tedy raději nenajít dítěti vhodnou volnočasovou aktivitu, a udělat
tak něco i pro jeho zdraví?
Vyzkoušet to můžete třeba v našem fotbalovém klubu. Trénovat
mohou děti jakéhokoliv věku. Zkuste se podívat na www.fkhodonin.
com nebo přijměte pozvání mezi
nás a přijďte se podívat na některý
z našich tréninků.
Andrea Červenková

Napsali nám
PANÍ UČITELCE S LÁSKOU...

Kolikrát týdně trénuješ?
Tak pětkrát týdně – čtyřikrát týdně mám trénink, jednou týdně zápas.
Co bys na sobě zlepšil?
Určitě techniku, sílu v osobních
soubojích a možná kondici a vytrvalost.
Jak se dá trénink skloubit s učením? Zvládáš obojí?
Zatím se mi to daří dobře.
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Kdo je tvým fotbalovým vzorem?
Pavel Nedvěd. Setkal jsem se tu
s ním osobně, je sympatický, chvilku
se s námi i pobavil.

Jak tě podporují rodiče?
Hlavně taťka mě podporuje, dřív
mě vozil na všechny tréninky. Na
domácí zápasy chodí na všechny,
občas i ven.

Od kolika let hraješ fotbal?
Fotbal hraju od sedmi let, začínal
jsem v Lužicích. Do Hodonína jsem
přišel, když mi bylo čtrnáct, protože
jsem chtěl hrát na vyšší úrovni.

Vedle fotbalu máš čas i na jiné
koníčky?
Dříve jsem hrával tenis, ale
na to už teď není čas. Ale třeba

o víkendu s kamarády mám čas
jít ven.

Tomáš Poláček

Na počátku jednoho školního
roku, když jsme se stali žáky šesté
třídy místní devítiletky, přišel k nám
do třídy pan ředitel v doprovodu
mladé dívky a sdělil nám, že tahle
slečna se jmenuje Jarmila Pacasová,
že nás bude vyučovat česky jazyk
a literaturu, dějepis a zeměpis a že
zároveň bude naší třídní učitelkou.
Stála před lavicemi vysoká, křehká, štíhlá jako proutek a pozorovala
obličejíky venkovských kluků
a holek, kteří ovšem také se zájmem
sledovali novou paní učitelku.
Otázka byl vzájemná, a sice – co
od vás můžu – můžeme očekávat.
Prvotní pocity byly určitě na obou
stranách stejné.
Nemohli jsme samozřejmě vědět,
že paní učitelka dokončila gymnázium a dále se vysokoškolsky
vzdělává na pedagogické fakultě
a my že jsme její první třídou na její
učitelské dráze.

Ale i ona se snažila proniknout
do dušiček svých novopečených
„šesťáků“. Zajímala se o všechno,
z jakých pocházíme rodin, kdo má
jaké sourozence, co koho z nás baví.

Netrvalo dlouho a paní učitelka
se našla se svou třídou a třída se
svou učitelkou.
Zejména když přednášela dějepis,
dokázala látku vyprávět tak pouta41

Napsali nám
vě, že jsme ji sledovali se zatajeným
dechem, dokonce i třídní uličníci
dávali pozor.
Díky ní dnes ovládáme dobře pravopis, získali jsme přehled o našich
předcích literátech a jejich dílech
a máme jasno i v dějinách.
Nejvíce asi měla ráda literaturu,
se zájmem pročítala naše slohové
práce, dokázala dobře rozeznat
a ocenit druh slohového projevu.
Také se téměř specificky chovala
i ke každému z nás.
Nerozlišovala, z jakých pocházíme rodin, nedělala mezi námi žádné
rozdíly, ke všem se chovala s přirozenou vlídností s ohleduplností.
Bylo s podivem, že ač tak mladá
dovedla každému z nás brnknout na
tu pravou strunu. Začali jsme si jí
vážit a mít ji rádi.
Ale nepůsobila na nás jen z hlediska čistě pedagogického, jak jí
určovala náplň její práce.
Učila nás bezděky, jaksi jakoby
mimochodem, i lásce k naší zemičce
v srdci Evropy, probouzela v nás
hrdost, že k této zemi patříme, učila
nás její historii a znát její identitu
a vyznávat vůči této zemi národnostní uvědomění a vlastenectví.
Spíše jsme doma slýchali: „Dej
králíkům, dej slepicím, pozametej
dvůr, běž na trávu, utíkej housatům
na kopřivy,“ a tak podobně, jak to
u vesnických dětí chodí. Zkrátka
naši měli svých starostí dost a nakonec byli rádi, že se děcka něco doví
aspoň na školních výletech.
Ve věcech organizačních byl paní
učitelce významným pomocníkem
její kolega ze třídy A – pan učitel
Petr Karašinský. Ten vždy zajišťoval technické a organizační stránky
školních výletů, brigád, úklidových
aktivit a jiných mimoškolních činností. Tito dva lidé, kteří se náhodně
sešli na lužické devítiletce, z nás
vytvořili velmi dobrý kolektiv
a každopádně se kladně podíleli na
naší výchově.
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Napsali nám
Nepamatuji se nikdy, že by paní
učitelka musela na někoho zvyšovat
hlas, nebo dokonce přikročit k nějakým horším trestům.
(A to se tehdy nikdo nepozastavoval nad tím, kdyby nám
někdo uštědřil pár facek, doma
by nám totiž ještě přidali podle
osvědčeného rčení „Škoda každé
facky, která padne vedle.“). Řešila všechno s klidem a rozvahou
a svojí přirozenou autoritou.
V ojedinělých případech padlo
snad jen pár poznámek.
Za působení obou učitelů jsme
poznali především Prahu, kde většina z nás byla poprvé, a navštívili
taková místa jako Ruzyň, Hradčany,
Vladislavský a Španělský sál, Stavovské a Národní divadlo a řadu
dalších významných pražských míst
a pamětihodností.
Ještě dnes, po letech, když v televizi na den 28. října probíhá přenos
vyznamenaných osobností prezidentem republiky z Vladislavského sálu, pokaždé si vzpomenu, čí
zásluhou jsem toto místo poznala.
Také Brno jsme navštívili, konkrétně Janáčkovo divadlo, kde jsme
absolvovali dvě představení.
A protože naše kulturní obzory
byly jen velmi skromné, byla to
samozřejmě pro nás velká událost. Chci jen přiblížit, že to, co je
v dnešní době běžnou věcí, v době
našeho mládí tak úplně běžné zdaleka nebylo.
Páni učitelé Jarmila Pacasová
a Petr Karošinský nás dovedli od
té 6 A a 6 B až po ukončení školní
docházky a po celou dobu měli
v našich třídách třídnictví.
My jsme se rozešli dále do škol,
do učení, zkrátka do života.
Paní učitelka se provdala a odstěhovala do Brna, kde pokračovala v pedagogické činnosti až do
důchodu, v Brně i nyní žije. Pan
učitel se také oženil a působil pak
v Hodoníně, kde nyní žije.

Oba jsou už v důchodu a - co je
k neuvěření – důchodci jsme i my,
jejich žáci.
Jak šla doba a okolnosti se vyvíjely, vztahy učitelů a žáků přerostly
v upřímné přátelství, což se nejvíce
projevuje na setkání učitelů a žáků,
vždy po pěti letech. Přesmutná je
jen ta okolnost, že několik našich
spolužáků už chybí.
A co říci na konec?
Děkujeme Vám!
Za všechno, co jste nám do života
dali a co jste nás naučili (a že toho
bylo hodně)!
Byli jsme jen prostými vesnickými dětmi a vy jste nám do života dali
to, co se v dnešní době už tak moc
nenosí, co však je přesto nesmírně
důležité, a sice morální zásady,
smysl pro spravedlnost a soudnost,
nad nikým se nevyvyšovat a vnímat
lidi i okolní svět takový, jaký je,
někdy se s ním i pořádně poprat, ale
především, a za to velký dík, jste nás
naučili úctě k autoritám!
Za všechny své spolužáky
6 A, B až 9 A, B vzpomínala
Miroslava Ištvánková

FAŠAŇKOVÝ SONG „VŠICHNI UŽ JSOU V MEXIKU“
1. Kde je kůň, co měl mě nést – asi si mosel místo splést
Néni ho vidět na mílu – asi chlemtal Tequilu
2. Pěšky jsem svůj bar opustil – Sokolovna je můj cíl!
Ostatní sem dojdů za chvílu – a donesů si Tequilu
Refrén:
Neostaňte ve dveřách, dneska je Fašaňk v Lužicách
Normálně chodíme na bílů, dneska pijem Tequilu
Neostaňte ve dveřách, dneska je Fašaňk v Lužicách
Normálně chodíme na bílů, dneska pijem Tequilu
3. Kde je ta holka, co měl jsem rád – asi ju odvédl kamarád
Možná ju sbalil na „žilu“ - nebo jí dal Tequilu
4. Kde je můj pes, co mě hlídat měl - evidentně se
negde zapomněl
Normálně zahnal aj Godzillu – asi si dal Tequilu
Refrén:
Neostaňte ve dveřách, dneska je Fašaňk v Lužicách
Normálně chodíme na bílů, dneska pijem Tequilu
Neostaňte ve dveřách, dneska je Fašaňk v Lužicách
Normálně chodíme na bílů, dneska pijem Tequilu
5. Vstůpili zme do gangu – sedáme na Durangu
Už máme hodně toho na tílku – tak si dáme Tequilku

foto: Jan Karas
Refrén:
Neostaňte ve dveřách, dneska je Fašaňk v Lužicách
Normálně chodíme na bílů, dneska pijem Tequilu
Neostaňte ve dveřách, dneska je Fašaňk v Lužicách
Normálně chodíme na bílů, dneska pijem Tequilu
Všichni jsou už v Mexiku – buenos dias já taky jdu
Aspoň si poslechnu pěknou muziku – co se hraje
v Mexiku
Všichni jsou už v Mexiku – buenos dias já taky jdu
Aspoň si poslechnu pěknou muziku – co se hraje v Mexiku…
Autor textu: Jaroslav Turek

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA LUŽICKÝ ZPRAVODAJ - DĚKUJEME
Moc dalších úspěchů a malé přispění k dalšímu tisku na „ Lužický zpravodaj“ přeje vše nejlepší.
Se vzpomínkou na moje Lužice – Marie Novak (roz. Tuma), (ZN DOLARU 100).
Mark (syn) a Mary Novak (ZN. DOLARU 50).

DOUŠKA:
Tato vzpomínka byla napsána
nejen k 28. březnu – DNI UČITELŮ, ale také v souvislosti se
smutnou událostí poslední doby,
což byla šikana učitelky na střední
škole, která vedla až k její smrti.
Tuto poznámku uvádím především k porovnání rozdílnosti doby.

foto: Jan Karas

Dopis a finanční příspěvek od naší rodačky paní Marie Novak, USA
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BARVENÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK

ROZLOUČENÍ

Opět máme Velikonoce téměř za dveřmi, a jak
se na tyto jarní svátky sluší, je třeba připravit
„šlaháčům“ nějakou výslužku a hlavně zdobená
vejce. Kraslice dávají ženy a dívky jako odměnu za
takzvané pomlazení, neboli vyšlehání pomlázkou.
Jak si poradit, když času není nazbyt?
Kromě barev a různých potisků koupených v drogerii
můžeme použít i jiné metody, ze kterých je nejjednodušší vejce obarvit již při vaření přírodními barvami.
Bohužel bílá vejce jsou na trhu velice vzácně, ale i ta
tmavší se dají pěkně nazdobit. Zdobit můžeme přízí
– natřít vejce lepidlem a přízi nebo vlnu kolem něj
ovinout, můžeme je také obháčkovat, batikovat, vyškrabovat nebo zdobit voskem. Případně můžeme použít
permanentní fixy a vajíčka pomalovat. Pěkně vypadá
hnědé vajíčko s ornamenty kreslenými bílým fixem.
Nejznámější přírodní barvy:
od žluté po hnědou podle doby působení barví slupky
z cibule
červená: odvar ze slupek červené cibule a octa; červené zelí nebo šťáva z červené řepy; šťáva z borůvek
nebo bezinek
světle zelená: lipový květ; kmín; šafrán
tmavě zelená: mladé žito; voda ze špenátu; odvar
z olšové kůry
hnědá: odvar z dubové nebo olšové kůry; čaj

Anna Ivánková
Aloisie Víchová
Anna Prášilová
Karel Čapka
Josef Blaha
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80 let
85 let
85 let
85 let
90 let

Blahopřejeme
Zpravodaj obce Lužice
vychází 4x ročně.
Periodický tisk územního
samosprávného celku

foto: Věra Kotásková
černá: roztok sazí, na jehož dně je několik rezavých
hřebíků; odvar z olšové kůry
Odedávna se věřilo v magickou moc vajec a k jejímu
posílení se omalovávala magickými ornamenty. Nejvíce
se uplatňovala červená barva. Od ní je odvozován původ slova kraslice, což je odvozeno od staroslovanského výrazu krasnyj – červený. Magie postupně vymizela
a zůstaly nám krásně zdobené kraslice.
Věra Kotásková

RECEPT NA VAJEČNÉ MUCHOMŮRKY
Jako nápadité pohoštění můžeme použít opět
vejce, tentokrát uvařená a oloupaná, proměníme
je v muchomůrky:
Natvrdo uvařeným vajíčkům seřízneme špičky tak,
aby se dal vyjmout žloutek. Rozpulte rajčata a vydlabejte dužinu. Smíchejte smetanový sýr nebo lučinu,
přidejte najemno nasekanou pažitku, šunku nakrájenou
na kostičky, vyjmutý žloutek a dužinu z rajčat, posekané zbytky uvařených bílků, podle chuti sůl a pepř.
Touto směsí naplňte vydlabaná vajíčka, přiklopte je
kloboučky z rajčat, na která ozdobně nastříkejte bílé
puntíky například z majonézy. Muchomůrkám můžete
udělat z hřebíčků oči a z klínku ředkvičky pusu. Talíř
nebo tácek vyložte salátovými listy a muchomůrky na
ně postavte. Pokud chcete mít hříbečky, místo rajčat
použijte smažený karbanátek.

NAŠI JUBILANTI
leden – březen

Z uvařených a oloupaných vajíček také můžete vytvořit zajíčky – za oči poslouží zrnka pepře, čumáček
z jednoho vařeného hrášku, fousky z kopru nebo pažitky
a uši ze šikmých plátků mrkve.
Věra Kotásková

Zdeněk Johan
13. února 2016 zemřel ve věku
80 let RNDr. Zdeněk Johan DrSc.,
bývalý starosta obce Isdes, zakladatel partnerství našich obcí,
vědec a skvělý člověk. Rozloučení
s panem Zdeňkem Johanem se
konalo v kostele St. – Marceau
v Orleans 20. února 2016. Pohřbu
se zúčastnili představitelé naší
obce a výbor Klubu česko-francouzského partnerství.
Pan Zdeněk Johan byl pro nás příkladem vědce s pevnými morálními
zásadami a ryzím evropanstvím.
Přes to, že byl geologem světového
formátu, zůstal skromným, přátelským a společenským člověkem se
smyslem pro humor a empatií.
Partnerství obcí Isdes a Lužice,
o které se velmi zasloužil, má velký
význam pro vzájemné poznávání
kultur, porozumění, překonávání
bariér i předsudků mezi národy
a velmi obohatilo společenský život
našich obcí. Pouta přátelství, která
se vytvořila mezi našimi občany,

jsou tou největší devizou do budoucnosti.
Pana Zdeňka Johana jsme obdivovali pro jeho moudrost, znalosti,
vitalitu, smysl pro humor, kterými
byl obdařen. S velkým zájmem
jsme vždy poslouchali jeho životní
názory, příběhy a vzpomínky.
Víme, že měl Lužice moc rád
a my jsme měli rádi jeho. Děkujeme
mu za vše, co pro naši obec a rozvoj
přátelských vztahů mezi občany
Isdes a Lužic vykonal.
Velmi jsme si přáli, abychom
v létě společně oslavili 10. výročí
partnerství našich obcí v Isdes. Toto
přání se nám bohužel již nesplní,
ale na pana Zděňka Johana budeme
vždy s úctou vzpomínat a pečovat
dál o jeho odkaz při rozvoji partnerství našich obcí.
Zastupitelstvo obce Lužice
a Klub česko- francouzského
partnerství

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
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.
Redakce zveřejňuje pouze články,
u kterých je znám autor.
Grafická úprava a tisk: Tiskárna
Lelka Dolní Bojanovice
Povoleno OkÚ Hodonín, registrační
číslo vydané Ministerstvem kultury
ČR – MKČR E 12422,
náklad 1200 ks.
obec@luziceuhodonina.cz
www.luziceuhodonina.cz

45

Inzerce

LEVNÌJŠÍ

PLYN a ELEKTØINA
snííme Vaše výdaje za plyn a elektøinu
vyøídíme za Vás pøepis energií na jinou osobu

KOUPÍM

pomùeme Vám se smlouvou podepsanou
podomnímu prodejci

DŮM

zákaznické kontaktní místo - Centrum úspor

se zahrádkou v
Lužicích

Štefánikova 10, Hodonín
Otevírací doba :
Po - Èt: 9:00 - 17:00, Pá : 9:00 - 15:00
tel. 720 757 310

Koupím dům o velikosti 3+1, může být
i k rekonstrukci, se
zahradou a nejlépe
průjezdem s možností
vjezdu z ulice na zahradu.
Tel. 607 832 099

www.centrum-uspor.cz
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Tel: 739 823 546
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VZP

Za nabídky děkuji.

UKONČENÍ
PLAVECKÉ
SEZONY 2015
foto: Denisa Šimíková
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foto: Jan Karas

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

Na vydání tohoto čísla přispěli:

