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4.–7. července 2015
Program:
SOBOTA 4. července ve 20.00 hodin
Předhodový večer
Hraje Cimbálová muzika Vojara
a Dětská cimbálová muzika z Lužic

ÚTERÝ 7. července
9.30 Vybírání po dědině, hraje DH Zlaťulka
19.00 Taneční zábava pod zeleným

V programu vystoupí:
Lužičánek, zpěváci a chasa z Lužic,
Mužský sbor z Mikulčic, Moravské Nové Vsi a Lužičtí mužáci.

DOPROVODNÉ AKCE
• Návštěva delegace z francouzské partnerské obce Isdes
2. 7. – 9. 7. při příležitosti 10. výročí partnerství obcí Isdes a Lužice

NEDĚLE 5. července
9.00 Hodová mše svatá
14.00 Požehnání v kostele sv. Cyrila a Metoděje
14.30 Krojový průvod obcí (od kostela)
16.00 Taneční zábava pod zeleným, hraje DH Zlaťulka
20.30 Hodová večeře
22.00 Pokračování taneční zábavy

• Výstava ak. sochař Jaroslav Jurčák, Starý Kvartýr
26. 6. – 15. 8. 2015, otevřeno každou neděli od 14.00 do 18.00 hodin
• Veterán Cup, 7. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře
3. července od 16.00 hodin, tenisové kurty v areálu TJ Baník Lužice

PONDĚLÍ 6. července
14.30 Krojový průvod obcí (z ulice Důlní)
17.00 Taneční zábava pod zeleným, hraje DH Zlaťulka
20.30 Hodová večeře
22.00 Pokračování taneční zábavy

Výměna průkazů

než se rozjedete na dovolenou, na prázdniny nebo se pustíte do hodových příprav, přečtěte si prázdninové číslo Lužického zpravodaje,
ve kterém se dovíte např. o desetiletém výročí partnerství naší obce
s francouzskou obcí Isdes, o 80. výročí zvukového kina, mnoho zajímavostí ze života našich spolků a určitě Vám přijdou vhod informace
o programu Lužického léta a Cyrilských hodů, či o možnosti získat
nový kompostér…
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Milí čtenáři,

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dne 28. dubna 2015 proběhlo zasedání zastupitelstva města Hodonín.
V bodě č. 5, bylo schváleno usnesení, ve kterém zastupitelstvo města
Hodonín schvaluje Memorandum
o společném zájmu na vyhlášení
„Strategicky významné průmyslové
zóny pro Českou republiku v katastru
města Hodonína“ a záměru výstavby
multimodálního logistického centra
v této strategické průmyslové oblasti, mezi městem Hodonín a DOE
Europe SE, se sídlem v Praze. Tento
záměr obsahuje lodní dopravu od
Dunaje po řece Moravě s přístavem
pro vykládku a nakládku v Hodoníně- lokalita Nesyt. Realizace tohoto
záměru jak je nyní presentován, by
v mnoha ohledech negativně ovlivnila životní prostředí v naší obci.
Došlo by k nárůstu hlučnosti. Terén
celého logistického centra by měl být
o 2 až 3 m nad stávající úrovní. To
znamená, že všechny technologické
celky, včetně kamionů, a vlaků by
se pohybovaly prakticky v úrovni
stávajícího kolejového svršku trati
ČD. Obchvat Hodonína (silnice
I/51) je navržen s mimoúrovňovým
přemostěním trati ČD a s mimoúrovňovou křižovatkou pro napojení na
I/55. Směrově je trasa vedena v ka-

tastru obce Lužice - lokalita Ploštiny
přes rybníky Lužický a Písečný.
Současně je situována do biocenter
nadregionálního a regionálního významu a do lokálního biokoridoru.
Původní obchvat byl projektován
s podjezdem pod tratí ČD v Kapřiskách s napojením na I/55 okružní
křižovatkou „Hodonín západ“ před
rybníky ve směru jízdy Hodonín Břeclav. Vzhledem k charakteru provozu a přepravovaným komoditám
lze očekávat světelný smog, nárůst
prašnosti apod. Záměr je v rozporu
s platným územním plánem obce
Lužice.
Výše uvedené skutečnosti
byly projednány dne 4. května
2015 v Radě obce Lužice a následně
dne 14. května na zastupitelstvu obce
Lužice, kde bylo přijato následující
usnesení č. 4/1a:
V souvislosti se záměrem realizace MULTIMODÁLNÍHO LOGISTICKÉHO CENTRA v k. ú. Hodonín – lokalita Nesyt a k. ú. Lužice
u Hodonína – lokalita PLOŠTINY,
tak jak byl definován ve společném
prohlášení o úmyslu (memorandu)
o společném zájmu na vyhlášení
„Strategicky významné průmyslové zóny pro ČR v katastru města
Hodonín“ mezi městem Hodonín
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a DOE Europe SE ze dne 28. 4. 2015,
vyslovuje zastupitelstvo obce Lužice
nesouhlasné stanovisko se záměrem
vybudovat Multimodální logistické
centrum tak, jak je uvedeno ve
společném prohlášení o úmyslu na
vyhlášení „Strategicky významné
průmyslové zóny pro ČR v k. ú.
Hodonína a zasahujícího do k. ú.
Lužice u Hodonína“.
Vzhledem k tomu, jakým způsobem se řeší výstavba silnic a dálnic
(v době tří a víceproudých dálnic
rozšiřujeme na D1odstavný pruh,
stát vykupoval 20 let pozemky od
farmářky pro dostavbu 6 km dálnice,
rekonstrukce silnice I/55 na rychlostní komunikaci R55, která měla
být zahájena v roce 2006, se zatím
odkládá na rok 2025), se můžeme
oprávněně obávat, že předmětný
záměr se zrealizuje jako logistické

Aktuálně z radnice
centrum a obchvat nebo v lepším
případě pouze jako obchvat. Obrazně
řečeno, narodí se nechtěné dítě, s kterým bude mít problémy široké okolí.
Výše uvedený záměr je v podstatě
1. etapa Vodního koridoru DUNAJ-ODRA-LABE. Tento koridor je
chybějící úsek, který by propojil stávající vodní cesty v Evropě. Tím by
se umožnilo vyšší využití kapacity
Dunaje a v případě nízkých hladin na
Labi by bylo možné použít náhradní
trasu po Dunaji. Pokud nedojde
k realizaci celého koridoru DUNAJ-ODRA-LABE, nemá předložený
záměr opodstatnění. Rakousko ani
Slovensko neposkytnou svá území
ani finance na realizaci vodní cesty,
která končí pár desítek kilometrů od
jejich přístavů na Dunaji. Do doby
vybudování celého koridoru nebude
tato vodní cesta smysluplná a nepři-

nese očekávaný efekt. Pokud jsou
vodní cesty budovány komplexně
a koncepčně, je doprava loděmi nejlevnější a nezpůsobuje tak negativní
zásahy do přírody jako dálnice a železnice. Dokladem jsou vodní cesty
po celém světě. Pro nás nejblíže je to
Baťův kanál vybudovaný v třicátých
letech minulého století, po kterém se
dopravovalo uhlí z jihomoravských
dolů do Zlína. Dnes je toto vodní
dílo významnou turistickou cestou
pro lodě, pěší i cyklisty. Ještě blíže
máme odlehčovací rameno z Kyjovky do Moravy a soustavu rybníků,
které vybudoval člověk a v krajině
nepůsobí negativně. Z pozice obce
Lužice je nutné kontinuálně sledovat
vývoj záměru, respektive projektu,
aby se včas eliminovaly negativní
dopady na naši obec.
Ing. Jaroslav Kreml, starosta

Schéma evropské sítě hlavních vodních cest mezinárodního významu podle dohody AGN

Aktuálně z radnice
Z JEDNÁNÍ RADY OBCE LUŽICE
• RO navrhla, aby starosta obce
svolal veřejné zasedání ZO Lužice k projednání a vydání stanoviska Obce Lužice k výstavbě Multimodálního logistického centra
v k. ú. Hodonín, které zásadním
způsobem negativně ovlivní život
občanů v obci Lužice (Veřejné
zasedání ZO Lužice se konalo
14. 05. 2015).

• RO schválila výkup pozemků
pod veřejnou komunikací v ul.
Sklářská za cenu 100 Kč/m2 a pod
odlehčovacím kanálem (od Tabačárny k trati) za cenu 15 Kč/m2.

• RO schválila náklady spojené s akcí Výsadba stromů ke
Dni Země 11. 4. 2015 ve výši
3600 Kč.

• RO schválila paní Miroslavu
Úlehlovou, členku Klubu seniorů
Lužice, za členku sociální komise
RO.

• RO schválila dary k akcím ve výši
do:
- vítání občánků – 1000 Kč na
osobu, svatby – 400 Kč, pohřby
– věnce – 400 Kč, ostatní jubilea
– 300 Kč na osobu.

• RO schválila úpravu přístřešku
u Včelínku za cca 15 000 Kč.

• RO schválila Veřejnoprávní
smlouvu mezi Obcí Lužice
a Městem Hodonín, podle které
Město Hodonín prostřednictvím
svých orgánů bude vykonávat
namísto orgánů Obce Lužice
v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č.
359/199 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí.
• RO schválila přijetí dotace k akci
CZ. 102/7.1.00/14.23189 Přírodní dětské hřiště při Mateřské
škole Lužice u Hodonína.
• RO rozhodla pozvat chovatele
koní k projednání ustájení a pohybu koní v obci, včetně znečišťování veřejných komunikací
koňským trusem.
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• RO schválila Oznámení o veřejné
výzvě – starosta obce Lužice vyhlašuje veřejnou výzvu na místo
strážníka.

• RO schválila poplatek za stavební
řízení k úpravě nové části hřbitova ve výši 30 000 Kč.
• RO vzala na vědomí informaci
o získané dotaci TJ Baník Lužice
ve výši 190 000 Kč (spoluúčast
150 000 Kč) na solární ohřev
vody.
• RO schválila organizační zajištění, program a finanční náklady
ve výši 15 000 Kč na akci Týden
pro rodinu, kterou pořádá Obec
Lužice ve spolupráci se ZŠ, ŠD,
ŠJ, ZUŠ, Baletním kroužkem,
Klubem seniorů, klubem Šrůbek,
TJ Baník a T. J. Sokol Lužice ve
dnech 23. - 30. května 2015.
• RO schválila organizační, technické zajištění koncertu, délku
koncertu od 20 do 02 hod. a finanční náklady ve výši 50 000 Kč
na koncert kapely Wohnout, který
pořádá Obec Lužice v rámci Lu-

žického léta. Cena vstupného je
stanovena na 200 Kč.
• RO schválila organizační zajištění, program a finanční náklady
ve výši 20 000 Kč na Kinematograf bratří Čadíků ve dnech
25. – 28. 6. 2015, který pořádá
Obec Lužice v rámci Lužického
léta. Schvaluje produkci filmů
Tři bratři, Fotograf, Hodinový
manžel a Vejška.
• RO schválila zakoupení 8 kusů
triček s folklorním motivem a popiskem CM LUŽICE pro členy
Dětské CM Lužice v hodnotě
3.500,- Kč.
• RO schválila nákup 20 ks obalů
na kroje (á 60 Kč/ks), včetně věšáků, pro DNS Lužičánek. Dále
nákup škrobu a pracího prášku
k údržbě krojů z obecních sbírek.
• RO schválila výkup pozemků pod
veřejnou komunikací od Lidového
domu k trati ČD za cenu 15 Kč/
m2 a pod odlehčovacím kanálem
(od trafostanice v ul. Kratiny
k trati ČD) za cenu 15 Kč/m2.
• RO schválila zakoupení 2 ks velkoobjemových kontejnerů AVIA
9 m3 pro potřebu sběrného dvora
Lužice za celkovou cenu včetně
DPH cca 90 000 Kč.
• RO schválila instalaci retardéru
v ulici Důlní a pověřila starostu
jeho legislativnímu, finančnímu
a dodavatelskému zajištění.
• RO schválila úhradu dopravy
Dětské CM mikrobusem do Sád5

Aktuálně z radnice
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ku a vstupné do ZPP při jejich
pobytu na víkendovém folklorním festivalu.
• RO schválila náklady na ušití
3 ks černých dětských kordulek
ve výši 1750 Kč.
• RO schválila náklady spojené
s výletem nejúspěšnějších žáků
Základní a mateřské školy Jaroslava Dobrovolského, Lužice ve
školním roce 2014/2015: vstupné
Permonium + muzeum Oslavany
10 000 Kč, dopravné – autobus
9 000 Kč.

• Na jednání RO byl pozván Ing.
Leo Balun za ZP Mikulčice a. s.
pro vlastnictví k pozemkům v lokalitě Ploštiny u Kyjovky a jejich
užívání v souladu s ÚP obce Lužice. Ing. Leo Balun se zavázal, že
do konce roku 2016 ZP Mikulčice
a. s. na pozemcích, které vlastní,
bude hospodařit v souladu s ÚP
obce Lužice.

VZPOMÍNKA

• RO schválila konání veřejných
plaveckých závodů v areálu Cihelna 27.6.2015 a zajištění Vodní
záchranné služby ČČK.

• RO schválila pronájem skákacího
hradu za 8000 Kč na Den dětí.

J. Ambrožová

SILNIČNÍ DOPRAVA R55
RO schválila připomínku
k návrhu Zásad územního rozvoje JMK – téma silniční doprava
R55 Rohatec – Hodonín – Břeclav
v následujícím znění:
R55 Rohatec – Hodonín – Břeclav, v současném návrhu R55 se
zvažuje místo stávajících dvou křižovatek s možností sjezdu a výjezdu
na I/55, mimoúrovňové přemostění
budoucí R55 pro komunikace
Lužice - Josefov i Lužice - Dolní
Bojanovice. Pro pěší a cyklisty je
zpřístupněna část obce za R55 lávkou. Vzhledem k tomu, že přemostění z Dolních Bojanovic vyústí do
ulice se zástavbou cca 15 nových
RD, kde není prostor na rozšíření
stávající komunikace, budou všechna vozidla jezdit v těsné blízkosti
předmětných RD, což zásadním
způsobem zdegraduje úroveň bydlení mladých rodin, ohrozí bezpečnost
osob a statiku objektů. Doprava
vedená touto ulicí (Bojanovická)
se střetne s dopravou hlavní ulice
obce (Velkomoravská) a bude docházet k dopravním zácpám. Mimo
jiné bude přemostěním vyzdvižena
doprava nad akustický val, který
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vybudovala obec Lužice na své
náklady, aby eliminovala negativní
akustické dopady z provozu po I/55
(R55). Z výše uvedených důvodů
navrhujeme, aby se přemostění před
R55 zrušilo a k napojení dopravy
DO a Z Dolních Bojanovic se využila křižovatka Hodonín-západ,
přičemž by se na severní straně
R55 prodloužila projektovaná účelová komunikace (pro Rybářství
Hodonín) až po stávající křižovatku
komunikace Lužice - Dolní Bojanovice z I/55, a to v provedení silnice
III. třídy. Ulice Bojanovická by se
stala slepou a občané z Lužic by
se na R55 napojili na křižovatce
Hodonín - západ ze stávající ulice
Velkomoravská, respektive na mimoúrovňové křižovatce Mikulčice.
Tento návrh zpracovaný v jednoduché projekční dokumentaci bude
zaslán spolu s vyjádřením Obce
Lužice jako stanovisko k výstavbě
R55. Výše uvedené skutečnosti projednala Rada obce Lužice a schválila usnesením č. 14/2 ze dne 04. 05.
2015. Připomínka byla odeslána
formulářem do databáze JMK.
J. Kreml

Ing. Josef Kuchař pracoval v zastupitelstvu obce od roku 1992 do
května 2011, kdy na tuto funkci
rezignoval z důvodu vážného onemocnění manželky. Téměř 20letou
aktivní činností v zastupitelstvu
naší obce, kdy pracoval také v radě
obce, finančním a kontrolním výboru, významně přispěl k rozvoji
obce Lužice.
Vždy uplatňoval bohaté životní
zkušenosti, mimořádnou paměť,
racionální úvahu a korektní jednání. Na jeho chlapské podání ruky,
humor, cenné rady a připomínky
budeme s úctou vzpomínat.

OBECNÍ POLICIE LUŽICE
Na základě množících se připomínek občanů k situaci v provozu na
pozemních komunikacích v obci
Lužice, zejména k rychlosti některých vozidel projíždějících po
komunikacích v obci a následnému
osazování ulic příkazovými dopravními značkami upravujícími rychlost, bych upozornil, že v obci je
dopravní situace řešena dopravními
zónami, ve kterých je nejvyšší povolená rychlost omezena na 30km/
hod. Tato úprava platí v celé obci
s výjimkou ulic Velkomoravská,
Bojanovická a Břeclavská, kde je
povolena nejvyšší rychlost 50km/
hod. a dále pak ulice Dobrovolského, kde je dopravní situace řešena
vytvořením obytné zóny, v níž je
rychlost omezena na 20 km/hod.,
a to jednak z důvodu budování
veřejné zeleně v prostoru za rodinnými domky směrem k silničnímu
obchvatu obce Lužice, která bude

sloužit k odpočinku a relaxaci
občanů a také z důvodu výstavby
nových rodinných domků a tím
předpokládaného většího pohybu
malých dětí v této lokalitě.
Vzhledem k nepoučitelnosti některých řidičů hazardérů, kteří ani
pod pohrůžkou sankcí nerespektují
omezení rychlosti, jsou ze strany
obecního úřadu tipovány lokality,
kde jsou umisťovány zpomalovací retardéry. V současné době
jsou již tři retardéry na vozovce
ulice Zahrádkářské, jeden na ulici
U Vrchnice a jeden na ulici Dvorní.
Tyto retardéry budou i nadále umísťovány ve vybraných lokalitách dle
dopravní situace.
Dále bych apeloval na chovatele
koní, kteří svoji činnost provozují
v katastru obce Lužice, že se začaly
množit stížnosti na porušování veřejného pořádku. Jedná se zejména
o situace, kdy po průjezdu jezdce na

koni zůstávají na vozovce koňské
exkrementy, aniž by je odpovědná
osoba odstranila. Také se množí
stížnosti na porušování pravidel
silničního provozu, zejména se
jedná o jízdu koní po cyklostezkách
vybudovaných v obci a jejím okolí.
I zde bych chtěl upozornit, že jezdec na koni na cyklostezku nepatří
a v případě opakovaného jednání
se jezdec, popřípadě majitel koně,
vystavují postihu.
V následujícím období, kdy se
blíží konec školního roku a nastanou letní prázdniny a na silnicích
a ulicích se bude pohybovat stále
více dětí, bude činnost strážníků
OP Lužice zaměřena více na dohled
nad silničním provozem a dále pak
činnost zaměříme na problémy, které nás nejvíce trápí, jak je uvedeno
v první části tohoto článku.
Strážník Miroslav Bartyzal

Čest jeho památce.
Rada obce Lužice
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Pro seniory / Osobnost

Aktuálně z radnice

KRÁTKÉ ZPRÁVY
• Na www.luziceuhodonina.cz
v menu FOTO – VIDEO naleznete také:
- Fotografie Den otevřených
oken a dveří v klubu Šrůbek
- Fotografie Vítání občánků
- Fotografie Výsadba „Včelí
stezky“
- Fotografie Pietní akt
- Fotografie Vzpomínková beseda
- Video obce Lužice
Videa se čtvrtletníky obce Lužice
• Zmeškali jste hlášení místního
rozhlasu?
Texty všech hlášení, oznámení
a pozvánek najdete také na
webových stránkách obce.
V menu Hlášení místního rozhlasu (nabídka vlevo) jsou uvedena

ZPRÁVY Z LUTESU
Ve středu 1. dubna proběhla
Valná hromada společnosti Lutes
s.r.o. Lužice. Na ní bylo schváleno
odstoupení dlouholetého jednatele
společnosti pana Ing. Jaroslava
Kremla. Do této funkce byl pak
následně schválen pan Mgr. Tomáš
Klásek.
Vedení společnosti děkuje tímto
panu Ing. Jaroslavu Kremlovi za
jeho dlouholetou činnost ve společnosti Lutes a panu Mgr. Tomáši
Kláskovi přeje hodně úspěchů
v nové funkci.
Josef Staněk
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všechna oznámení z hlášení místního rozhlasu, která se netýkají
kulturních a společenských akcí
v obci a v okolí a nekomerčních
oznámení pro občany.
Informace o kulturních a společenských akcích v obci i okolí
jsou pak uveřejněny v menu
Aktuality a Okolí.
• Potřebujete informace o jakýchkoliv změnách v nastavení
a provozu kabelové televize?
Kontaktujte
společnost NOEL s.r.o.
- tel.: 518 359 635 a 607 866 813,
e-mail: info@noel.cz

Pro seniory
EKOLOGIE
Přehled vývozu odpadů
17. 6. 2015
1. 7. 2015
15. 7. 2015
29. 7. 2015
12. 8. 2015
26. 8. 2015
9. 9. 2015
23. 9. 2015
7. 10. 2015
21. 10. 2015
4. 11. 2015
18. 11. 2015
2. 12. 2015
16. 12. 2015
30. 12. 2015

+ pytle
+ pytle
+ pytle
+ pytle
+ pytle
+ pytle
+ pytle

FOTO SOUTĚŽ

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

VÝMĚNA PRŮKAZŮ
Výměna průkazů mimořádných
výhod a průkazů osoby se zdravotním postižením
Průkazy TP, ZTP a ZTP/P vydané
dle legislativy platné před 1. 1. 2012
(průkazy mimořádných výhod)
a průkazy osoby se zdravotním
postižením vydané dle legislativy
platné před 1. 1. 2014, které jsou po
1. 1. 2015 stále platné, budou v roce
2015 krajské pobočky úřadu práce
vyměňovat. Nově vydávané průkazy
budou mít nový vzhled, vyměňovat
se tedy budou i průkazy přiznané podle novějších předpisů (rozhodnutí
dle legislativy platné po 1. 1. 2014).
Samotný proces výměny vypadá
následovně:
Držitel průkazu mimořádných
výhod/průkazu OZP přijde na ÚP
a vyplní žádost o přechod nároku
na průkaz OZP (lze vyplnit až na
pobočce ÚP nebo již přinést vyplněnou žádost staženou z webu
MPSV). Pro výměnu průkazu je

nutné předložit vyplněnou žádost,
stávající průkaz TP, ZTP nebo
ZTP/P, občanský průkaz a průkazovou fotografii; pokud máte, je dobré
s sebou přinést i rozhodnutí o přiznání stávajícího průkazu. Úředník
na základě stávajícího průkazu
(případně na základě doneseného
rozhodnutí) uváží, zda vznikne
nárok na automatickou výměnu
průkazu, případně na jakou dobu
bude průkaz přiznán.
Pokud bude vše v pořádku, klient
podepíše Podklady pro vydání průkazu (tento podpis pak bude skenován na průkaz, je tedy opravdu nutné, aby se klient k výměně dostavil
osobně), na podklady pak úředník
nalepí přinesenou fotografii. K samotnému vyzvednutí hotového průkazu je pak třeba 30 Kč. U průkazů
přiznaných dle legislativy platné po
1. 1. 2014 nebude třeba prokazovat
nárok, výměna za vzhledově nový
průkaz proběhne automaticky.
Výměnu je třeba provést do

31. 12. 2015, průkazy k výměně
budou mít pobočky ÚP k dispozici
od 1. 4. 2015.
Klienti, kterým v jednání brání
zdravotní obtíže dlouhodobějšího
rázu, mohou se svojí vyplněnou
a podepsanou žádostí vyslat svého
zástupce. Ten bude potřebovat klientův průkaz, fotografii a potvrzení
od lékaře, že se klient nemůže osobně dostavit (úřad musí mít podklad,
proč nemohl pořídit klientův podpis
na průkaz). Pokud se držitel průkazu
není schopen dostavit, a navíc není
schopen žádost vyplnit a podepsat,
musí mít zástupce krom potvrzení
od lékaře i notářsky ověřenou plnou moc (plná moc bez úředního
ověření podpisů nebude v procesu
výměny průkazů stačit). Ověřená
plná moc bude třeba i k následnému
vyzvednutí průkazu.

operní pěvkyně Sylvie Kodetové.
V letech 1966 -1968 působil jako
ředitel Janáčkova divadla v Brně.
Byl tvůrcem oblíbeného rozhlasového pořadu „Hovory o hudbě“.
Zemřel 2. 3. 1998 v Brně.

Hudební skladatel, pedagog
a publicista Miroslav Barvík se
narodil 14. září 1919 v Lužicích.
Otec Metoděj Barvík byl učitelem
v obecní škole v Lužicích, dlouholetý správce školy, kronikář obce,
v roce 1892 patřil mezi zakladatele
prvního lužického spolku Pěvecko-čtenářské besedy. Matka Růžena
Barvíková, rozená Kurková, byla

Žádosti si můžete vyzvednout
na Obecním úřadě v Lužicích
u místostarostky.

Osobnost
MIROSLAV BARVÍK
Hudební skladatel, pedagog a publicista Miroslav Barvík se narodil v Lužicích 14. září 1919.
V kompozici svých skladeb vyšel
stylově z okruhu brněnských
skladatelů a ze školy Vítězslava
Nováka. Byl ovlivněn Leošem
Janáčkem a jihomoravskou lidovou tradicí. Jádrem jeho tvorby je
dílo vokální. Byl manželem známé

Vybráno z Biografického slovníku
českých zemí, B-Bař.
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Osobnost
před provdáním také učitelkou
v obecné škole v Lužicích. Jejich
syn Miroslav nejprve studoval na
reálce v Hodoníně. Po odchodu
rodičů do důchodu a odstěhování
do Svitav a Brna dokončil studium
a maturoval na gymnáziu v Brně.
V roce 1937 se zapsal na univerzitu
a brněnskou konzervatoř, kde studoval v létech 1937 až 1942 u Janáčkových žáků Jana Kunce, Václava
Kaprála, Jaroslava Kvapila, Viléma
Petrželky a dále také u Ant. Balatky,
Gr. Černušáka, dr. Vlad. Štědrotě,
dr. Quido Arnoldiho atd. Na univerzitě začal u prof. dr. Vlad. Helferta,
dr. E. Dostála, dr. Mirko Nováčka
aj. V roce 1942 získal první absolventskou cenu za Sinfoniettu op.
20 a nastoupil jako učitel hudby
a teorie na bývalém Masarykově
ústavu hudby F. M. Hradila v Ostravě (1942-45). Už v té době se
soustavně zabýval propagací díla
L. Janáčka.
Po válce zužitkoval soukromá
studia u Vítězslava Nováka (1942-
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44) na mistrovské škole kompozice
pražské konzervatoře ve třídě prof.
J. Řídkého (abs. 1950)
Vyučoval hudebně-teoretické
předměty také na brněnské konzervatoři (v letech 1945-47), kde
byl tajemníkem školy, a v roce
1949 se stal profesorem dějin hudby
a teoretických předmětů na pražské
konzervatoři (do roku 1966) a dočasně učil externě opět na brněnské
konzervatoři i na jiných školách.
Skládal kantáty, orchestrální a komorní skladby, písně a scénickou
hudbu. Má nepopiratelné zásluhy
na poli hudební vědy (např. práce
o díle Vítězslavy Kaprálové a Leoše
Janáčka). Z jeho knižních publikací
jmenujme alespoň Hovory o hudbě,
O vzniku a vývoji hudebních slohů
1961, Poprvé v opeře, Praha, 1963
V roce 1966 byl jmenován uměleckým ředitelem nového Janáčkova divadla v Brně (tehdy státní opery). Po roce 1968, tedy po příchodu
sovětských vojsk na naše území, byl
vyloučen z komunistické strany,
protože se proti okupaci vysílalo
veřejně z divadelního rozhlasu,
a byl z funkce ředitele odvolán.
Postupně mu bylo znemožněno
odborně veřejně pracovat (zákaz
publikování). Výpomocně mohl
vykonávat funkci dramaturga Janáčkova divadla a v roce 1979 byl
penzionován.
Většina prací z období
1966-1997 není publikována, i když
jeho činnost – zvláště v janáčkovské
oblasti – byla rozsáhlá. Jen díky
přátelům mohl, bez uvedení svého
jména, realizovat v rozhlase největší janáčkovský cyklus Náš Leoš
Janáček (1978 až 1979), který měl
rozhodující vliv na rozšíření znalostí o Janáčkovi a také na popularitu
jeho skladatelského odkazu v Československu. Od r. 1974 spolupracoval s firmou PETER’s Edition
Lipsko a pololegálně publikoval

My všichni školou povinní
MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE

Pan Miroslav Barvík

několik nových zásadních revizí
Janáčkových partitur. Ty se natolik
lišily od oficiálně tuzemské edice,
že čs. ministerstvo kultury uvalilo
na výtisky PETER’s Edition Luxusní daň, aby znemožnilo jejich
prodej. Přesto se prosadila nová
česká vydání (zároveň s německými
překlady, o nichž se u nás nesmělo
psát) a s anglickými překlady.
Hudební skladatel Miroslav Barvík se zasloužil o popularizaci
vážné hudby (mimo jiné byl tvůrcem oblíbeného rozhlasového
pořadu „Hovory o hudbě“) a jeho
nezapomenutelný hlas si můžete
připomenout na http://obnovenamatice.cz/76/.
Do Lužic se vracel se svou rodinou velice rád a celý život se k rodné obci hlásil. Je pochován na lužickém hřbitově. Potomci Miroslava
Barvíka z Prahy navštívili v roce
2013 Starý kvartýr. V Lužicích mají
mnoho příbuzných – rodiny Kurkova, Herkova, Komosných.
Zpracováno podle autobiografie
Miroslava Barvíka. Fotografie pro
archiv obce a cenné informace nám
ochotně poskytly také paní Miroslava Komosná a její dcera Eva Černá.
Jana Ambrožová

Nezadržitelně se blíží konec školního roku, a tak se pojďme ohlédnout za tím, copak se událo u nás
v mateřské škole za posledních pár
měsíců.
Během školního roku měli rodiče
možnost přihlásit své děti do kurzu
plavání, který je veden odbornými
lektory plaveckého výcviku na
krytém bazéně v Hodoníně. V měsíci dubnu tedy kromě jiných akcí
započal i tento plavecký výcvik.
Děti byly rozděleny do menších
skupinek. Lektoři se tudíž mohli
věnovat dětem individuálně. Děti se
seznámily s vodním světem pomocí
her a používaly různé prostředky,
které jim pobyt ve vodě zpestřovaly (klouzačka, barevné desky,
pěnoví hadi…). Díky tomu všemu
si každou lekci náležitě užily, ve
vodě se vydováděly a odcházely
s úsměvem od ucha k uchu. V závěrečné lekci byl vidět velký pokrok,
a to zejména u dětí, které byly na
začátku výcviku takzvaně vodou
nepolíbené.
Začátek měsíce května byl protkán zejména svátkem maminek,
který děti intenzivně prožívaly.
Nejen že vyráběly dárečky pro
maminky, ale hlavně trénovaly
vystoupení u příležitosti tohoto
svátku. Nacvičovaly pilně a intenzivně, denně se převlékaly do
kostýmů a spoustu času trávily tím,
že vypilovávaly včasné nástupy,
soulad tanečních prvků, dostatečně
hlasitý přednes a mnoho dalších
věcí. Bylo to náročné. Ale dětičky
to nakonec zvládly a „na ostro“
se jim vystoupení velmi zdařila.
Dále jsme v tomto měsíci otevřeli
naše dveře všem, kteří měli zájem

prohlédnout si prostory mateřské
školy. Zájemci měli možnost prohlídky jednotlivých tříd, vybavení
interiéru, zhlédnutí činností dětí
i jejich mimoškolních aktivit či
se dle zájmu seznámit se Školním
vzdělávacím programem a režimem
dne. Proběhl také zápis dětí do
mateřské školy.
A červen – krom jiného tradičně
i čas loučení s předškolními dětmi,
které opustí brány naší mateřské
školy, aby mohly udělat důležitý
krok - vstoupit do školy základní. Letošní loučení proběhlo pod
taktovkou profesionálního moderátora, který si (nejen) pro děti
přichystal pohádku, okomentoval
slavnost pasování dětí do „předškoláckého stavu“ a zorganizoval
diskotéku. A, konečně, v měsíci
červnu proběhlo i slavnostní otevření nové školní zahrady. Ta prošla

celkovou rekonstrukcí, a děti si tak
od jejího otevření mohou užívat
nejen nové hrací prvky, ale jelikož
nám vznikla i bylinková zahrádka,
mohou si trénovat poznávání bylin
a jejich rozlišování, mohou bylinky
ochutnávat a také si vyzkoušet péči
o rostlinky.
Závěrem bychom rády poděkovaly za celoroční spolupráci seniorkám a manželům Sobotkovým.
A také vám všem ostatním, kteří
nám pomáháte. Ne třeba finančně,
ale umíte nás ocenit pochvalou,
poděkováním, milým slovem…
Ani nevíte, jak moc je tohle pro nás
důležité. Děkujeme!
Za kolektiv MŠ
Mgr. Petra Kramářová
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ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLY PROŠLA VELKOU PROMĚNOU

STŘÍPKY Z PRIMA ŠKOLY

Před deseti lety vybudované dětské
hřiště dosloužilo. Z tohoto důvodu
přistoupila obec k realizaci zcela
nového typu moderní přírodní zahrady, která se stala nejen místem
pro hry, ale také učebnou v přírodě.
Herní prvky z akátového dřeva
jsou zárukou pevnosti a trvanlivosti. Nechybí zde ani záhonky se
zeleninou i květinami, domečky
z vrbového proutí, pěšinka pro bosé
nožky z různých materiálů, lavičky,
altánky a pískoviště.
Náklady na realizaci projektu činí
1360000 Kč a jsou hrazeny z dotace
Ministerstva životního prostředí.
Finanční spoluúčast obce je 10%.
Při slavnostním otevření zahrady
12. června 2015 se hrálo, zpívalo
i tancovalo. Na pomoc nejmenším
přispěchaly děti z Lužičánku, dětská cimbálová muzika a členové
dramatického kroužku. Všichni
jsme si užívali nového hřiště až do
pozdního odpoledne.
J. Ambrožová

• Závodníci ze čtyř škol Regionu
Podluží změřili své síly ve skoku
vysokém „Lužická laťka“. Další
ročník této soutěže se vydařil.
I když nebyl překonán rekord
(172 cm Lukáš Parák), přesto
všech 78 účastníků této soutěže
skákalo s nadšením a správným
sportovním nasazením. Letos
byla laťka nejvýše překonána
Radkem Zálešákem (165 cm).

Slavnostní otevření přírodního dětského hřiště při MŠ
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• Školního kola pěvecké soutěže se
zúčastnilo 20 žáků. Všichni byli
za snahu oceněni a pochváleni.
V okresním kole soutěže Zpěváček Podluží pak úspěšně reprezentovali ti, kteří se přihlásili.
Adéla Černá z 8. tř. (umístila se
na druhém místě), Jaroslav Černý
ze 4. tř. a Sára Štětková z 5. tř.
(na třetím místě), dále Karolína
Pecková, Hana Lacková a Eliška Harcová ze 4. tř. a Karolína
Nováková z 5. tř. Děkujeme za
reprezentaci školy i obce.

Foto: M. Hromková

• Dětský folklorní soubor Lužičánek obnovil svoji činnost a zapojil se pod vedením paní učitelek
do kulturního a společenského
života obce. Vystoupení na fašaňkové zábavě, účast na přehlídce
dětských folklorních souborů,
pásmo pro maminky v rámci Týdne pro rodinu – to jsou akce, na
kterých ukázali, jak jsou šikovní
a co všechno umí. Připravují se na
předhodové zpívání a další akce,
které budou následovat. Dětem
se věnují Mgr. Danuše Vojkovská a Mgr. Jitka Vydrová. Velmi
ochotně s nimi spolupracuje paní
Ludmila Pindová. Všem patří
poděkování za jejich práci. Za
spolupráci děkujeme také všem
rodičům. Panu Martinu Peckovi
děkujeme za výrobu šavlí pro
vystoupení Lužičánku.

Děti na Zpěváčkovi Podluží

Děti při hrách na Noci s Andersenem
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Kmentová z 5. tř. Iva se ze zdravotních důvodů nezúčastnila.
• Atletického přeboru škol Regionu Podluží se za první stupeň
zúčastnilo 35 závodníků. Přivezli
šest medailí (Patrik Slatinský, Jakub Slatinský, Adéla Mahdalová,
Eliška Bílková a Alena Fukalíková). Závodníkům z druhého stupně nepřálo počasí, jednu medaili
získala Lucie Dulovcová.

• Některé třídy prvního stupně si
vyzkoušely práci v keramické
dílně. Paní Martině Mirošové
děkujeme za tuto možnost a za
milý a trpělivý přístup.
• Do zábavního vědeckého centra
VIDA v Brně se podívali žáci
čtvrté třídy díky sponzorskému
daru rodiny Harcových.

Štafeta na kolečkových bruslích
• Na páteční Noc s Andersenem
se všichni moc těšili. Přihlásilo
se 138 žáků. V průběhu večera
účastníci plnili úkoly, které si
pro ně připravili učitelé, rodiče,
bývalí žáci a další přátelé naší
školy, bylo jich kolem třiceti.
Moc si toho vážíme a děkujeme.
• V měsících duben, květen a červen žáci 2. a 3. třídy absolvovali
výuku plavání.
14

• I letos jsme závodili na kolečkových bruslích. Školního kola se
zúčastnilo téměř padesát závodníků. Štafetového závodu škol
Regionu Podluží se v kategorii
I. stupně zúčastnily tři školy, II.
stupeň měl zastoupení čtyř škol.
Naše štafety se umístily na prvním místě a opět získaly putovní
pohár lužického starosty.
• Pythagoriáda a Matematický klokan jsou matematické soutěže,
kterých se naše škola pravidelně
zúčastňuje. Iva Jevčaková z páté
třídy je nejúspěšnější řešitelkou
obou těchto soutěží. Okresního
kola Pythagoriády se zúčastnili
Jaromír Herůdek a Kristýna

• Učitelé a žáci školy si pro rodiče
a veřejnost připravili ukázku práce z vyučovacích hodin s moderními pomůckami, s interaktivními
tabulemi. Všichni, kteří přišli na
Den otevřených dveří naší Prima
školy, se mohli nejen podívat, ale
také mnohé věci vyzkoušet. Jsme
rádi, že jste mezi nás přišli.
• Vychovatelka školní družiny
a vedoucí dramatického kroužku
Mgr. Naděžda Vašková nacvičila
s dětmi tři divadelní představení. Děti ze školní družiny zahrály
pohádku O koblížkovi. Členové
dramatického kroužku vystoupili
s pohádkou Hrníčkové kouzlo
a Království zlozvyků. Diváci
nadšeně tleskali za skvělé herecké
výkony.

• Zdravotníci se zúčastnili okresního kola soutěže hlídek mladých
zdravotníků. Obě hlídky zvítězily a postoupily do krajského
kola. Blahopřejeme těmto žákům:
M. Salčáková, J. Herůdek, P.
Gožďálová, S. Nilsen, A. Fukalíková, E. Gožďálová, A. Gožďálová, L. Kordula, A. Úlehlová,
T. Adeyinka, K. Kmentová, K.
Nováková.
• Od ledna do května jsme sbírali
sušenou pomerančovou kůru.
Odevzdali jsme téměř 120 kg do
sběrny léčivých bylin. Nejvíce
přinesli: Lucie Vlková, 4. tř.
(17 730 g), Daniel Pihar, 3. tř.
(12 750 g), Veronika Hromková,
3. tř. ( 9 190 g). Dalších 33 žáků
přineslo více než 1 kg kůry.
• Nejúspěšnější žáci naší školy byli
odměněni výletem se starostou
do Oslavan. Navštívili Permonium a měli možnost si vyzkoušet,
jaké je to najít poklad v ráji permoníků. Jména všech oceněných
žáků naleznete na webových
stránkách školy.

Děti na škole v přírodě

• I v letošním školním roce prožili
společně třeťáci pět dní na škole
v přírodě v Radějově.
• Sběr papíru se uskutečnil poprvé na novém sběrném dvoře.
Celkem se nasbíralo 17 290 kg.
Výtěžek činí 25 070 Kč. Nejvíce
nasbíral Jakub Skočík ze 4. tř.
(1048 kg), Zdeněk Chládek z 5.
tř. (795 kg), Julie a Olga a Skočíkovy (551 kg). V soutěži tříd
zvítězila čtvrtá třída. Děkujeme
firmě Lutes, panu Dombekovi za
spolupráci .

• Školní rok 2014/2015 jsme
zakončili rozloučením s žáky
9. třídy. Děkujeme jim za pomoc
při organizaci školních akcí.
Ve studiu na gymnáziu budou
v novém školním roce pokračovat tři žáci páté třídy. Všem
přejeme hodně dalších studijních
výsledků.
• Přejeme všem příjemné a krásné prázdninové dny.
Vítězové ve sběru pomerančové
kůry

OMLUVA
Omlouváme se za chybu
v minulém čísle zpravodaje. Za přípravu tanečnic
a tanečníků na školní ples
děkujeme rodičům žáků
osmé a deváté třídy.
Vedení školy

Mgr. Jana Líčeníková
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My všichni školou povinní

My všichni školou povinní
Nebelvír a Mrzimor. Šli jsme plnit
po skupinách dvanáct úkolů. Když
už jsme to měli všichni splněné,
sešli jsme se na školním dvoře, kde
nám dal medaile pan ředitel za to,
že jsme se tento rok zúčastnili. Pak
už odcházeli ti, co na noci nespali,
a ostatní šli do tříd. Chvíli potom
začala stezka odvahy. Startovalo se

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Jela jsem na školu v přírodě s třetí
třídou 18. května 2015. Jeli jsme
na Lučinu a byli jsme ubytovaní
v hotelu Radějov. Po cestě tam jsme
se zastavili ve Veselí nad Moravou
ve hvězdárně a v Uherském Ostrohu na Interaktivní výstavě o bájné
Atlantidě. Po příjezdu jsme se ubytovali. Byla jsem na pokoji s Nelou
Hromkovou. Vyhrály jsme v soutěži
o nejuklizenější pokoj.
Pak nás paní učitelka Naďa Vašková rozdělila do družstev podle
barev a seznámila nás s programem
na záchranu pohádkového lesa.
Házeli jsme šišky na Karkulčina
vlka, prošli si Karkulčinou cestou,
zachránili Jeníčka a Mařenku, sbírali perníčky z perníkové chaloupky
a hledali korálky víly Amálky.
Za každou činnost jsme získávali
potřebné body pro svoje družstva.
S paní učitelkou Herůdkovou
jsme zdolali kopec Šumárník
a všichni dohromady jsme pak
chodili na vycházky k přehradě, kde
jsme chytali pulce. Navštívili jsme
rozhlednu a salaš Travičná.

od naší třídy, kde jsme spali. Po nějaké době došla řada i na nás. První
jsme šli na půdu, kde jsme museli
splnit úkol. Když jsme ho splnili,
tak už se potom normálně šlo
a strašili nás ostatní deváťáci. Došla
jsem na konec a stezka odvahy se
mi hodně líbila. Potom už jsme šli
spát, ale moc jsme nespali. Vyhrála

to skupina Mrzimor B, ale to jsme
se dozvěděli až v pondělí, ve škole
nás zavolali na školní dvůr a tam
nám řekli, kdo vyhrál. Tato Noc
s Andersenem se mi hodně líbila.
Anežka Němcová, 7. tř.

INFORMACE ZE ZUŠ

Měli jsme diskotéku, kde jsme
hráli různé soutěže. Pak bylo vyhodnocení celého pobytu.
V pátek, když jsme se vraceli, tak

jsme se stavili v mlýně v Kuželově.
Moc se mi tam líbilo. Jela bych
ještě jednou.
Adéla Holomčíková, 3. tř.

14. 5. 2015 jsme uspořádali v naší
pobočce žákovskou besídku. Tentokrát bylo na programu rekordních
33 čísel.
Besídky se účastnili také žáci
z naší kmenové ZUŠ Dolní Bojanovice.
Ráda bych ocitovala slova jedné
z maminek, která řekla: „Besídka
včera byla zase krásná, opravdu
krásná, živá hudba i s chybami je
něco úplně jiného než reprodukovaná.” Chybička se občas opravdu
vloudí, ale cesta ke skutečnému
hudebnímu mistrovství je dlouhá
a my se teprve učíme.
7. 5. 2015 uzavřely dvě žákyně
naší pobočky studium prvního
cyklu absolventským vystoupením

na koncertě v sále ZUŠ Dolní Bojanovice. Měly možnost zahrát si na
opravdovém koncertním křídle a po
svém výkonu obdržely pamětní list
a malý dárek. Po koncertu proběhlo
slavnostní focení a na závěr školního roku dostanou absolventské
vysvědčení.
Na fotografii Monika Nováková
a Natálie Rampáčková.
V letošním školním roce proběhly
soutěže základních uměleckých
škol v oboru dechových nástrojů.
V této soutěži se Pavel Příkazský,
žák ze třídy p. uč. Lenky Esterkové,
umístil v okresním kole na třetím
místě ve hře na klarinet.
Pavel je členem dětské cimbálové
muziky.

Monika Nováková

NOC S ANDERSENEM
Když se řekne Noc s Andersenem,
tak se mi vybaví mnoho zábavy,
spaní ve škole, stezka odvahy
a mnoho dalšího. Tento rok jsem
tam byla podruhé. Každý rok to
pořádají deváťáci. Tento rok se mi
to líbilo víc než minulý, protože
se to od sebe hodně lišilo. Minulý
rok jsme byli ze začátku ve třídách
a potom jsme šli do haly, kde jsme
měli módní přehlídku, pak byla
diskotéka a poté stezka odvahy,
která nebyla nic moc, protože se
skoro nikam nedalo schovat. Tento
rok to bylo tak, že jsme se rozdělili
do skupin Havraspár, Zmijozel,
16

Natálie Rampáčková
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Kultura
TÝDEN PRO RODINU SE VYDAŘIL
Osmý ročník Týdne pro rodinu
(TPR) se konal na mnoha místech
České republiky. Mottem letošního
ročníku bylo: „Rodina je místo,
kde život začíná a láska nikdy
nekončí“.
V Lužicích jsme se do této akce
zapojili podruhé. Termín jsme zvolili záměrně o týden později, než
ho měli v Hodoníně, od 23. do 30.
května, abychom dali příležitost
rodičům i dětem navštívit bohatý
program v Hodoníně i v Lužicích.
Mateřská škola otevřela dveře
rodičům naopak s předstihem, aby
mohli přijít ještě před zápisem dětí
do MŠ.
Organizátoři z kulturní komise
RO, pedagogové základní a mateřské školy, ZUŠ, baletního kroužku
a TJ Baníku, k této příležitosti připravili pro rodiny řadu programů.
Den otevřených dveří lužické
Prima školy, divadelní představení
dětí školní družiny a dramatického
kroužku, sběr papíru ZŠ, besídka
zájmových útvarů a Sportovní den
dětí patřily mezi největší akce.
V sobotu jsme si v Prima škole
vyzkoušeli práci s interaktivní
tabulí, zhlédli např. ukázku první
pomoci žáků zdravotního kroužku,
módní přehlídku, lámali si hlavu
nad hádankami a hlavolamy, obdivovali nové učební pomůcky a hry.
V Prima škole bylo prostě prima☺.
Sokolovna praskala ve švech při
divadelním představení dětí školní
družiny, dramatického kroužku
i při besídce nazvané Tančíme pro
rodiče, kde svým rodičům zatančil
baletní kroužek, folklorní soubor
Lužičánek, zahrála dětská cimbálová muzika z Lužic a žáci ZUŠ.
18

Den otevřených dveří v ZŠ

17 tun nasbíraného papíru byl
obdivuhodný výsledek pondělního
sběru papíru. Ulice Kratiny už
dlouho nezažila takový nával před
sběrným dvorem. Poděkování za
obětavost i trpělivost patří hlavně
rodičům, pochvala zase organizátorům a dětem. Na příští rok budou
zajištěna taková opatření, aby se
tempo odevzdávání ještě zvýšilo.
Dveře měli pro rodiče otevřeny
také ve školní jídelně, která byla
svátečně vyzdobena, voněla ovocnými a zeleninovými šťávami a kde
hlavně klukům chutnaly výborné
pomazánky připravené členkami
Klubu seniorů. Když jsme si pohráli
v knihovně, mohli rodiče navštívit
přednášku o výchově Životní mapy
a jejich děti si zatím pohrály s hudbou při muzikoterapii.
Klub rodičů Šrůbek měl v pátek
otevřeny dokořán dveře, a dokonce
i okna. Na zahradě klubovny za OÚ
se výtvarně tvořilo, stavělo i bouralo, prodávalo i nakupovalo. Pracovní zápal všech byl tak veliký, že
se nedalo vůbec poznat, kdo si víc
hraje, jestli děti nebo jejich rodiče.
Sportovní den dětí – navštívilo
přes 220 dětí a bylo to opravdové
finále Týdne pro rodinu.
Těší nás, že se všechny akce setkaly s velkým zájmem rodin a doprovázela je příjemná atmosféra.
Organizátoři z řad pedagogických
pracovníků, spolků a sportovních
oddílů, ale hlavně děti zvládly vše
na jedničku. Všem patří naše velké
poděkování .

Divadelní představení dětí

Jana Ambrožová
místostarostka

Tančíme a hrajeme pro rodiče

Den otevřených dveří a oken ve Šrůbku
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OSVOBOZENÍ OBCE 13. DUBNA 1945

BESEDA S PAMĚTNÍKY

V Lužicích je již dlouholetou
tradicí připomínat si osvobození
obce RA a uctít památku obětí
druhé světové války.V letošním
roce jsme při příležitosti 70. výročí
osvobození obce Rudou armádou
a konce 2. světové války uspořádali
několik vzpomínkových akcí:
V neděli 12. dubna v předvečer
oslav se konal v prostorách základní
školy koncert Hodonínského smyčcového kvarteta ve složení Marie
Snopková - 1. housle, Jan Nosek
- 2. housle, David Herzán – viola,
Marie Havránková – violoncello.
Zazněly skladby V. Stamice- Smyčcový kvartet G-dur, dva valčíky
A. Dvořáka, Smyčcový kvartet
C-dur(Ptačí) J. Haydna a skladby
A. L. Webera - You must love me
a Hallelujah od L. Cohena. Slovem
provázela Mgr. Tatiana Hromková,
která připomněla hostům 70. výročí
osvobození Lužic.
Hodonínské smyčcové kvarteto
podalo skvělý výkon a pro publikum to byl nevšední umělecký zážitek, přestože prostředí hudebny ZŠ
nemůže vynahradit koncertní sál.
V pondělí 13. dubna v 10 hod.
dopoledne proběhl pietní akt u pomníku osvobození před základní
školou. Je velmi potěšitelné, že se
jej zúčastnili kromě občanů a představitelů obce také žáci základní
školy se svými učiteli a vystoupili
s pěkným kulturním pásmem.
Očekávali jsme vzácného hosta –
básníka Marka Bljumentala, který
v Lužicích jako voják RA, letecký
technik, prožil konec druhé světové
války a který žije ve věku 88 let
v Praze. Ve svém pokročilém věku
se už do Lužic nevypravil, ale jako
omluvenku nám poslal sbírku svých
básní.

Po skončení pietního aktu uspořádala obec Lužice ve spolupráci se ZŠ vzpomínkovou besedu
s lužickými občany, pamětníky
osvobození obce, v hudebně ZŠ.
Naše pozvání přijal předseda Čsl.
obce legionářské Mgr. František
Trávníček, který besedu zahájil,
a pamětníci - osmdesátníci Helena
Holačková, Antonín Komosný,
Miluška Kopřivová, PhDr. Miroslava Rošková, Miroslav Šimek a
Aloisie Víchová. Velmi zajímavě
žákům školy vyprávěli své zážitky z období druhé světové války
a osvobozování Lužic. V té době
byli ve věku dnešních žáků, kteří
při besedě hltali jejich vyprávění
o letišti, osvobozování, o tom, jak
byl ve škole nejdříve německý
a potom ruský lazaret, jak německý
ostřelovač střílel z věže kostela,
jak se učili ve stodolách, na pastviskách, jak sovětští letci žili
až do podzimu 1945 v rodinách,
v sokolovně se po válce pořádaly
estrády atd. Jejich vzpomínky prokládala písněmi zpěvačka Tatiana
Janošová z Brna. V jejím podání
zazněly oblíbené písně T.G. Masa-

Věnec k pomníku padlých

Zástupci Sokola při památníků padlých

Foto: Hromková

Foto: Denisa Šimíková

Pamětníci na besedě k 70. výročí
osvobození Lužic
Foto: Denisa Šimíková
a který tak zajímavě dětem vyprávěl
o své brigádě na lužickém letišti,
zemřel náhle ve věku 85 let o tři
dny později. Jsem moc ráda, za to
milé poslední setkání i rozloučení.
Na pana Miroslava Šimka budeme
rádi vzpomínat.
P.S. Fotografie nám přinesl ukázat
jeho syn Mirek.

Děti při vystoupení k 70. výročí osvobození Lužic Foto: Denisa Šimíková
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ryka, písně sokolské, ruská Kaťuša,
Rjabinuška a další.
Naše vzpomínání v poledne přerušil pan Mira Šimek. „Přátelé, já se
s vámi loučím, mějte se krásně, já
jdu vařit oběd. A dojděte se podívat
na fotky, které doma mám.“ Ještě
poděkoval za kytičku, usmál se
ode dveří, zamával a odešel. V té
chvíli nikdo z nás netušil, že se
s námi rozloučil napořád. Pan Mira
Šimek, kterého jsem musela hodně
přemlouvat, aby na besedu přišel,

Vojáci Rudé armády

Mgr. Jana Ambrožová
místostarostka
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MUZIKOTERAPIE V MŠ LUŽICE

Spolky

V dubnu tohoto roku se uskutečnila
první celostní muzikoterapie v MŠ
Lužice.
Formou pohádky jsme si předvedli hudební nástroje s přirozeným
laděním, např. šamanský buben,
koncovku, djembé, brumli a jiné.
Vytvořili jsme muzikoterapeutický orchestr, zazpívali jsme si
s šamanským bubnem a na závěr si
děti samy mohly vyzkoušet hru na
jednotlivé nástroje.
Myslím, že jsme si krásně zahráli
a zazpívali a přitom také relaxovali.

DESET LET ČESKO-FRANCOUZSKÉHO PŘÁTELSTVÍ

Marie Havránková
Děti při muzikoterapii

WOHNOUTI NA LUŽÁKU...
V pátek 12. června se v areálu Cihelna konal koncert kapely
Wohnout. Večer zahájila skupina
Eponine, která za námi přijela
z Brna. Jako předkapelu si Wohnouti přivezli skupinu TH!S, ve které
hraje i známý umělec Vojta Kotek.
No a samozřejmě vyvrcholením
večera byli samotní Wohnouti.
Hráli neúnavně skoro dvě hodiny
a byl to skvělý zážitek. Kluci jsou
moc sympatičtí a pohodoví. Rádi
se s fanoušky vyfotili a popovídali.
Shodou okolností měl právě 12.
června narozeniny lídr kapely Matěj
Homola. Od diváků tak dostala celá
kapela panáky a publikum Matějovi
zazpívalo píseň „Živijó“. Když jsem
se po koncertu ptala Wohnoutů
i ostatních kapel, byli nadšení a říkali, že si koncert opravdu skvěle
užili. Byli ještě tak nabití energií,
že slavili až do šesti do rána. Když
jsem ji šla ráno probudit se snídaní,
moc se jim vstávat nechtělo (komu
by se taky chtělo...) Ranní kávička
je ale probudila a kolem jedenácté
22

Skupina Wohnout
Wohnouti jeli domů. Vojta Kotek
a jeho skupina se ještě vykoupala
na probrání v „Lužáku“ a pak také
vyrazili na cestu.
Jsem moc ráda, že se tyto skupiny
podařilo zajistit a že se jim u nás
líbilo. Je tedy možné, že za námi do
Lužic ještě někdy přijedou.
Tímto bych chtěla poděkovat

všem, kteří pomáhali při organizaci
a zajištění akce. Pro příští rok se
snad podaří zajistit taky další dobrá
kapela a koncerty v Lužicích se
stanou tradicí a postupem času se
vytratí všechny nedostatky, na které
se letos přišlo.
Příští rok se budu těšit
Denisa Šimíková ☺

Jak ten čas letí! Za několik týdnů
oslavíme s našimi přáteli z Lužic
desetiletou existenci partnerství,
které značně sblížilo naše dvě
vesnice a mělo vliv především
na poli kulturním a sportovním.
Bez nadsázky přispělo vytvoření
našeho partnerství k rozvoji evropské sítě překračující hranice
a podporující přátelství států
tvořících Evropskou unii.
Jazykové bariéry, které se ze začátku zdály nepřekonatelné, se rozplývají, a to i s pomocí moderních
komunikačních prostředků. I když
se hlavním komunikačním jazykem
mladých stává angličtina, komu to
překáží? Samozřejmě že nikomu,
nejsme již v časech přehnaného
lingvistického šovinismu. Měli
bychom naopak připustit, že jsou
tu i jiné prostředky vzájemné komunikace a porozumění, například
sport. Jaká radost vidět dvě družstva
patřící dvěma zemím Evropské unie
stojící na jednom hřišti. Úsměvy
hráčů jsou nám nejlepší odměnou,
jakou můžeme dostat.
Patřilo by se srovnat i podmínky
našich životů, aspekty společenské,
rozvoj a fungování infrastruktur
(vedení obcí, školství, zaměstnání,
rozpočty atd.) - to jsou primární cíle
smlouvy podepsané našimi dvěma
vesnicemi. Ale k tomu se vrátím
později. Desáté výročí si zaslouží
pohled do historie.

V roce 2003 během schůze zastupitelstva Isdes pan Didier Contu
vnukl myšlenku partnerství s některou z vesnic Evropské unie. Tento
návrh byl s nadšením přijat.
Téměř současně rodina Peckova
z Lužic navrhla to samé právě starostovi Isdes.
Pan Jaroslav Pecka, nedávno zesnulý malíř zvučného jména, a jeho
žena Ludmila, sochařka, byli již
dlouho přátelé rodiny Johanových
v Isdes. Fakt, že pan Zdeněk Johan
byl v tu dobu starostou Isdes, podstatně urychlil veškerou potřebnou
administrativu.
Předběžné rozhovory a diskuze
proběhly velice rychle, dohoda
o partnerství byla přijata na rokování zastupitelstva obce Lužice
usnesením č. 14/6 dne 26. srpna
2004 a na rokování zastupitelstva
Isdes s potvrzením hejtmanstvím
regionu Loiret dne 25. ledna 2005.
V tu chvíli se naše vysněné partnerství zrodilo.

Slavnostní podpisy smlouvy byly
určeny na 2. července 2005 v Lužicích a 14. července téhož roku
v Isdes. Tato dvě data byla vybrána
v souvislosti se dvěma velkými
svátky – hody v Lužicích a národním svátkem ve Francii.
Ceremonie byly identické v obou
zemích: projevy starostů, přečtení
textu smlouvy, podpisy, národní
hymny a sklenička na přátelství.
Byli jsme „čtyři mušketýři“
vydávající se do Lužic – Z. Johan,
starosta, J.-L. Forien, tajemník, G.
Couvert a P. Millan, místostarosta.
Byl to malý skok do neznáma:
o Lužicích jsme nevěděli téměř nic.
Objevili jsme dokonalou a dynamicky se rozvíjející vesnici se
zásobami ropy a lignitu a především nezanedbatelnou vinařskou
produkcí. Přijetí překonalo naše
očekávání a zůstaly nám na něj dodnes nezapomenutelné vzpomínky.
Setkali jsme se s obyvateli velice
spjatými s krásami svého kulturního

Proč Česká republika? Proč
Lužice, když existuje tolik jiných
zemí a tolik jiných vesnic v rámci
Evropské unie?
Tak jako to často bývá, rozhodla
náhoda.
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ravou, jejími zvyky, stylem života
a nově objevují i krásy Prahy.

a folklorního dědictví. Nádhera krojů, zpěvů a tanců završila naši cestu.
O pár dní později dorazila poprvé
do Isdes delegace z Lužic čítající
15 osob. To byl spektákl! Přišli
oblečení v krojích se svým starostou v čele, chrlili ohňostroje barev
svých krojů a slovanskou radost ze
života celou vesnicí. Navštívili zámek Chambord a také se zúčastnili
oslav Johanky z Arku v Orléans.
Na počest české delegace se navíc
konala v prostorách mateřské školy
výstava české malby.
Začátek našeho dobrodružství
jsme úspěšně měli za sebou a pocítili jsme poprvé zaslouženou úlevu.
Na důkaz trvalosti partnerství
byly stvořeny dvě instituce: Comité
du jumelage v Isdes pod vedením A.
Fromont a Klub česko-francouzského přátelství v Lužicích pod vedením K. Dostála. Tyto dvě instituce
mají na starost programy a realizace
našich vzájemných návštěv.
Začali jsme v ročním rytmu návštěv, ale velice rychle jsme zjistili,
že tato frekvence není udržitelná
z pohledu finančního. Proto jsme
24

zavedli frekvenci dvouletou, která
momentálně vyhovuje.
Nezdá se mi vhodné podrobně
tu vykládat vyčerpávající seznam
všech aktivit partnerství, každý se
může obrátit na výroční zprávy
klubů.
Jisté je, že pro naše přátele z Lužic je aktuálně už jen málo záhad
v údolí Loiry a hlavního města našeho regionu. Začali také poznávat
Paříž. Pro obyvatele z Isdes je to
podobné – spřátelili se s jižní Mo-

Mezi pozoruhodné realizace patří
soutěž Rozkvetlé Lužice zakládající
se na stejných pravidlech jako u nás.
Jednou ročně se vesnice spojí i pro
podpoření Telethonu. Při této příležitosti probíhá řada různých soutěží.
Lípa jako symbol České republiky, dárek z Lužic, roste před obecní
ubytovnou a socha svaté Barbory,
patronky horníků, pyrotechniků
a hasičů, našla čestné místo v kostele v Isdes.
Také divadlo Za Paravánem
odehrálo před pár lety představení
i v Lužicích.
Rozhodně tady nemůžeme vypočítat všechny vzájemné kontakty
rodin, které jsou nejcennějšími
zkušenostmi partnerství.
Jedna věc je jistá: dnes se hraje
pétanque stejně dobře v Lužicích
i v Isdes.
Mnoho zdaru partnerství i v dalších letech!
Zdeněk Johan
Z francouzštiny přeložily žačky
kurzu francouzštiny pod vedením
své učitelky Terezy Ištvánkové ☺

NÁVŠTĚVA FRANCOUZSKÉ DELEGACE PŘI PŘÍLEŽITOSTI
10. VÝROČÍ PARTNERSTVÍ OBCÍ
Návštěva francouzské delegace
při příležitosti 10. výročí partnerství obcí se uskuteční ve dnech
2. července – 9. července 2015.
Přijede 27 francouzských hostů,
v čele se třemi starosty – Zdeňkem
Johanem, Alleinem Leboulanger
a novým starostou Christianem
Colas.
Organizačně zajišťují jejich pobyt
ve spolupráci s obcí členové Klubu

česko-francouzského partnerství.
Naši hosté se zúčastní Cyrilských
hodů, podívají se např. do Rožnova pod Radhoštěm, Kopřivnice,
Lednice. Pozveme je do vinných
sklepů ve Valticích, prohlédnou si
naši obec i město Hodonín. Bydlet
budou v hostitelských rodinách.
Oficiálně naše hosty přivítáme
na předhodovém večeru v sobotu
4. července. Do pondělního krojo-

vého průvodu obcí vykročí po boku
našeho starosty také francouzští
starostové. V úterý 7. července se
setkají se členy některých spolků,
prohlédnou si naši obec a v 16 hod.
se bude konat slavnostní setkání se
členy zastupitelstva a občany při
příležitosti 10. výročí partnerství
obcí. Na všechny akce jste srdečně
zváni!
J. Ambrožová

se pak po Ostravě pohybovali starou
karosou z 80. let minulého století
a tím jsme budili nemalou pozornost okolních chodců a obyvatel
Ostravy.
Posádku autobusu tvořili kromě
řidiče i mladí kluci – muzikanti,
a tak jsme první píseň zpívali za
doprovodu houslí už v nadchodu
ostravského hlavního nádraží.

Zpěv jsme pak zopakovali ještě
mnohokrát a vždy na zajímavých
a atraktivních místech. Posuďte
sami.
Už v pátek odpoledne se ozývalo
z věže ostravské Nové radnice,
což je nejvyšší radniční věž u nás,
„V tych Lužicach na kopečku“. Na
příští ostravský výlet jsme si nechali
zpěv do známé ostravské Stodolní

MUŽÁCI V OSTRAVĚ
Už se stalo tradicí, že v květnu
vyrážejí mužáci se svými protějšky
na jarní výlet. Všechny dosavadní
výlety byly jednodenní – sobotní
do okolí Lužic, a tak jsme postupně navštívili rozhlednu na Podluží
u Starého Poddvorova, Výklopník
u Sudoměřic spojený s plavbou po
Baťově kanálu, zvládli námořnický
a pirátský výlet po Baťově kanálu
na trase Petrov – Vnorovy – Veselí
nad Moravou a minulý rok jsme
přes borovicové lesy a písečné
duny dojeli až k drezíně a Muzeu
ve vagónu v Ratíškovicích.
Letošní rok byla změna. A to
změna podstatná. Výlet byl celovíkendový. Už léta nás totiž zve
lužický rodák Jura Ambrož na
návštěvu svého sklepa na okraji
Ostravy. A léta se tento výlet nepodařilo uskutečnit, až letos. Výlet byl
dlouho připravován a cca 20 účastníků jej o posledním květnovém
víkendu absolvovalo. A myslím, že
se vydařil.
Cestu z Hodonína do Ostravy
a zpět jsme absolvovali vlakem, přičemž jsme využili služeb Českých
drah a za sebe mohu říci, že k plné
spokojenosti. V pátek a neděli jsme

Mužáci v Ostravě
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ulice, kterou jsme si prošli, vyfotografovali se v ní a nahlédli z ulice
do některých lokálů.
V sobotu jsme začali se zpěvem
v areálu Hornického muzea na Landeku, pod těžní věží, po prohlídce
podzemních prostor a po vyfárání,
jako poděkování našim průvodcům,
starým havířům, které jsme evidentně potěšili písní „Pri trenčanskej
bráně“. Po obědě jsme ve stejném
areálu před hornickou hospodou
U Barborky zanotovali „ Za horama
dědina“ a „Za horama, za dolama“.
Odměnou nám byl potlesk nejenom
personálu hospody, ale i mnoha
návštěvníků areálu.
Nejvíce se samozřejmě zpívalo
v sobotu večer ve sklepě u Jury Ambrože. Jura nás provedl lokalitou,
kde se svou rodinou i zvířectvem
žije, ukázal nám sklep, vzorně a srdečně se o nás se svou paní staral,
a to včetně výborného jídla a vína,
ve sklepní rotundě pro nás připravil
degustaci svých vín. Jurovi i jeho
paní patří za pozvání i pohostinnost
upřímný dík.
V neděli jsme navštívili národní
kulturní památku – Dolní oblast
Vítkovic, která dnes patří k častým turistickým cílům a hlavním
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atraktivitám celého ostravského
regionu, a nutno dodat, že oprávněně – Ocelové město uprostřed
města. Staré vysoké pece, těžní věž
dolu Hlubina, koksárna, kilometry
potrubí atd., to vše dnes můžete
pod dozorem zkušených průvodců navštívit a zblízka si ohmatat.
Prošli jsme částí tohoto labyrintu,
speciální výtah nás vyvezl na vrchol vysoké pece, odkud jsme ještě
pěšky a někteří dalším výtahem
stoupali na nově otevřenou vyhlídkovou terasu. Ostravu jsme měli
opět jako na dlani, každý z nás si
mohl udělat obrázek o její velikosti,
jejích průmyslových areálech, ale
stejně tak i o rozsáhlých zelených
plochách, jež Ostravou prostupují
a lemují ji. Pro nejednoho účastníka
zájezdu velké překvapení. Zkrátka
„…černá, Ostrava černá…“, jak zpívá ostravský bard Jaromír Nohavica
v jedné ze svých písní, už neplatí.
Samozřejmě se zpívalo na nové
vyhlídkové věži nad vysokou pecí,
zpívalo se i uvnitř vysoké pece.
Kdy a kde se vám podaří zpívat
s kamarády ve vysoké peci? Jedině
v Ostravě a s Lužickými mužáky.
Nutno dodat, že jsme zpěvem vždy
zaujali, okolojdoucí se zastavovali

a poslouchali a věřím, že jim naše
písničky zpříjemnily náladu.
Poslední zpívání pak proběhlo
v mém rodišti, v Dolní Lhotě nedaleko Ostravy, kde byl zajištěn
nedělní oběd a rozloučení s Ostravskem a kde se už do hraní a zpívání
zapojili kromě nás i další přítomní.
Cením si toho, že zájezd probíhal
po celou dobu v pohodové a pokojné atmosféře bez jakýchkoliv
nedorozumění a zmatků, všichni
k tomu přispěli svým pozitivním
naladěním, pro všechny byla navštívená místa zdrojem nového poznání, nových zážitků a zkušeností.
Ve vlaku jsem cestou do Ostravy
rozdal všem pro zasmání i poučení
papír, na kterém byla uvedena
některá slovíčka a fráze typická
pro ostravský region. A tak kdyby
kdokoliv z vás měl problémy s určením významu slov, např. aji, kaj,
bo, brutvana, děprem,un i, le un i,
bedrunka, klamerka, parurazy…,
obraťte se s důvěrou na účastníky
ostravského zájezdu. Základy ostravštiny zvládli bravurně.
Věřím, že stejně jako si desítky
lidí zapamatují naše ostravské
zpívání, i my si v sobě poneseme
ostravské zážitky a dojmy.
Tomáš Klásek
P.S. Zájezdu se zúčastnilo i šest
dětí našich členů ve věku 7 měsíců až 10 let. Měl jsem z toho při
plánování zájezdu obavy. Ale děti
byly úžasné, správné, dokázaly
se zabavit, program je upoutal
a zaujal. Ukázalo se, že mé obavy
nebyly na místě, za což patří šesti
malým cestovatelům a jejich rodičům dík a pochvala.
Kdo by se chtěl seznámit i s fotodokumentací našeho zájezdu,
má možnost na našich webových stránkách na adrese: www.
muzaci-luzice.cz, ve fotogalerii
a fotkách za rok 2015.

CO SE DĚJE NA JAŘE U BRONTOSAURŮ
O jarních prázdninách jsme se vydali na další ze šesti ostrovů.
Tentokrát na ostrov Příšerky s.r.o. do Moravské Nové Vsi,
kde jsme se snažili dopadnout chameleona.Ten nám ukradl
další indicii, a tak jsme se ho snažili chytit.To se nám bohužel
nepodařilo. Aby naše nová klubovna vypadala veseleji a byl
tam vidět kus naší práce, vrhli jsme se na malování skříní.
Večer pro nás byla nachystána stezka, ale abychom se nebáli,
nebyla to stezka odvahy, ale pohody. Jejím účelem bylo, aby
instruktoři co nejvíce děti rozesmáli, a dokud se jim to nepovedlo, nemohli pokračovat dále. Občas to trošku trvalo, ale
nakonec se smáli všichni.
V březnu jsme se byli podívat na výpravě u koní v Mutěnicích. Dopoledne jsme všem koníkům uklidili boxy. Když bylo
hotovo, opekli jsme si špekáčky a pak nás čekala projížďka
na koni. Všichni jsme se na ni těšili a moc se nám to líbilo.
Po cestě zpátky jsme v Hodoníně potkali vojáky, a tak jsme si
s nimi udělali společnou fotku.
V dubnu jsme se zúčastnili hned dvakrát Dnu Země. První
byl v Lužicích, kde jsme sázeli stromky. Druhý byl hned
na celý víkend v Mikulčicích. V pátek navečer jsme sbalili
spacáky, vzali kola a jeli na klubovnu do Mikulčic. Večer
jsme hráli hru společně s oddíly, které přijely s námi oslavit
Den Země. V sobotu jsme jeli na kole na vykopávky, kde nás
dopoledne čekaly stezky se spoustou úkolů. Odpoledne jsme
měli na výběr z několika přednášek, např. botanika, zvířátka
z okolí, geocaching, historie vykopávek a další. Mezitím jsme
se mohli podívat na novou rozhlednu nebo si opéct špekáček.
Večer jsme měli u klubovny táborák, u kterého se volil „Brďák
roku“. Za mladší to je Elisabeth Truhlářová z MNV a za starší
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Jonáš Burian z Tišnova. V neděli jsme hráli
bränball a celou akci jsme zakončili odpoledním
divadlem Pipi Dlouhá Punčocha.
Nebudeme se nudit ani v létě. Čekají nás hned
dva tábory – příměstský a stanový, na které už
se všichni těšíme ☺
Monika Nováková

Foto: Ctibor Brančík
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SKAUTSKÝ ODDÍL SOJKY
Už nám uplynul téměř celý školní
rok, během kterého jsme se scházeli
každý čtvrtek, hráli jsme hry, učili
se skautským dovednostem, zpívat
trampské písničky. Před koncem
školního roku máme ještě v plánu
udělat si spolu s dětmi výpravu vlakem do brněnské zoologické zahrady a pak hurá, jsou tu prázdniny! Na
počátku letních prázdnin nás čeká
největší akce roku, a to tábor. Tábor
bude pro náš oddíl s ohledem na věk
dětí zkrácen na 10 dnů – vždyť pro
některé z dětí to bude první delší
odloučení od rodičů!
Jako již tradičně bude tábor vybudován v krásném prostředí Vysočiny
za obcí Polnička kousek od Žďáru
nad Sázavou.Už se moc těšíme!
Vždy je to ohromný zážitek, když
na zelené louce vyroste na počátku
léta malá vesnička se stany s pod-

sadou i s týpky, s hangárem (velký
společenský stan), chajdou s polní
kuchyní, hřištěm na pasáka, polními
umyvárkami i sprchami.
Je super pocit, když si můžete vyběhnout do lesa zahrát si hry, nasbírat
dřevo na topení nebo prostě jen tak
pro radost, je prostě skvělé osvěžit
se v Sázavě, zase po roce pozdravit
Dářko, Pilskou nebo si zajít na zmrzlinu či kofolu na Vagon a pobavit se
na zdejším zábavním hřišti.
Celý tábor samozřejmě hrajeme
bojovku, zdokonalujeme skautské
dovednosti, starší si na táboře
mohou např. vysloužit tři orlí pera,
pořádáme výlety, chodíme plavat,
hrajeme hry, pořádáme táboráky,
účastníme se nočních hlídek…
Co ještě dodat? Tábor nám nemůže pokazit ani špatné počasí, jak
se říká, není špatného počasí, ale

jen nevhodného oblečení. Z tohoto
důvodu vypadají naše zavazadla
v parném létě prapodivně, když
vedle plavek a slunečních brýlí
balíme zimní bundu a rukavice, ale
už víme své! Na Vysočině je vždy
chladněji než u nás na jihu a rána
bývají mnohdy opravdu studená.
Jsou roky, kdy se teplé oblečení
nepoužije, ale pokud se počasí
úplně nevydaří dle našich představ,
je teplé oblečení na místě. A jak je
důležitá dobrá pláštěnka a nepromokavá obuv! Pak je v permanenci
více hangár, jede se do aquaparku,
ale rozhodně není ani v nevlídném
počasí čas na nudu.
Takže HURÁ NA PRÁZDNINY!!!
Pampeliška
(Kristýna Neugebauerová)
a Nemo (Tomáš Neugebauer)

CO JE NOVÉHO U SENIORŮ?
Letošní rok jsme v našem klubu zahájili v únoru členskou schůzí, kde
proběhly volby do výboru. Předsedkyně paní M. Kadalová a pokladní
paní M. Miklošková se rozhodly po
10 letech ze svých funkcí odstoupit.
Oběma za jejich dlouholetou skvělou práci děkujeme. Po volbách
se předsedkyní stala paní S. Repíková, pokladní paní E. Bartošová
a nové členky výboru jsou paní L.
Líčeníková, která dostala na starost
kulturu a sport, a paní M. Ulehlová,
která se začala starat o věci sociální.
Hned první naší akcí v letošním
roce byla Josefská zábava, na které
byl pěkný program i bohatá tombola. Za dary do tomboly bych chtěla
všem dárcům dodatečně poděkovat.
K tanci a poslechu nám zahrála již
tradičně hudba „Duo Jitřenka“.
Podle reakcí zúčastněných se dá
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soudit, že se akce povedla. Jen nás
mrzí, že nás nepřišlo víc.
Každý týden na jaře a na podzim jezdíme plavat do lázeňského
bazénu v Hodoníně, první týden
v květnu jarní plavání skončilo.
Další naší akcí byl celodenní
zájezd na jarní výstavu Flora Olomouc. Myslím, že mohu říci, že se
nám všem výstava velmi líbila, bylo
to krásné přivítání jara a i počasí
nám přálo, s prázdnou určitě nikdo
domů nejel, všichni jsme si vezli
zážitky a většina připojila i hmotnou
připomínku výstavy.
Na 2. května byl naplánovaný
výlet na kolech. Počasí zpočátku
nevypadalo moc slibně, ale přesto
jsme ve 13 h vyrazili od OÚ na
zahájení lázeňské sezony do Lázní
Hodonín. Tam jsme se podívali na
program (módní přehlídku). Pak

jsme pokračovali na „splav“ na řece
Moravě. Po krátkém občerstvení
jsme pokračovali přes Nesyt na Lužák. Tady jsme se spokojeni rozešli
domů. Chtěla bych smeknout pomyslný klobouk před paní Holačkovou,
která je jednou z našich nejstarších
členek, byla úžasná, držela s námi
„krok“ a pochvalovala si, že to
byl pěkný výlet. Škoda, že s námi
nejelo víc našich členů! Bylo nás
jen 8. Protože kola k našemu kraji
patří, další výlet na kolech na sebe
nenechal dlouho čekat. Tentokrát
jsme jeli do Mikulčic na „vykopávky“ podívat se na novou rozhlednu.
Bylo pěkné počasí, a tak se nám jelo
velmi dobře a myslím, že i tento
výlet se všem zúčastněným líbil.
V červnu nás čeká návštěva divadla v Brně. Z programu jsme si
vybrali muzikál „Johnny Blues“.

Chystáme také celodenní výlet na
zámek ve Slavkově v době konání
Napoleonských dnů. Všechny naše
akce jsou vždy v předstihu oznámeny na plakátech a na infokanále.
Na závěr bych mezi nás chtěla pozvat všechny seniory, kteří by měli
chuť se do našeho klubu přihlásit,
účastnit se našich akcí a spolupracovat s námi. Přivítáme nové nápady
a rady k rozšíření a zpestření naší
činnosti.
Přeji všem našim členům i všem
občanům Lužic pěkné a slunečné
léto.
Za výbor klubu seniorů
Soňa Repíková
Senioři na cyklovýletě

Rozhovor
KDYŽ JE KONÍČKEM CESTOVÁNÍ
Že mezi lužickými občany není o cestovatele nouze, jsme měli možnost se přesvědčit již několikrát. A osmadvacetiletý Vojtěch Novák k nim bezesporu také patří. Aby si splnil své sny, vzdal se místa makléře na energetické burze a vydal se několikrát do méně známých končin jihovýchodní Asie poznat tyto – pro běžného
Středoevropana – exotické země.
1. Proč právě jihovýchodní Asie,
resp. co tě na těchto končinách
láká?
Nějaký ten rok zpátky plno mých
kamarádů vyráželo právě směr Asie
– Thajsko, Vietnam, Laos, až mě to
natolik nalákalo, že jsem se rozhodl
tam vydat. Přiznávám, že ještě pár
let zpátky jsem nevěděl, kde přesně
Thajsko leží. Dnes ho mám naopak
projeté křížem krážem a strávených
v něm několik měsíců. Stále jsou
tam však místa, která stojí za to objevovat. Asie je úžasná v tom, že se
diametrálně odlišuje od Evropy. Lidé
tam nejsou ve stresu, jsou neskutečně
milí, a i když jsou naprosto chudí (žijí
v dřevěných chýších, koupou se ve
špinavých potocích apod.), jsou neustále šťastní, usměvaví a rozdavační.
Velkým lákadlem je pro mě taky

místní gastronomie. Pro mě osobně
je thajská kuchyně jednou z nejoblíbenějších – je naprosto úžasná!
2. Ve kterých zemích jsi už byl?
A kam by ses ještě naopak rád
v budoucnu podíval?
Když nebudu počítat země v Evropě, tak Thajsko (několikrát), Barma,
Kambodža, Malajsie, Indonésie
a Japonsko. Do Thajska se budu
snad vždycky rád vracet. Je to úžasná
země. Na příště mám v plánu Thajsko – Laos – Vietnam – Kambodža.
Určitě bych rád ještě do Japonska.
Upřímně, když nad tím tak přemýšlím, tak těch zemí je ještě hodně.
3. Navštěvuješ proslulé destinace,
nebo naopak vyhledáváš méně
známá místa?

Místa navštěvuji různá. Každé má
své kouzlo. Ale pro mě nejpůsobivější
a nejkrásnější jsou ta místa, která
v sobě mají stále svou autenticitu,
původní kulturu, zvyky a místní
obyvatele.
4. Pokud to jsou pro běžného
Evropana méně známá místa,
odkud bereš informace o těchto
končinách?
Řekl bych, že v dnešní době jsou
knižní průvodci snad již na všechny
státy na zemi. Největším problémem
u nich ale je aktualizace a pravdivost. Pro takovou základní informovanost o konkrétní zemi nejsou
špatní daní průvodci či články na
internetu. Nejlepší je se však potom
informovat přímo v dané zemi u turistů či místních. Hodně záleží na
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lokalitě a na státě. Proslulé destinace
jsou docela dobře a jednoduše zmapované „všude“. Ta odlehlejší místa
jsou potom spíš o ptaní se jiných
cestovatelů přímo během cestování
či u místních lidí. A to je právě na
Asii krásné. Nikdy si neplánovat nic
detailně, jen místa, která chcete navštívit, ale jinak vše řešit až na místě.
Například Barma se mění opravdu
každým dnem – možná i hodinou.
Jeden den je turistům do určitého
města či oblasti zakázán vstup, další
den to již neplatí a za týden je zákaz
zpátky. Na cestování je krásné právě i to, že člověk potkává podobné
cestovatele, seznámí se a získává/
sděluje informace. A to jsou potom
nejlepší a nejaktuálnější rady.
5. Existuje nějaké místo, které tě
natolik oslovilo, že by ses tam chtěl
znovu vrátit?
Řekl bych, že snad na všechna. Do
Thajska určitě – i kdyby jen na týden.
Tam je mé nejoblíbenější město
Chiang Mai. Opět bych také vyrazil
k tisícům pagod v Baganu v Barmě.
A až se Barma opět o trochu víc otevře turistům, tak i do jiných míst. Gili
Islands v Indonésii rozhodně – ráj na
zemi. A mohl bych dál jmenovat…
6. Dostal ses naopak na nějaká nebezpečná místa? Přeci jen taková
Barma či Kambodža patřily spíše
mezi rizikové země…
Barma je plná nebezpečných míst.
Naštěstí při cestování v ní jsme se
daným místům vyhýbali. A když nám
bylo řečeno, že se tam nesmí, tak se
tam prostě nesmí. Když člověk vidí
místní chlapíky se samopaly, tak se
mu přes ně ani moc jít nechce. Při
cestování Barmou jsme spíš občas
zaslechli, že před pár dny přepadli,
rozstříleli a zapálili autobus s místními. Do těch míst se potom turista
nemá šanci dostat – vláda má dost
silné slovo a místní to dobře hlídají.
Jako riziková bych je spíš nazval
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v závislosti na střevních potížích. Ale
osobně jsem se s nějak nebezpečnými
místy nesetkal, a to ani v lokalitách,
kam moc turisti nejezdí. Tam jsou
naopak většinou místní nejmilejší.
7. Pokud bych se chtěl do zemí
JV Asie vydat, co určitě nesmím
opomenout?
Slivovici a očkování proti žloutence. Bez toho ani na práh Asie. A taky
se docela vyplatí silný repelent a silný opalovací krém. Přeci jen místní
komáři šíří nemoc dengue, která
je po druhém až třetím prodělání
smrtelná.
8. Vystačí si turista mimo hlavní
turistické destinace s průměrnou
znalostí angličtiny, nebo je třeba
umět místní dialekt?
Většinou mimo hlavní turistické
destinace už angličtina nefunguje.
Záleží však na státu a konkrétním
místě. I když slovíčko „money“ znají
snad všude a velice dobře. Angličtina
je ovšem základ a taky je dobré se
naučit aspoň pár základních frází
a slov. Člověk se jinak s místními domlouvá rukama nohama – to funguje
všude a dobře. Pokud se v daném
státě naučí i jejich základní slova/
fráze – dobrý den, děkuji, jak se
máte, dobře/špatně atd. – tak jsou za
to hodně vděčni a hned vám to oplatí
úsměvem a údivem. Někteří si potom
myslí, že umíte celkově jejich jazyk,
tak na vás spustí po jejich.
Místní dialekt je docela těžký.
Pokud by člověk pravidelně jezdil do
jednoho státu, tak to i jde. Ale když
člověk cestuje po různých zemích, je
to hodně obtížné. Už jen v samotné
Indonésii. Každý ostrov má svůj
vlastní jazyk. A dokonce ty velké
(Jáva, Sumatra) mají jazyků několik.
Rozdíl však není jen v nářečí, ale
v celkovém jazyku, tudíž si místní
mezi sebou ani nerozumí, ačkoliv
existuje jeden oficiální jazyk pro
celou Indonésii. Zažil jsem to přímo

na jednom ostrově, pět kamarádů
a každý byl z jiného ostrova v Indonésii. Říkali, že mají občas problém
se spolu bavit. Musí tedy používat
jejich oficiální jazyk. Ale jeden z nich
ho neuměl a často pak mezi nimi
v konverzaci pokulhával.
9. Co domácí obyvatelstvo, přijímalo cizince s vřelostí, nebo si naopak
drželi odstup? Mimochodem, říkala jim vůbec něco Česká republika?
Až na Barmu, a to jen na několika
místech, cizince přijímají s otevřenou náručí a úsměvem. Úsměv je
v Asii snad na každém kroku. Pokud
se tam tedy člověk chová spořádaně
a trochu i podle jejich zásad. Jelikož
se Barma turisticky teprve postupně
otevírá a zpřístupňují se určitá místa,
stane se občas, že se na turisty dívají
trochu odtažitě a bez úsměvu (byť to
většinou brzy pomine). Ale není se
čemu divit – jsou totiž naočkovaní
od vlády, že turisti mají určité zákazy,
a to nás v jejich očích staví trochu
bokem. Ale už se to dost mění.
Ti, co znají fotbal, a že takových
je, tak na dotaz: „Česká republika?“
okamžitě reagují: „Petr Čech!“
Část místních o České republice či
Československu slyšela. Ale když jim
člověk ukáže mapu, jsou úplně mimo.
A dost často to vypadá, jako by mapu
viděli poprvé v životě. Někteří sotva
vědí, jaké jsou okolní státy.
10. Co tamní doprava, máš nějaké
nezapomenutelné zážitky?
Celkově cestování v asijských
státech je zážitek sám o sobě, ale pro
silné zážitky tam člověk právě jede.
Při delším přesouvání (minibusem,
autobusem, vlakem, letadlem) je
potřeba se pořádně obléct. Ne že vás
řidič chladí, ale přímo mrazí – velice
rádi používají klimatizaci naplno.
Nejlepší zážitek z cestování místním autobusem mám z Barmy. Když
jsme kupovali lístek a ptal jsem se
místního šoféra, jestli je autobus

a v neposlední řadě i v jakém období.

klimatizovaný, tak jsem se docela
divil, že se nezačal smát (pochopíte
z přiložené fotografie). Z města Dawei do Myeik je to necelých 250 km
– Google mapa ukazuje 4 hodiny
12 minut, realita 18 hodin 40 minut.
Ovšem zážitek z cesty? Absolutní!
Nezažil jsem lepší a zajímavější jízdu
autobusem (pokud se tomu dalo říkat
autobus)! Míst k sezení 23, počet
cestujících přibližně 39 – těžko říct,
pořád někdo nastupoval a mizel
vzadu za pytli a zavazadly. Současně
s námi cestovalo cca 3 tuny zásob
něčeho v pytlích. Hlavní posádku
tvořil místní řidič (říkali jsme mu
Schumacher) a jeho dva pomocníci.
Proč dva? Bylo totiž pořád potřeba
dolévat vodu do chladiče, olej do
motoru nebo třeba dávat špalky pod
kola, když jsme jeli do kopce a bylo
potřeba podřadit z dvojky na jedničku. Přesto jsem měl po celou dobu
cesty co sledovat a ani na chvilku
jsem nezamhouřil oko. Nejenom, že
krajina byla úchvatná, ale celý ten
sehraný tým působil úžasně.
11. Jelikož vím, že tě baví vaření,
co tamní jídlo? Existují i rozdíly
mezi jednotlivými státy tohoto
regionu, nebo je celá JV Asie, co
se týče stravy, na tom obdobně?
Jsou tam VELKÉ rozdíly. I v sa-

motných oblastech jednoho státu.
Pro mě je thajská kuchyně z asijských
nejlepší. Ale i zde se najdou místa,
kde najdeme okolní vlivy (např.
Číny), a tam už je jídlo dost špatné.
Nejhorší zkušenost byla prozatím
v Barmě, tam mi přišlo, že lidé vaří
a jí jen proto, aby neumřeli. Rozhodně nevyhledávám restaurace, ale spíš
jejich pojízdná kola/motorky/stánky,
kde připravují jídlo přímo na ulici.
To je potom pravá Asie – nejlepší
a nejautentičtější jídla.
12. Kdybych se teď rozhodl vyrazit třeba na dva měsíce do JV Asie,
lze odhadnout, s jakou částkou si
vystačím?
To se nedá jednoznačně říct.
Jelikož sleduji letenky vždy několik
měsíců (někdy i rok) dopředu, snažím
se najít ty nejlevnější. Z Prahy/Vídně/Berlína do Bangkoku se zpáteční
letenka dá sehnat i okolo 10 tisíc.
Pokud se někdo o ně zajímat nebude
a koupí je rovnou, vyjdou ho kolem
18 tis. To samé potom platí i při
cestování po Asii. Já si svým smlouváním dokážu ušetřit v jednom dnu
na přibližně 2/3 dalšího dne. A pokud
se jedná o jízdenky na autobus, loď
apod., dá se mnohdy cena stáhnout
o polovinu. Dost záleží, o jakou
zemi se jedná, na konkrétní lokalitě

13. Neuvažoval jsi, že by ses mohl
živit jako průvodce do těchto
končin? Případně využít svých
znalostí i zážitků a pořádat besedy
či přednášky na školách?
Přemýšlel a dost. Pár cestovek
„zaměstnává“ cestovatele jako své
průvodce pro skupinu klientů. Přemýšlel jsem nad tím. Ale osobně mě
to v životě směřuje jinam – ke gastronomii. Pokud by však byl někdo, kdo
by se například bál/zaváhal, jestli
vyrazit do Asie, a neměl zkušenosti,
velice rád poskytnu základní informace. Už pár známých toho využilo.
Pokud by byl zájem například u rodiny či skupiny, která by se chtěla vydat
cestovat a chtěla mít „soukromého
průvodce“, jsem rozhodně k dispozici. Výhoda takových „průvodců“ je
v tom, že daným lidem ušetří nemalý
obnos peněz. Všude a u všeho (jídlo,
cestování, ubytování) se dá smlouvat. Když si potom člověk spočítá,
kolik ušetří, zjistí, že se mu takový
průvodce zaplatí. A navíc jsou ušetřeni o spoustu starostí – zařizování
ubytování, dopravu, víza…
Co se týče besed, tak ty jsem prozatím dělal jen pro okruh přátel, ale
zájem o ně roste. Pokud by byl zájem
například z lužické školy, velice rád
připravím zajímavé povídání i pro
školáky. Navíc své besedy obohacuji o menší gastronomické okýnko
– menší pokrm většinou z thajské
kuchyně.
V každém případě, kdyby měl
kdokoliv zájem se informovat o některé z mnou procestovaných zemí,
ať se neváhá ozvat (email: nov.voj@
gmail.com či http://newlifeinasia.
blogspot.cz). Rád poradím.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
další nezapomenutelné zážitky na
cestách!
Jiří Hubačka
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MUZEJNÍ SBÍRKY OBCE VE FOTOGRAFII
KROJOVÁ KOŠILE
Tak jako v minulém Lužickém zpravodaji vám i dnes představujeme
předmět z muzejních sbírek obce.
Vzhledem k tomu, že nás čeká hodové období u nás i v širokém okolí,
připravili jsme tentokrát na ukázku
mužskou krojovou košili. Je to náš
nový přírůstek, který nám věnovala
paní Anežka Zimková.
Všimněte si na horní části u krku
bílé ažurové výšivky a krásných
vyšitých „canglových“ rukávů se
zajímavým vzorem. Bílá výšivka
na sváteční košile se používala ve
třicátých letech minulého století.
Později už jsou výšivky i barevné
a mnohem bohatší. Paní Zimková
tuto košili získala v Dolních Bojanovicích od paní Komosné při

Krojová košile

foto: Denisa Šimíková

pořizování mužského svátečního kroje pro svého syna v osmdesátých
letech minulého století.
Za Letopiseckou komisi RO Alena Hájková

skryté kolaborace proti německé
říši.
Po skončení války v r. 1945 to
pak byly filmy poplatné socialistickému zřízení, budovatelské a také
sovětské.
Z české kinematografie to byly
především filmy, které dnes sledujeme v televizi jako filmy pro
pamětníky.
Trochu změny zde zaznamenala
léta 1968 – 1969, kdy byly poprvé
po dlouhé době promítány všechny
díly filmů o Vinnetouovi a jiné
westerny. Tehdy byla budova kina
doslova v obležení potenciálních
diváků a o lístky byla téměř rvačka.
Co se týká kino – personálu, po
panu Hlávčovi promítali pan Lantoš a pan Josef Kotásek, sem tam
také Jiří Lacka. Uvaděčkami byly
sestry Kellnarovy ze Staré šachty,
vlastně uvaděčkou byla jen jedna
z nich, a to paní Gusta, ale pokaždé
ji doprovázela její sestra Růžena. Ta
však byla jen nadšenou „kinařkou“.
Po nich tuto práci převzala pí

Uvaděčky paní Příkazská a Gajdová s promítačem J. Kotáskem
Vlasta Gajdová, která v kině pracovala poměrně dlouhou dobu
a kterou si určitě všichni lužičtí
návštěvníci kina dobře pamatují,

VZPOMÍNKA NA LUŽICKÉ KINO „PODLUŽAN“
K 80. výročí zahájení promítání ozvučených filmů v Lužicích
Co se týká historických a technických dat lužického kina „Podlužan“, zpracovala je velmi precizně ve
zpravodaji č. 1 z roku 2010 paní PhDr. Miroslava Rošková, proto bych navázala na dobu, kam moje paměť sahá, a sice do doby, kdy byl vedoucím kina Podlužan pan Stanislav Hlávča, a předložila čtenářům
pohled na provoz kina v takovém trochu lidovějším tónu.
Pravdou je, že provoz kina plnil po řadu let funkci určité kultury a osvěty v Lužicích.
Jako děti jsme se těšívaly na
nedělní odpoledne, kdy se ve dvě
hodiny promítala dětská představení, t.j. většinou pohádky nebo
filmy pro mládež. Další představení se konalo ve čtyři hodiny
odpoledne a potom v šest hodin,
někdy i v osm.
Ve všední dny, byla to středa, se
promítaly filmy v osm hodin večer.
Popisuji zde dobu, kdy se filmy už
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objednávaly přes centrální půjčovnu, ačkoliv dříve bylo organizační
zabezpečení každého filmu daleko
složitější.
Reklamní plakáty s programem
bývaly vždy vylepeny v prosklených vývěskách, které byly umístěny na bývalé (dnes už zbořené)
budově kina.
Z té budovy se mimochodem zachovala jen vstupní hala a místnůst-

ka, kde bývala pokladna. (Dnešní
masna p. Žůrka).
Nabídka filmů bývala zhruba
poplatná své době. Promítaly se
fi lmy československé produkce.
Po dobu války většinou filmy
krajové, jako například Maryša,
Psohlavci, Děvčica z hor, Jánošík
atd. Bylo tomu tak proto, že děj
těchto filmů byl veskrze lidový,
a nezadával tak nějaký náznak

stejně tak jako pokladní pí. Žofii
Příkazskou.
Když bylo návštěvníků kina
hodně, pomáhal paní Gajdové její
syn Jožka. Paní Příkazskou jsme
zlobívali poznámkami, že chceme
lístky dvakrát na balkon, který
samozřejmě v kině nebyl.
Příchodem televizních přijímačů
do domácností se návštěva kina
pomalu, ale jistě snižovala. Vymizelo tak z našeho života něco, co
patřívalo k neděli skoro tak jako
dopolední církevní bohoslužba. Pamatuji, že jeden z posledních filmů
promítaných v lužickém kině byl
populární snímek Jiřího Menzela
„Vesničko má středisková“.
Posledním promítačem byl p. Stanislav Pleva. Definitivní působení
lužického kina skončilo přibližně
koncem 80. let. Skončila tak jedna
etapa, které se v etnografickém názvosloví říká „mizející svět“.
Miroslava Ištvánková

Promítači p. Kotásek, p. Lantoš a p. Pleva, který filmy dovážel z nádraží
na káře
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odpovědnost obec. Ta se však stává
původcem odpadů až v okamžiku,
kdy jej občan odloží na místě
k tomu určeném (popelnice, kontejner, sběrný dvůr). V případě černých skládek tomu tak není. Odpad
zůstává nadále majetkem původce,
který navíc naplňuje 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.
Na katastrálním území obce Lužice vznikají černé skládky hned
na několika místech s různými
dopady na životní prostředí a lidské
zdraví. V lesním porostu, v blízkosti
ulice Bojanovická, se dlouhodobě
rozrůstá skládka bioodpadu, která
ničí porost v blízkém okolí, snižuje
biodiverzitu a potlačuje obnovení
přirozeného vegetačního krytu.
Obdobná situace je na dohled od
ulic U Hájku a Březová. V lokalitě
Kratiny tvoří odpad v odlehčovacím
kanále, který je součástí kanalizační
sítě obce, překážku toku vody při

Příroda – Ekologie
VČELÍ STEZKA KE DNI ZEMĚ
V Lužicích se stalo tradicí každým
rokem při příležitosti Dne Země
likvidovat černé skládky a uklízet
nepořádek v lesích kolem obce
po neukázněných návštěvnících.
Letos jsme zvolili optimističtější
a smysluplnější náplň činnosti.
Rozhodli jsme se založit alej - Včelí
stezku, která bude lemovat pěšinu,
sloužící k procházkám, a zároveň
zajistí v době květu potravu včelám
a dalším opylovatelům.
Na výběru vhodných dřevin se
podílel Český svaz včelařů a zahradnictví Larix. Vysazeny byly
medonosné druhy, které pokvetou
postupně v průběhu celého vegetačního období, a to hlavně v době, kdy
ovocné stromy již odkvetly.
Vysoká účast (cca 80 osob) rodičů
s dětmi, zástupců spolků i obyvatel
okolních domů přispěla k tomu,
že se během jednoho sobotního
dopoledne (11. 4.) podařilo vysadit
všech 120 keřů a 20 vzrostlých
stromů. Finančně podpořila výsadbu částkou 50 000 Kč firma Groz-Becket Czech, z rozpočtu obce
byla hrazena zbylá část nákladů (cca
100 000 Kč).
Tradiční opékání špekáčků po
skončení akce, posezení v příjemném prostředí včelařského arboreta,

ke kterému Včelí stezka směřuje,
bylo příjemnou tečkou za krásným
dnem, který nás přesvědčil o tom, že
příroda a kulturní životní prostředí
zajímá stále více našich občanů. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili. Včelám přibyla pastva a nám
příjemné místo pro vycházky. Vstup
je volný pro každého brankou. To
proto, že někteří „ koumáci“ si tudy
zkracovali cestu auty.
Jana Ambrožová
místostarostka
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a kategorií. Také odpad, odložený
mimo určené místo v jiný den, než
je den svozu, který narušuje nejen
vzhled obce, ale často představuje
bezpečnostní riziko pro lidské zdraví, může být považován za černou
skládku. Podle § 12 odst. 1 zákona
o odpadech je každý povinen na-

včetně nebezpečných, ukládá na
sběrném dvoře za hojného využití
i nově rozšířené provozní doby.
K odložení plastových a skleněných
obalů využívají občané speciální
kontejnery umístěné na 10 stanovištích v obci, nově také na „dolním
konci“ ulice Dobrovolského. Pokud
produkce domovních odpadů přesáhne kapacitu popelnic, zakupují
další. Přímo společnost Lutes jim
nabízí tyto nádoby na domovní
odpad k zakoupení .
Vůči slušným občanům Lužic by nebylo fér, kdybychom
vznik černých skládek ignorovali
a ustupovali jejich původcům, kteří
kromě životního prostředí zatěžují
i finanční rozpočet obce. Shromažďujme tedy poznatky o podezřelých
osobách, které černé skládky tvoří
(datum, čas, místo, RZ vozidla atd.)
a předávejme je Policii ČR, Obecní
policii v Lužicích nebo zástupcům
radnice. Přispějeme tak k čistému
prostředí v obci.
Bc. Michal Dombek

KOMPOSTÉRY PRO LUŽICE
Výsadba včelí naučné stezky
Foto: Denisa Šimíková

ČERNÉ SKLÁDKY V LUŽICÍCH A V BLÍZKÉM OKOLÍ
Černé skládky představují pro každou obec významný problém v oblasti životního prostředí. Za černou
skládku je považováno nepovolené
a technicky nevybavené místo, kam
jsou po určitou dobu neznámou
osobou nebo osobami naváženy
odpady, jednoho či více druhů

vydatných deštích a může zapříčinit
erozi nebo zaplavování. Odpadky
odložené u kontejnerů na tříděný
odpad nebo přímo před bránou sběrného dvora snižují estetickou hodnotu prostředí obce a vytváří riziko
nebezpečné lidskému zdraví nebo
domácím zvířatům (ostré hrany
předmětů, pach, chemické výpary,
možnost infekce). Černé skládky
v lokalitě „za tratí“ se svými organickými zbytky jsou ideální živnou
půdou pro různé červy a larvy
hmyzu. Značné množství odpadů,
které je možno zařadit do skupiny stavebních, degraduje krajinu
nedaleko křižovatky mezi obcemi
Lužice a Josefov. Ve výčtu dalších
bychom mohli pokračovat. Snahy
obce a dobrovolnických organizací
o zachování čistoty životního prostředí se míjí účinkem, nacházejí - li
se mezi námi jednotlivci, kterým je
čistota veřejného prostranství a životního prostředí lhostejná. Většina
občanů obce Lužice, a to je zapotřebí zdůraznit, je však uvědomělá
a využívá odpadový systém obce.
Bioodpad, kovy, papír, stavební
suť a mnoho dalších druhů odpadů,

kládat s odpady a zbavovat se jich
pouze způsobem stanoveným zákonem, včetně dodržování ostatních,
všeobecně závazných, předpisů,
vydaných na ochranu životního
prostředí.
Za fyzické nepodnikající osoby
přebírá v oblasti produkce odpadů

Obec Lužice byla úspěšná v získání dotace na domácí kompostéry
z Operačního programu Životní
prostředí. Do obce poputuje celkem 400 ks kompostérů o objemu
900 litrů, které budou (na základě
smlouvy) občanům propůjčeny na
5 let a poté se stanou jejich majetkem. Obec chce tímto krokem
zmenšit v komunálním odpadu
množství bioodpadu, který může
tvořit až 60 %, a tím zmenšit zatížení obecního rozpočtu v oblasti
odpadového hospodářství. Občanům, kteří bioodpad přiváželi na
sběrný dvůr, odpadne jeho odvoz.

Do kompostu patří rostlinné zbytky
z přípravy jídel, zbytky z pěstování
různých plodin na zahradě nebo na
poli, větve, listí, posečená tráva,
hnůj z chovu hospodářských zvířat – to vše lze využít na výrobu
kvalitního kompostu. Ten pak lze
použít při pěstování rostlin jako
přírodní hnojivo, vracející do půdy
výživné látky a organickou hmotu.
Tomu, jak správně kompostovat, se
budeme věnovat v záříjovém vydání
Lužického zpravodaje.
Kompostéry budou k dispozici
během měsíce září. Zájemci o přidělení kompostéru se mohou hlásit na

obecním úřadě u pí Zdeňky Hubačkové, tel. 511 117 825, hubackova@
luziceuhodonina.cz
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CO NOVÉHO NA BANÍČKU
Po nějaké době by bylo asi zapotřebí
připomenout našim čtenářům, co
nového nebo jaké změny proběhly a probíhají v areálu TJ Baník
Lužice.
Co se tedy událo v poslední době?
Jistě někteří z vás sledují výsledky jednotlivých fotbalových týmů,
jejich úspěchy, neúspěchy, změny
v kádrech či na pozicích trenérů.
Pro ostatní si tedy dovolím krátkou
rekapitulaci.
K dnešnímu dni je na TJ Baník
Lužice registrováno 148 členů.
Jedná se jak o stále aktivní členy,
tak i členy, kteří v nedávné době
svou aktivní činnost ukončili a věnují se například trenérské činnosti
nebo jen výpomoci v areálu hřiště.
Pokud by bylo nutné rozdělení dle
věkové hranice, máme 73 členů ve
věku do 18 let, 72 členů v rozmezí
18 až 70 let a 1 člena staršího 70 let.
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Ti aktivní jsou pak hráči 6 družstev, a to od nejmenších, tzv. šmoulové, které vede p. Josef Staněk,
následuje družstvo přípravky pod
vedením trenérů p. Martina Uhroviče, Radka Tyla a Michala Běhunčíka. Dále je družstvo mladších žáků
pod vedením p. Radima Svobody
a Petra Slatinského, družstvo starších žáků pod vedením p. Libora
Petráska a Jiřího Mokroše, družstvo
dorostu, které vede p. Luděk Fojtů,
a nakonec družstvo mužů pod vedením p. Romana Číhala a Milana
Pazdery.
Teď, pokud dovolíte, vám alespoň částečně přiblížím činnost jednotlivých družstev v poslední době.
Šmoulové – toto je naše budoucnost. Jde především o děti
předškolního věku, které se snaží
teprve přičichnout ke sportu zvanému fotbal a především formou

her a různých zábav si navyknout
na případné dovednosti spojené
s následující tréninkovou činností.
Počet těchto dětí, které přichází na
hřiště a spolu s trenérem absolvují
přibližně hodinový trénink, je cca
3-8. Je to samozřejmě v tomto věku
dáno i jejich náladou, okamžitým
zápalem pro fotbal či jiné činnosti,
ale také nemocemi či zaneprázdněností rodičů, babiček, dědečků.
I tak jsme ale velmi rádi, že jsou
mezi námi a mají zájem se přiblížit
k fotbalové činnosti svých starších
a zkušenějších kamarádů.
Přípravka - tady se jedná o děti
v rozpětí cca 5-8 let. Zde se nám
schází asi 13 dětí, převážně z Lužic, které jsme již letošní sezonu
2014/2015 přihlásili do fotbalového
kolotoče. Jelikož v loňské sezoně
2013/2014 pouze trénovaly, chtěli
jsme vyzkoušet jejich um i s ostatními družstvy z okolí. Proto jsme si
troufli na jejich zápis do letošního
ročníku, kde narazily na soupeře
mimo jiné z Veselí nad Moravou,
Ježova, Vnorov, Bzence, Dambořic,
Ždánic, Prušánek, St. Poddvorova,
Vacenovic či Vracova. A výsledek?
Shrnuto a podtrženo – střídavě
oblačno. Někdy dokážou vyhrát
např. 22:5, jindy je to prohra 0:13.
Myslím si ale, že svůj účel toto
přihlášení do soutěže přineslo.
Děti se nám zlepšují, výsledky,
byť někdy překvapující, jsou stále
vyrovnanější a je vidět jejich pokrok
oproti často silnějším a sehranějším
družstvům.
Mladší žáci – tady jde o hráče
8-13 let. V tomto družstvu je cca
17 dětí. Zde je již kladen důraz především na zdokonalení a rozšíření
jejich návyků a schopností. I když,

jak sami víte, vždy je co zlepšovat.
Tady jsme součástí okresního přeboru ml. žáků, kde je 12 družstev.
V současné době se přetahujeme
s týmem Dubňan o první příčku tabulky. Není to zcela jednoduché, ale
podařilo se nám postavit základní
družstvo z vyrovnaných hráčů, kteří
sice i přes menší nedostatky dokáží
sehrát vyrovnané zápasy a s bilancí
letošního ročníku 23 zápasů (20 výher, 1 remíza, 2 prohry) se držet
stále na špici tabulky.
Nutno zde ještě připomenout, že
toto družstvo sehrálo v období leden-březen 2015 i okresní halovou
ligu, kde se z 12 přihlášených družstev umístilo na pěkném 5. místě za
družstvy Hodonín A a B, Veselí n.
Moravou a Břeclav A. Jak je tedy
vidět, šlo převážně o velké městské
sportovní oddíly, se kterými se dá
velmi těžce srovnávat.
Starší žáci - zde jsou hráči
10-16 let. Tady je již situace malinko horší. Částečně zde dochází
k tomu, že z těchto větších kluků
někteří sportování zanechali, někteří talentovaní nám odešli do větších
oddílů, někteří se ale třeba jen
zamilovali a fotbal musel stranou.
Částečně je to i střídáním silných

a slabých ročníků, někdy prostě hráči nejsou. Proto zde dochází k tomu,
že musíme tyto početní výkyvy doplňovat hráči z mladších žáků, pak
ale chybí větší souhra a také změna
velikosti hřiště přináší problémy.
I tak tito kluci bojují v rámci svých
možností a spoléhají na to, že příští
ročník bude lepší a oni si konečně
pořádně zahrají a odevzdají to, co
se je snažíme naučit. V současné
době hrají také okresní přebor, kde
je celkem 9 družstev a naši žáci
jsou 7.

I toto družstvo absolvovalo zimní
halovou ligu, kde z 14 družstev
skončili 13.
Dorost - zde je situace bohužel
podobná jako u starších žáků. I zde
nám někteří dobří hráči odešli
převážně do Hodonína, a tak i tady
je nutno doplňovat stav mladšími
hráči ze starších žáků. V soutěži,
kde se náš tým potkává s družstvy
např. D. Bojanovic, Žarošic, Vracova, Dambořic či Petrova, je celkem
12 mužstev. Náš tým se pohybuje
aktuálně na 8. místě.
Muži – tady je naše A-mužstvo.
Početní stav tohoto družstva se
pohybuje přibližně kolem 18 hráčů.
I zde je to dáno tím, kdo aktuálně
přestoupí, kdo ukončí aktivní činnost či kdo se nám vrátí z hostování,
popř. přestoupí z jiného oddílu. Po
loňském boomu, kdy jsme měli
hráčů nadbytek a bylo sestaveno
i B-mužstvo, jsme se pro letošní
rok vrátili pouze k A-mužstvu.
V současnosti je tento tým umístěn
na 2. místě tabulky, kde zaostává
o 4 body za družstvem Věteřova.
A co nového na hřišti? Ti z vás,
kteří chodí kolem, popř. navštívili v nedávné době areál, viděli,
že přes zimní přestávku došlo
k rekonstrukci vnitřních prostor
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šaten a částečné výměně vybavení.
Z inventáře již chybí pouze výměna
sedaček v šatnách, kde plánujeme
náhradu starých dřevěných za
moderní plastové, což ale obnáší
částku cca 100000 Kč. Také bylo
nutné pořízení několika počítačů
a rozvodů internetu, aby byly dodrženy podmínky FAČRu, kdy od
1.7.2015 budou veškeré soupisky,
sestavy, výsledky apod. probíhat
zásadně elektronickou cestou.
V současné době probíhá oprava
a nátěr venkovních fasád, oprava
oplocení parkoviště spolu s údržbou
zeleně, částečná úprava parkovacích
ploch, výsadba tújí podél plotu
apod. Do blízké budoucnosti uvažujeme o náhradě starých plechových
garáží formou přístavby zděné
části, o výměně laviček podél hrací
plochy pro větší komfort diváků,
pořízení světelné výsledkové tabule, ale také např. o stavbě dětského
hřiště pro nejmenší diváky.
Jak vidíte, plánů je dostatek.
Vše ale závisí na získání potřebné

finanční částky, jednak formou
příspěvku Obce Lužice z rozpočtu,
ale i např. sponzorskými dary či
žádostmi o dotace. Zde nám jedna
z žádostí vyšla letos, kdy byla
nečekaně Jihomoravským krajem
odsouhlasena dotace na výměnu
bojleru na teplou vodu a jeho rozšíření o solární ohřev.
O údržbu veškerých travnatých
ploch a zázemí se již několik
let stará parta lidí kolem Milana
Pazdery. Na pomoc má převážně
členy z pozic trenérů a vedoucích
mužstev, ale i svého bratra Františka
Pazderu a svého tchána Jana Herku.
Nesmíme zapomenout ani na
FAN Klub Baníku Lužice, kde nás
podporují převážně maminky fotbalistů, byť již převážně odrostlých.
I zde by mohlo dojít k jejich rozšíření o nové síly z řad rodičů mladších
hráčů, kteří by pomohli s akcemi
Baníku, a to např. Dětským dnem.
Alespoň takto něco málo o současné situaci v TJ Baník Lužice.
Jak je vidět, práce je mnoho, času

málo a diváků či příznivců Baníku
poskrovnu. Ale buďme rádi i za
tuto situaci. Snad mi dáte zapravdu, že ať se nám to líbí nebo ne,
budeme v nejbližší době stále tou
„vesnickou“ ligou, která bude do
vyšších pater fotbalu jen pokukovat.
Zaměřme se tedy na ty naše potomky a věřme, že je alespoň na chvíli
dokážeme zabavit a odtrhnout od
dnešních počítačů, tabletů, mobilních telefonů a bohužel i alkoholu,
cigaret a jiných látek.
Dovoluji si tedy alespoň doufat,
že nám naši věrní diváci a příznivci
zachovají svou věrnost i nadále a vy,
kterých kroky nemíří tak často na
hřiště, si alespoň občas najdete chvíli a přijdete se podívat a podpořit
některé z našich družstev při jejich
domácích zápasech.
S pozdravem „Sportu zdar“
váš Petr Slatinský

CO NOVÉHO V POSLEDNÍ DOBĚ U TENISTŮ?
V současné době má náš tenisový
oddíl 40 členů. Jako správce areálu
je pověřen p. Emil Fůkalík, který se
již několik let vzorně stará o naše
tenisové zázemí.
Na podzim se uskutečnil již
tradiční tenisový turnaj čtyřher „Lužice burčák open“ , kterého se zúčastnilo 16 dvojic. Vyhrála dvojice
Dvořák – Úlehla. Ve finále porazili
dvojici Valoušek-Havlík 9:1.
Na jaře jsme nejprve uspořádali
několik brigád na úpravu třech
tenisových dvorců a jejich okolí.
Odpracovali jsme přes 250 hodin.
Proběhla údržba a nezbytná oprava
zázemí tenistů, údržba travnatých
ploch a sestřižení vzrostlých tújí,
doplnění antuky na hřištích. V blízké době ještě chceme opravit pletivové ploty a vysázet kolem nich
stromky pro zastínění ploch.
V sobotu 16. května se na kurtech
v Lužicích a Hodoníně uskutečnil
celostátní turnaj v BABY tenisu
(děti ve věku 8-9 let) v rámci jihomoravské MJ tour. Zúčastnilo se ho
celkem 37 dětí. Výsledky a komentář si můžete stáhnout z www.ltchodonin.webnode.cz v sekci výsledky.
Dále vám předkládám článek
z novin o Matěji Dvořákovi, místním sportovním talentu, a jeho
zimní tenisové sezoně.
Úspěšnou první zimní sezonu ve
starších žácích zažívá mladý lužic-

ký tenista Matěj Dvořák. Ke třem
čtvrtfinále a jednomu semifinále ve
dvouhře přidal 22. března v Praze
v hale TCD Horní Měcholupy vítězství (foto 1), když ve finále porazil
jednoznačně Šoltyse z TC Jičín 6:0,
6:0. „Těžší než finále bylo čtvrtfinále proti nadějnému Babkovi z Lokomotivy Plzeň, které jsem sice vyhrál
6:0, 6:3, ale zvláště pak ve druhém
setu za stavu 3:3 měl Babka několik
šancí získat vedení na 4:3. Naštěstí
se mu to nepovedlo a pak jsem si
konec zápasu pohlídal. Ještě těžší
bylo semifinále proti málo chybujícímu a pohyblivému Pavlovičovi
z LTC Modřany 2005. Vedl jsem 6:3,
5:3. Takže mi chyběl jediný game

k vítězství, ale soupeř přestal úplně
kazit, uhrál čtyři gamy za sebou
a vyhrál druhý set 7:5. O vítězství
musel rozhodnout super tie-break.
Pavlovič se vezl na vítězné vlně a už
jsem prohrával 0:4. Nakonec jsem
otočil zápas zase já, vyhrál super
tie-break 10:6 a postoupil do finále.
To už bylo jednodušší.“
K tomu přidal lužický mladík
ještě několik turnajových úspěchů
ve čtyřhře. Vždy nastoupil spolu
s břeclavským Tomášem Melicharem. V Poličce ještě skončili
po těsné prohře ve finále druzí, ale
potom už dva turnaje vyhráli, nejprve v Břeclavi a potom v Hodoníně.

část členů a příznivců Baníku Lužice, jak z řad veřejnosti, tak třeba
z fanklubu.
Co tato příprava obnáší?
V první části přípravu pomůcek
a rekvizit pro uspořádání soutěží,
přehlídek a atrakcí, což obnáší
nátěry, opravy či vyrobení nových.

Dále jde o to hlavní, což je oslovení
sponzorů a jednání s nimi. Bez této
pomoci by se oslava konala velmi
těžce.
A kdo pomohl?
- Groz-Beckert Czech s.r.o. Lužice
- Groz-Beckert Czech s.r.o. Lužice
(odbory)

S pozdravem Lubomír Dvořák

DĚTSKÝ DEN 2015
Tak jako každoročně i letos proběhl
při příležitosti Dne dětí „Dětský den“
v areálu Baníku Lužice. Tentokrát
vyšel termín na sobotu 30.5.2015,
a to jako poslední část z připravené
akce tzv. Týdne pro rodinu.
Příprav tohoto dne se ve spolupráci s obcí Lužice zdatně chopila
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Pedikúra Marta Štorková
Kosmetika Monika Onderková
Řeznictví Žůrek
Potraviny Baladová
Zlatnictví Lenka Motyčková
Truhlářství Horňáček Tomáš
Vodo-topo Pecka Jan
Mudr. Hlásenská Danuše
Karotáž a Cementace s.r.o. Hodonín
WIKI spol. s. r.o. Kyjov
E.ON ČR Hodonín
RGV a.s. Břeclav
TIVA BABY s.r.o. Hodonín
Obec Lužice
LUTES s.r.o. Lužice
Stavební firma Krejčiřík Petr
TJ Baník Lužice
Klub seniorů Lužice
drogerie ŠTELA Lužice
manželé Petráskovi
manželé Pazderovi
manželé Štorkovi
manželé Slatinští
manželé Staňkovi
Vodička Petr
Ilčík Jiří
Jak vidíte, seznam je dlouhý.
Pokud jsem na některé zapomněl,
není to úmysl a velmi se omlouvám.
A jak to dopadlo?
Začátek byl plánován na 9.00, ale
již od 8.15 byly skupinky dětí před
branou areálu. Celkem se za tento
den vystřídalo 235 dětí s rodiči.
Při vstupu všechny děti obdržely
nápoj a malou sladkost, ale hlavně
kartičku, v níž se formou obrázkových razítek zaznamenávalo splnění
úkolů, a to jednak hod kroužkem na
cíl, střelba míčem či hokejkou na
cíl, skákání v pytli, lovení rybiček
apod. Po jejich splnění a předložení
kartičky si děti vytáhly z osudí lísteček s číslem, za který pak obdržely
vylosovanou odměnu. Mezi cenami
nechyběly hračky, sportovní potřeby, kancelářské potřeby a různé další příjemné pozornosti a maličkosti.
A na závěr se konal populární
hod šlehačkovým dortem na živý
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ZPRÁVA K ČINNOSTI ODDÍLU STOLNÍHO TENISU SOKOLA LUŽICE
ZA OBDOBÍ LEDEN – BŘEZEN 2015
Činnost hráčů oddílu stolního tenisu
Sokola Lužice od 1. ledna do 1.
března 2015. Hráči „A“ a „B“ družstva absolvovali utkání od 12. do
18. kola, hráči „C“ a „D“ družstva
odehráli druhou polovinu soutěže
ve svých kategoriích a ukončili
k datu 1. března soutěže.
„A družstvo“ - v krajské soutěži
„II C“ odehrálo v období 2. 1. –
1. 3. 2015 šest soutěžních utkání,
nachází se v tabulce na 10. místě, do
ukončení soutěže zbývají tři kola.
Základní sestava – Nešpor Rostislav, Novák Radek, Vašek Štefan,
Mikulčík Václav, Zelinka Pavel,
Ondruš Milan. Vedoucí družstva
Štefan Vašek.
„B družstvo“ – účastník Okresního přeboru, sestava – Ondruš Milan, Konečný Miroslav, Komosný
Miloslav, Vašek Štefan, Zelinka
Pavel. Po odehrání 18 zápasů je
Sportovní den ke Dni dětí
cíl. Jako vždy korpusy napekla naše
koláčková četa a jako živé terče byli
nominováni trenéři naší přípravky.
Jednoznačně to byla pro děti jedna
z největších zábav a bylo použito
všech 200 korpusů na správný cíl.
Mimo to si děti mohly prohlédnout exotické hady, pohladit je
a nechat se vyfotit s nimi na krku
či ruce, prohlédly si vozidla Obecní
policie Lužice, zdravotní služby
DONERA, hasičský vůz TATRA
dobrovolných hasičů z Prušánek,
hasičský vůz MAN profesionálních
hasičů Hodonín, mohli se svézt na
ponících, zaskákat na nafukovacích
atrakcích či zhlédnout ukázku RC
modelů letadel a terénních aut nebo
vystoupení romské taneční skupiny.
Pro rodiče pak byla v provozu

naše udírna s připravenými klobásami, vepřovým i drůbežím masem
a otevřeno občerstvení pro příjemné
osvěžení.
No prostě, snad hezky strávené
dopoledne se spoustou vyžití.
Co tedy říct závěrem. Hlavně
velký dík všem, kteří se podíleli na
pořádání této akce a pomohli nám
s přípravou méně či více důležitých
věcí. Velký dík samozřejmě i sponzorům za poskytnuté příspěvky.
A na závěr přání, aby i v příštím
roce nám vše alespoň takto vyšlo
a dokázali jsme pro naše děti připravit nejednu podobnou akci.
Ještě jednou velký dík všem.
váš Petr Slatinský

družstvo na 4. místě. Vedoucí Komosný Miloslav.
„C družstvo“ – účastník Okresního základu skupiny A. Hrající
sestava – Ráb František, Ráb Pavel,
Parák František, Kudrna Jaromír,
Konečný Miroslav a Komosný
Miloslav. Vedoucí družstva Ráb
František. Družstvo se po odehrání
všech soutěžních zápasů umístilo
na prvním místě, tím postoupilo do
vyšší třídy okresní soutěže. Blahopřejeme a děkujeme vedení oddílu
stolního tenisu Sokola Lužice,
hráčům „C družstva“ za příkladnou
bojovnost, pracovitost a houževnatost, která vyústila v postupu do
vyšší soutěže.
„D družstvo“ – účastník Okresního základu skupiny B, sestava
– Zelinková Natálie, Šeďa Roman,
Šeďa Radek, Blažej Šimon, Hřebíček Miroslav, Urc David a Boček

Jiří. Po ukončení soutěže je družstvo
na 4. místě v tabulce.
Oddíl provozuje svou činnost
v prostorách Sokolovny Lužice,
hrací dny úterý a čtvrtek, mistrovská
utkání v sobotu a neděli. Vedoucí
oddílu je Miroslav Hřebíček. Oddíl
má dva trenéry a 4 rozhodčí. Ročně
se konají tři turnaje, při zahájení
a ukončení soutěžního ročníku +
vánoční, včetně žáků. Informace,
rozlosování, výsledky, tabulky
uveřejněny na vývěsce před OÚ a na
internetu: www.stis.cz
Na závěr: Všem hráčům přejeme
co nejvíce sportovních úspěchů
a pevné zdraví. Vám, vážení občané, přejeme hodně štěstí, zdraví,
rodinné pohody. Příznivcům našeho
sportu děkujeme za přízeň.
S pozdravem Sportu zdar!
Miroslav Hřebíček

DĚTSKÝ JUMPING KROUŽEK
V letošním školním roce jsem
poprvé otevřela dětský kroužek
jumpingu, který provozuji ve sportovní hale v zrcadlovém sále, a byla
jsem příjemně překvapena zájmem
o něj. Do kroužku chodí 20 dětí,
což je maximum, které jsem mohla
vzít kvůli kapacitě sálu a počtu
trampolín. Skáčeme každou středu
odpoledne, a jestli můžu mluvit i za
děti, tak nás to spolu baví. V hodině skáčeme na trampolínách dle
cvičebního programu JUMPING,
ale také řádně svá těla protahujeme
a občas mě i přemluví a hrajeme
jen hry nebo teď, když už je krásné
počasí, vyběhneme ven. Teď už nás
čeká posledních pár hodin a hurá na
prázdniny, ale hned od září se zase

Dětský jumping kroužek v Lužicích
sejdeme na značkách! Takže moje milé děti: „Přeji vám krásné slunečné
prázdniny a těším se na vás.“
Blanka
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ALL STARS FITNESS TEAM
Blíží se čas prázdnin, odpočinku
a lenošení a přiznám se, že už se
velmi těším. Hned po plesové sezoně se děti z All stars fitness týmu
intenzivně připravují na mistrovské
soutěže, učí se nové gymnastické
a silové prvky, sestavují si a pilují
nové závodní sestavy. Místo dvakrát
cvičí někteří i čtyřikrát týdně. Ale
začnu popořádku.
Od září jsme jako každý rok
nacvičovali společné sestavy, abychom mohli prezentovat naši obec
na různých sportovních, kulturních
a společenských akcích. Tentokrát
jsme vystoupili v Prušánkách na
Disco plese, na fašaňkovém plese,
Plese sportovců a na posezení se
seniory v Lužicích, na dětském
karnevale v Hruškách a Květinovém
bále v Mikulčicích. Velmi bych
chtěla poděkovat panu starostovi
a zastupitelům obce Lužice za finanční podporu, bez které bychom
neměli tak hezké kostýmy. Také
nám byly zakoupeny dvě velké doskokové žíněnky, na kterých se děti
učí složitější gymnast. prvky. Jsem
za to moc vděčná, protože vím, že
spousta sport. oddílů z okolí takovou
podporu nemá.
Kromě mistrovských soutěží jsme
se letos zúčastnili nově pořádaného
pohárového závodu Fitness Freestyle v Říčanech u Prahy. Kromě sestav
jednotlivců mohly nastoupit také
dvojice, kde se kromě gymnast., flexibilních a silových prvků hodnotila
také synchronizace. Další změnou
pro nás byla velikost cvičební
plochy. Na většině závodů pořádaných svazem SKFČR jsou rozměry
6×4 m, zde byly 10×4 m. Děti byly
rozděleny do dvou výkonnostních
tříd A a B.
Kromě našich „ostřílených“ závodníků jsme měli i 4 nováčky.
A tady jsou naše výsledky:
Třída A: 9-10 let 2. místo I. Buč42

Okénko Joži Trefy
Slunko peče, potím se jak dveře od chléva. Eště že už
se blíží lužické hody a já se budu moct zchladit pod
zeleným. A když se řekne hody, tak je jasné, že se musí
hodovat. A můj mlsný jazýček už se těší na hodovů
domácí kačenu, kterou mně vždy žena s láskou upeče,
koláčky a vínečko taky přispějí k dobré náladě. Naše
hody jsou pro mě vždy signálem, že už začíná léto a že
se můžu těšit na výpěstky místních farmářů. Pokud totiž
člověk ochutná rajče, brambory nebo jablko vypěstované místními pěstiteli, tak už mu přestane chutnat
ovoce či zelenina z hypermarketů, které jsou hnojené
búhvíčím, geneticky upravené s cílem co nejrychleji
to vypěstovat, ale kvalitu a chuť to nemá. Proto se
snažím nakúpit si všecko u nás v Lužicích a něco málo

All stars fitness team
ková, 3. místo K. Dubcová, 4. místo
K. Dubšíková
11-12 let 5. místo V. Pekařová,
6. místo H. Holišová, 8. místo N.
Bílíková
13-15 let 2. místo K. Knápková,
3. místo P. Bučková
Třída B: 7-8 let 3. místo B. Ingrová, 4. místo N. Voldán
9-10 let 3. místo E. Kučerová,
4. místo A. Kudrnová, 5. místo M.
Poláčková, 6. místo N. Petrásková
13-15 let 4. místo N. Dvořáková,
5. místo J. Voldánová
Dvojice: 4. místo Bílíková, Holišová, 6. místo Knápková, Pekařová
Dne 24. 5. jsme se zúčastnili
pohárové soutěže ve Zbýšově, která
byla zároveň nominací na mistrovství ČR a případně i mezinárodní
soutěže. Za náš oddíl nastoupilo
19 závodníků a velmi se jim dařilo:
Dívky do 10 let: 1. místo I. Bučková,
3. místo K. Dubcová, 4. místo K.
Dubšíková, 6. místo A. Kudrnová
Dívky 10-12 let: 3. místo V.
Pekařová
Dívky 13-15 let: 1. místo L.
Dulovcová, 2. místo L. Vagundová,
3. místo K. Knápková, 4. místo N.
Dvořáková, 6. místo A. Černá

si vypěstuju aj já sám. A když si k tomu koupím kozí
mléko a sýr v tabáku, tak je to pro mě hotová hostina.
Uzenáři se taky činí, dokonce už ve dvou obchodech,
pekárnu s čerstvým chlebem taky máme, a tak už mně
chybí jenom dobrá cukrárna s točenou zmrzlinou. Ještě
že mají zmrzlinu přes léto aspoň na „Lužáku“, kam rád
chodím, protože tam vždycky potkám někoho známého.
Kdyby se ještě podařilo udělat v dědině centrální tržiště
s pravidelným prodejem např. v sobotu dopoledne, kde
bych si mohl víc vybrat a ochutnat, co kdo nabízí, tak
bych nemusel jezdit za nákupama jinam. Tož uvidíme,
jaká bude letos úroda, a nezapomeňte taky ochutnat!
Váš Joža Trefa

foto: P. Voldán
Chlapci: 4. místo N. Voldán
Všichni byli nominováni na mistrovství ČR, které se uskuteční 6. 6.
v Čelákovicích. K mé velké radosti
byla také jedna z našich závodnic
nominována na mistrovství světa
v Srbsku, které proběhne 12.-14. 6.
Letos je to Iva Bučková, tak
prosím držme všichni palce, ať se jí
závod vydaří.
Velké poděkování patří všem
rodičům, kteří pomáhají své děti
připravit na závody, shání kostýmy,
nahrávají hudbu, zajišťují dopravu
atd. Je toho opravdu hodně a někdy
to stojí všechny velké úsilí, ale výsledek stojí za to.
Krásné léto přeje
K. Knápková, trenérka

Napsali nám
PROJEKT POTRAVINOVÉ POMOCI POKRAČUJE
Oblastní charita Hodonín zahájila v červnu roku
2013 dlouhodobý projekt potravinové pomoci. Ve
spolupráci s prodejnami ENAPO byly do vytipovaných prodejen za pokladny umístěny označené drátěné
boxy. Do těch mohou nakupující vkládat po zaplacení
potraviny s dlouhou dobou trvanlivosti, které chtějí
darovat potřebným.
Za tři roky trvání se na Hodonínsku k projektu připojilo sedm prodejen sítě ENAPO, které chtěly charitní
myšlenku potravinové pomoci podpořit. Tři prodejny
jsou v Hodoníně (ulice Brandlova, Slunečná a Wilsonova), další v obcích Lužice, Dubňany, Mikulčice
a Dolní Bojanovice.
Do dnešního dne byla potravinová pomoc prostřednictvím charitních služeb rozdělena více než dvěma
stovkám potřebných osob a rodin. Potraviny jsou řádně
evidovány a přidělovány klientům, kteří spolupracují
se sociálními pracovníky charitních středisek pomoci,
především maminkám s dětmi, sociálně slabým rodinám a lidem bez domova.
Děkujeme všem dárcům.
Pavel Novotný, PR

Foto: archiv charita
Kontakt:
Oblastní charita Hodonín, Wilsonova 7, Hodonín
http://www.hodonin.charita.cz/
pr.hodonin@charita.cz, tel.: 737 234 098
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Napsali nám / Babské rady

Společenská kronika

PODĚKOVÁNÍ
Dobrý den,
chtěla bych touto cestou poděkovat paní Šimčíkové
a dětem z lužické cimbálky, protože nám opět pomohly.
Marně se snažíme u nás v Prušánkách pro dětský soubor
Nechoránek sehnat hudební doprovod. Paní Šimčíková, pokud může, vždycky ochotně pomůže a věřte
- rozhodně to není obvyklé. Doprovodili naše děti při

Společenská kronika
Májovém zpívání v Nechorách a také na Tvrdonských
slavnostech. Podporu obce a šikovné muzikanty vám
mohou Prušánky jen závidět :-)
Děkujeme tímto i vám.
Iva Letochová - vedoucí dětského folk. souboru
Nechoránek z Prušánek, 11. 6. 2015

UZAVŘENÁ
MANŽELSTVÍ
v červnu:
Kamil Bartoš, Lužice
Martina Petáková, Praha

Babské rady

Ludvík Láníček, Lužice
Milada Goldschmiedová, Lužice

FRANCOUZSKÁ KUCHYNĚ
V dnešním díle si představíme kuchyni našich přátel z Francie, která je všeobecně považována za jednu
z nejlepších na světě. Francouzi samotní jsou považováni za gurmány a jejich kulinářské speciality jsou
inspirací pro celý svět. Je zajímavostí, že francouzská kuchyně je od roku 2010 zapsána v nehmotném
dědictví UNESCO. Při návštěvách u našich přátel v Isdes se o vynikající francouzské kuchyni mnoho
občanů naší obce již přesvědčilo.

PEČENÁ TRESKA
Tresku ( francouzsky „cabillaud“) je nejlepší udělat
v „papillotte“ tzn. zabalené filátko v alobalu a upečené
v troubě (cca. 180°C asi 20-25 min. podle velikosti).
Ryba se položí do alobalu, osolí, posype provensálským kořením, pokryje tenkými plátky citronu, pokape
olivovým olejem a případně trochou bílého vína. Alobal se dobře uzavře a „papillotte“ se dá péct do trouby.
Doba pečení se může zkontrolovat (záleží na troubě).
Ryba se nesmí moc dlouho péct.

dohromady, ochutíme olivovým olejem, popř. zbytkem
citronové šťávy dle chuti, petrželí nebo pažitkou, osolíme, příp. lehce opepříme. Opatrně zamícháme a směsí
plníme vydloubaná avokáda. Naplněná avokáda opět
můžeme trochu přizdobit petrželkou nebo mátou či
zbylými černými olivami.

Martina a Kamil Bartošovi

VÍTÁNÍ DĚTÍ
v sobotu 20. června 2015
jsme přivítali v Lužicích
tyto nové občánky:
Emma Trávníčková
Ella Trávníčková
Vojtěch Vojkovský
Filip Parák
Barbora Jetelová
Bruno Příkazský

PLNĚNÁ AVOKÁDA
Suroviny: 2 zralá avokáda, citronová šťáva, sýr nakrájený na kostičky, zelená cibulka, 1-2 středně velká
rajčata nakrájená na kostičky, několik rozpůlených
cherry rajčátek, petržel nebo pažitka, 2-3 lžíce panenského olivového oleje, olivy, špetka soli.
Postup: Avokáda podélně rozřízneme a opatrně
vyjmeme jádro. Z každé půlky opatrně malou lžičkou
vyloupáváme vnitřní část avokáda. Takto vzniklý košík
ze slupky naplníme připravenou směsí.
Směs: Na kostičky nakrájené avokádo zalijeme citronovou šťávou (asi z poloviny citronu), přidáme sýr,
drobně posekanou cibulku, rajčata a olivy a smícháme
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NAŠI JUBILANTI
březen až červen
Elena Sýkorová

80 let

Oľga Bohunská

85 let

Blahopřejeme
Bageta nesmí nikdy chybět...
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Inzerce

Koupíme

dům nebo zahrádku s chatkou
v Lužicích či okolí do 10 km.
Tel.: 739
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823 546

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

12. 6.
26.6.
27. 6.
25. 6. – 28. 6.

Ing. Michal Poláček tel.: 731 159 952
www.schmidt-reality.cz

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

46

27. 6.
3. 7.
4. – 7. 7.
4. 7.
5. 7.
6. 7.
7. 7.
11.7.
13. 7. – 17.7.
16. 8.
22. 8.
29. 8.
12. 9.
19. 9.
9. 9. – 20. 9.

o
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Koncert kapely WOHNOUT, areál Cihelna – Lužák ve 20 hodin
Vernisáž výstavy ak. sochaře Jaroslava Jurčáka, Starý kvartýr v 18 hodin
Fotbalový turnaj „O putovní pohár starosty Lužic“, areál TJ Baník ve 13 hodin
Letní kino s Kinematografem bratří Čadíků, areál Cihelna – Lužák ve 21.30 hodin
25. 6. Hodinový manžel
26. 6. Tři bratři
27. 6. Vejška
28. 6. Fotograf
Lužická míle – plavecké závody pro veřejnost, Cihelna – Lužák od 14 hodin
Veterán cup – 7. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře, areál TJ Baník Lužice od 16 hodin
TRADIČNÍ CYRILOMETODĚJSKÉ HODY
Předhodový večer u cimbálu pod zeleným ve 20 hodin
Krojová taneční zábava pod zeleným – DH Zlaťulka, s průvodem od kostela v 14.30 hodin
Krojová taneční zábava pod zeleným – DH Zlaťulka, s průvodem z ul. Důlní v 14.30 hodin
Krojová taneční zábava pod zeleným – DH Zlaťulka od 19 hodin
Francouzský den – turnaj v petanque, areál Cihelna – Lužák od 14 hodin
Taneční večer s country kapelou Amulet, areál Cihelna – Lužák od 18 hodin
KRE.A. TY.V.NÍ netradiční tvoření „upatlaný slon“, areál Cihelna – Lužák
Hudební večer se skupinou JAMA, Starý kvartýr v 17 hodin
Literární večer, Starý kvartýr v 17 hodin
Prkačcup – 6. ročník závodů malotraktorů, park U Vrchnice v 16 hodin
Lužické vinobraní, Lidový dům v 16 hodin
Oslava 20. narozenin kopce – zábavné odpoledne pro malé i velké, park U Vrchnice v 15 hodin
Výstava drobného zvířectva, Lidový dům

www . l u

z i c e u h o d o n i n a . cz
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Skupina Wohnout

Skupina TH!S
s Vojtou Kotkem

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

Na vydání tohoto čísla přispěli:

