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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první polovinu roku, a proto můžeme rekapitulovat splněné cíle, dohnat, co jsme nestihli, a upřesnit reálné možnosti k naplnění
záměrů stanovených pro rok 2016.
V první polovině roku byly realizovány méně nákladné akce, které
nemají dotační podporu.
Na hřbitově bylo dokončeno veřejné osvětlení nové části včetně osvětlení obou křížů. Bylo upraveno a posíleno osvětlení přechodu u autobusové zastávky v ulici Velkomoravská. V ulici Ploštiny byl doplněn jeden
bod veřejného osvětlení. V ulici Zahrádkářská byla vyměněna osvětlovací
tělesa a doplněn jeden bod VO. Osvětlení této plochy je zajištěno svítidly
ze zahrady restaurace Lužák.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy a opravy křižovatky ulic
Dvorní a Ke Koupališti byla provedena její rekonstrukce na vyvýšenou
křižovatku, která plní funkci retardéru a minimalizuje riziko přímých
střetů dopravních prostředků. V ulici Ke Koupališti byly doplněny obrubníky a vytvořena tři parkovací místa. Byly zahájeny opravy místních
komunikací (ul. Velkomoravská za kostelem). Na základě požadavků
občanů byla započata pokládka panelů na komunikaci v ul. Šeříková, ze
strany od silnice I/55. V květnu byla zahájena největší investiční akce
tohoto roku. Jedná se o rekonstrukci vozovky v ul. Kratiny v úseku od
sběrného dvora po Lidový dům. Stavba je rozdělena do tří etap. Výstavba
potrvá tři měsíce. Náklady prezentují cca 5 mil. Kč. Úsek od sběrného
dvora směrem k obecnímu úřadu bude realizován v roce 2017. Informace o realizovaných akcích v prvním pololetí uzavře konstatování, že na
zdravotním středisku proběhla rekonstrukce kotelny.
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Slovo starosty
Ostrůvky zeleně v ulici Kratiny mají tři funkce:
1. Z pohledu dopravního řešení
je tato ulice (obdobně jako ulice
Dobrovolského) projektována jako
obytná zóna s maximální povolenou
rychlostí 20 km/h. Komunikace
je společná pro chodce, cyklisty
i automobilovou dopravu. Ostrůvky
jsou pasivním prvkem pro omezení
rychlosti.
2. Dešťové vody z vozovky nejsou zaústěny do kanalizace. Část
bude zasakovat přes zámkovou
dlažbu. Vozovka je vyspádována
na stranu, kde ostrůvky plní funkci
zasakovacích objektů.
3. Ostrůvky plní významnou
funkci zeleně (stromy), a to i vzhledem ke skutečnosti, že výsadba
stromů mezi komunikací a hranicemi zástavby je vzhledem k hustotě
inženýrských sítí nemožná.
Navržené řešení zajistí bezpečnost osob, zejména dětí (mladé rodiny), klidnou dopravu v potřebném
rozsahu s minimálními negativními
dopady na pohodu bydlení. Realizací tohoto projektu se definitivně
a v plném rozsahu vyřeší současné
stížnosti občanů bydlících v ulici
Kratiny.

Slovo starosty / Aktuálně z radnice

Rekonstrukce ulice Kratiny, červenec 2016

V areálu vodní plochy Cihelna
byly instalovány lavičky a pro děti
od tří do dvanácti let herní prvky
včetně výstavby pískoviště. Pro
zajištění občerstvení při pořádání
akcí v zahradě restaurace Lužák byla
přemístěna a zprovozněna buňka.
V rámci katastru naší obce se postupně dotváří a propojují jednotlivé
úseky stezek pro pěší a cyklotrasy.
Na odpočinkových místech byly

foto: Denisa Šimíková

usazeny lavičky (Včelí naučná stezka, arboretum, veřejná zeleň za ul.
Dobrovolského). Protihlukový val
na Vinohrádkách byl osázen téměř
čtyřmi tisíci keřů. V rámci Dne Země
byly ve volné přírodě vysazeny čtyři
lípy, tři gdouloně, tři mišpule a sto
keřů. Děkuji touto cestou všem dětem, rodičům, občanům a spolkům
za účast na této krásné akci.

DOTACE

Lužice – výměna oken ve školní družině

Zdroj JMK

Celkové náklady 667 836 Kč

Předpokládaná dotace 200 000 Kč

Stav žádosti: podaná

Rozhodnutí: duben 2016 ANO

Lužice – rekonstrukce podlahy místní knihovny

Zdroj JMK

Celkové náklady 209 572 Kč

Předpokládaná dotace 50 000 Kč

Stav žádosti: podaná

Rozhodnutí: duben 2016 ANO

Lužice – hřiště při školní družině

Zdroj MMR

Celkové náklady 771 873 Kč

Předpokládaná dotace 400 000 Kč

Stav žádosti: podaná, zaevidovaná

Rozhodnutí: duben 2016 NE

Lužice – Místní komunikace Kratiny, Česká

Zdroj MMR

Celkové náklady 4 704 638 Kč

Předpokládaná dotace 1 000 000 Kč

Stav žádosti: podaná, zaevidovaná

Rozhodnutí: duben 2016 NE

Lužice – oprava hřbitnovní zdi

Zdroj MZE

Celkové náklady 735 853 Kč

Předpokládaná dotace 407 989 Kč

Stav žádosti: podaná

Rozhodnutí: květen 2016 ANO

V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU BUDOU ZAHÁJENY NÁSLEDUJÍCÍ AKCE:
Rekonstrukce kotelny základní
školy včetně výměny kotlů, radiátorů a instalace regulace IRC. Náklady cca 2 mil. Kč. Schválená dotace
1 mil. Kč. Výměna oken ve školní
družině. Náklady cca 800 000 Kč.
Schválená dotace 200 000 Kč.
Rekonstrukce čelní zdi oplocení
hřbitova. Náklady cca 750 000 Kč.
Rekonstrukce podlahy místní

knihovny. Náklady cca 200 000 Kč.
Schválená dotace 50 000 Kč.
Dále budou realizovány následující akce bez dotační podpory. Komplexní rekonstrukce mola vodní
nádrže Cihelna. Rekonstrukce
vnitřních odpadů včetně instalace
odlučovače tuku pro restauraci
Lužák. Dostavba parkoviště pro
autobusy u sportovní haly. Vý-

Neodmyslitelnou součástí realizace investičních i provozních akcí je zajištění projektové dokumentace,
podávání žádostí o dotace včetně absolvování legislativního maratonu v rámci zajištění stavebních povolení.
PODANÉ ŽÁDOSTI O DOTACE, U KTERÝCH VÍME VÝSLEDEK:
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Stavební úpravy – kotelny ZŠ Lužice

Zdroj MPO

Celkové náklady 2 060 609 Kč

Předpokládaná dotace 1 015 220 Kč

Stav žádosti: podaná, zaevidovaná

Rozhodnutí: květen 2016 ANO

Lužice – street workout hřiště při MŠ

Zdroj MŠMT

Celkové náklady 2 406 800 Kč

Předpokládaná dotace 1 203 400 Kč

Stav žádosti: podaná, zaevidovaná

Rozhodnutí: květen 2016

stavba hřiště pro školní družinu.
Výstavba STREET WORKOUT
- HŘIŠTĚ u MŠ. Připraveny jsou
i další akce. Jejich realizace je
podmíněna zajištěním finančních
prostředků.
Z výše uvedených skutečností
lze vyvodit, že i rok 2016 přispěje
k rozvoji naší obce a k navýšení
standardů bydlení.
Jaroslav Kreml, starosta

Aktuálně z radnice
Z USNESENÍ RADY OBCE LUŽICE
• RO schválila poskytnutí finanční
dotace z rozpočtu obce Lužice
ve výši 12 000 Kč na 17 ks sportovních triček a 17 ks tašek pro
cvičenky All Stars fitness tým
Lužice.

• RO projednala za přítomnosti
vlastníků RD mezi ul. Šeřikova
a silnicí R55 stav nezpevněné
komunikace, která je při deštivém
počasí blátivá. Vzhledem k tomu,
že se postupně budují vozovky

na frekventovanějších komunikacích, dohodly se obě strany na
zpevnění předmětné komunikace
zaválcovaným cihelným recyklátem.
• RO projednala dopis ředitele
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Aktuálně z radnice

Aktuálně z radnice
Vodovodů a kanalizací Hodonín,
a. s., Purkyňova 2933/2, Hodonín ve věci těžby štěrkopísku na
území katastru města Uherský
Ostroh a tím ohrožení prameniště
Bzenec komplex. RO nesouhlasí
se záměrem těžby štěrkopísku
v k. ú. Uherský Ostroh a připojuje
se k podnětu KHS Brno k zahájení přezkumného řízení ve věci
stanoviska MŽP ČR ze dne 9. 3.
2015 a doporučuje ZO připojení
se k nesouhlasu.
• RO schválila změnu výše měsíčního poplatku za kabelovou
televizi u nabídky „OMEZENÁ“,
kde dojde k navýšení o 13 Kč, což
nově činí 110 Kč včetně DPH od
1. 4. 2016.
• RO vzala na vědomí zprávu o projevech vandalismu v obci Lužice

– nápisech na dopravním značení
a kontejnerech na separovaný
odpad u železniční zastávky Lužice a pověřila strážníky častější
kontrolou v této lokalitě s cílem
dopadení viníka při opakovaném
projevu vandalismu.
• RO schválila žádost společnosti
Vodovody a kanalizace Hodonín,
a. s. o zokruhování vodovodu
v ulicích Dlážděná, U Hájku, Na
Pískách.
• RO schválila Darovací smlouvu
mezi obdarovanou Obcí Lužice
a dárcem Groz-Beckert Czech,
s.r.o. k finančnímu daru ve výši
50 000 Kč na obnovu zeleně
v obci.
• RO vzala na vědomí žádost Fashion kroužku s konstatováním,
že prověří možnost zajištění

požadovaných prostor pro jeho
činnost.
• RO projednala v přítomnosti
p. M. B. stížnost občana na
nadměrný hluk v ulici Naftařů
způsobený jeho podnikatelskou
činností. RO schválila návrh p.
xxxxxxxxxxxxx k přemístění
své podnikatelské aktivity mimo
ul. Naftařů do míst k této jeho
činnosti vyhrazených ÚP.
• RO vzala na vědomí Návštěvní řád
přírodního areálu Cihelna a doporučila ZO Lužice jeho schválení
s účinností od 1. 5. 2016.
• RO projednala úhradu dopravy
Dětské cimbálové muziky z Lužic
na festival do Rumunska v červenci 2016, kam pojedou s DNS
Pomněnka z Tvrdonic, a to ve
výši 25 000 Kč.

Máme za sebou již téměř šest měsíců roku 2016. V tomto období se událo v naší obci nemálo věcí, které
některým občanům přinesly uspokojení a klid, druhým jsou však trnem v oku. Některých nešvarů ubylo,
některé téměř vymizely, avšak jiné přetrvávají a objevují se nové.
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a na místo byly umístěny zákazové
značky. Bohužel, ne všem toto bude
vyhovovat, ale pravidla silničního
provozu platí pro všechny účastníky
silničního provozu stejně.
Toto platí i při zastavování vozidel na zákazu zastavení v kruhovém
objezdu u obecního úřadu a stání na
vozovkách, kde není pro každý směr
jízdy vyhrazen pruh o šíři 3 metrů,
a dále stání na cyklostezkách.
I přes benevolenci strážníků
v uplynulé době, kdy tyto dopravní
přestupky byly řešeny až na výjimky domluvou, se situace nijak
nezlepšila, a proto pokud nelze
nápravy dosáhnout domluvou či
vstřícným jednáním, bude přistoupeno k tvrdším postihům přestupců.
Na úseku veřejného pořádku se
neustále setkáváme s nezodpověd-

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem lidem, kteří se
podíleli na nalezení mého ztraceného pejska Padyho z Hodonína.
Toto poděkování patří především panu strážníkovi Miroslavovi
Bartyzalovi a jeho dceři za jejich lidský a obětavý přístup, se kterým
se v dnešní době málokdy setkáváme.
Mgr. Ivana Šichtová s rodinou

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO AREÁLU CIHELNA
Areál Cihelna slouží k využití volného času a k odpočinku všech jeho hostů a k radosti vašich dětí. Pro příjemný
a ničím nerušený pobyt vás žádáme o dodržování návštěvního řádu.

Z ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE LUŽICE

Bohužel se opětovně projevují
nešvary související s dopravou
a dodržováním veřejného pořádku.
Pokud se týká úseku dopravy
v obci, uvedl bych, že s velkými
ohlasy jednak souhlasnými, jednak i s nesouhlasnými se setkalo
umístění dopravní značky „zákaz
zastavení“ v ulici Jabloňová v blízkosti prodejny potravin LUŽIČAN.
Představitelé obce tímto reagovali
na stížnosti některých občanů,
kteří upozorňovali na zhoršenou
dopravní situaci v tomto úseku,
kdy vozidla stojí po obou stranách
ulice a mezi nimi kličkují cyklisté,
chodci, malé děti jdoucí do nebo
ze školy a maminky s kočárky.
V tomto případě byla upřednostněna
bezpečnost a plynulost silničního
provozu před pohodlností nákupu

PODĚKOVÁNÍ
ZA NALEZENÍ ZTRACENÉHO PEJSKA

ným jednáním majitelů psů, kteří
mazlíčky venčí i v místech, kde
je toto zakázáno vyhláškou obce
č. 3/2015 a s odklízením výkalů si také
hlavu nedělají a nechávají je na místě.
Pokud by majitelé potřebovali sáčky
pro sběr těchto exkrementů, je možno si sáčky vyzvednout na obecním
úřadě, nebo vám je předají strážníci.
Vzhledem k nastávajícímu období, kdy máme před sebou prázdniny,
hody, období volna a dovolených,
bude činnost obecní policie zaměřena jednak na již uvedené nešvary
a jednak bude pozornost směřovat
v souvislosti se zvýšeným pohybem
cizích osob v našem regionu na bezpečnost osob i majetku, dodržování
veřejného pořádku a zabezpečení
akcí pořádaných v obci.
M. Bartyzal, strážník

• Dodržování návštěvního řádu
mohou kontrolovat osoby k tomu
oprávněné, tj. správce areálu
a ostatní pracovníci pověření
provozovatelem.
• Pobyt v areálu a koupání ve vodní
nádrži je na vlastní nebezpečí.
• Děti mladší 6 let musí být v doprovodu a pod trvalým dozorem
rodičů, odpovědné osoby či jiné
dospělé osoby.
• Za děti odpovídají rodiče, popř.
jiná odpovědná osoba. Děti do
10 let musí být při koupání v nádrži pod dohledem osoby starší
18 let.
• Veškeré hromadné akce musí být
předem projednány s provozovatelem areálu.
• Při pořádání jakékoliv kulturní
nebo jiné společenské akce je
třeba dbát pokynů pořadatele
nebo jiné odpovědné osoby.
• Užívání areálu ke kulturním
a jiným společenským akcím je

zpoplatněno dle platných právních předpisů.
• Výkon práva rybářství je upraven
zvláštními právními předpisy.
• Za provoz restaurace Lužák odpovídá podnájemce.
V celém areálu platí přísný zákaz:
• poškozování a znečišťování
všech prostor, zařízení a vybavení
• koupání zvířat, volný pohyb psů
a vstup koní bez souhlasu obce
Lužice
• táboření, kempování, stanování
a jiného nocování
• rozdělávání ohňů mimo vyhrazená místa
• užívání omamných a psychotropních látek
• vjezdu motorových vozidel do areálu restaurace a přírodního koupaliště
• zákaz parkování mimo vyhrazená
parkoviště
• odhazování odpadků mimo odpadkové koše

• přemísťování pevného i mobilního zařízení
• lezení na sochy a na stromy
• manipulace s otevřeným ohněm
(pokud to není z provozních
důvodů předem povoleno, např.
během kulturních akcí), výbušninami jedovatými látkami,
chemikáliemi a jinými předměty
ohrožujícími zdraví a bezpečnost
Návštěvník je povinen:
• dodržovat návštěvní a provozní
řád, pokyny správce a ostatních
pracovníků pověřených provozovatelem
• dodržovat pravidla slušného chování, být ohleduplný k ostatním,
neobtěžovat návštěvníky a okolí
zejména nadměrným hlukem
• dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost
• využívat veškeré zařízení areálu pouze tak, aby nedocházelo
k jeho poškození
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Sociální služby / Osobnost

Aktuálně z radnice

Sociální služby
PŘÍSPĚVEK NA PÉČI VZROSTE OD SRPNA 2016 O DESET PROCENT
Lidé se zdravotním postižením
od srpna dostanou vyšší příspěvek na péči. Poslanecká sněmovna
schválila novelu zákona o sociálních službách, která ho zvyšuje
o deset procent. Nově upravena
budou i pravidla pro poskytování
pobytových sociálních služeb v případech tzv. nepřípustnosti
držení osoby v zařízeních poskytujících sociální služby. A na
dva miliony se zvyšuje pokuta za
provozování sociálních služeb bez
registrace.
„Příspěvek na péči se zvýší poprvé od roku 2007, kdy byl zaveden.
Jsem proto velmi ráda, že poslankyně a poslanci náš návrh podpořili.
Desetiprocentní navýšení považuji
za naprosté minimum,“ uvedla
ministryně práce a sociálních věcí
Michaela Marksová.

Na podzim tohoto roku proběhne rekonstrukce mola na Cihelně
• v případě pohybu zvířat v areálu dbát na dodržování čistoty
(např. odklizení psích exkrementů apod.)
Porušení návštěvního řádu je přestupkem ve smyslu § 46 odst. 2 zákona 200/1990 Sb. o přestupcích ve
znění pozdějších předpisů a lze za
takové porušení uložit pokutu až do
výše 30.000 Kč. V případě porušení
tohoto řádu má provozovatel právo
návštěvníka, který návštěvní řád
porušil, okamžitě vykázat z prostor
areálu.
Návštěvní řád byl schválen Zastupitelstvem obce Lužice dne
14. 4. 2016 usnesením č. 11/12
Návštěvní řád nabývá účinnosti
dne: 1.5.2016
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Návštěvní řád je vyvěšen na
informačních tabulích umístěných
v přírodním areálu Cihelna a na
webových stránkách obce Lužice
www.luziceuhodonina.cz.

Provozovatel: Obec Lužice,
Česká 1, 696 18 Lužice
tel. 511 117 821
www. luziceuhodonina.cz
Návštěvní doba: celoročně

Zákon č. 99/ 2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva,
rybářské stráži, ochraně mořských
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (zákon o přestupcích)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
a změně některých zákonů (vodní
zákon)
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon)

Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba 155
Tísňové volání 112
Hasiči 150
Policie ČR 158
Obecní policie 727 851 253
nebo 606 605 626
Provozovatel 511 117 821

VÝŠE PŘÍSPĚVKU OD 1. 8. 2016 ZA KALENDÁŘNÍ MĚSÍC
Stupeň závislosti

mladší 18 let

starší 18 let

I. lehká závislost

3 300

880

II. středně těžká závislost

6 600

4 400

III. těžká závislost

9 900

8 800

IV. úplná závislost

13 200

13 200

Novela zákona o sociálních službách se zabývá též poskytováním
sociálních služeb bez příslušného
oprávnění, tj. bez registrace. Sankce
za poskytování nelegálních sociálních služeb se zvyšuje z jednoho
na dva miliony korun. Kontrolní
orgány krajů budou nově oprávněny provádět kontrolu i u fyzických
a právnických osob, kterým nebylo
vydáno rozhodnutí o registraci. Budou tak moci lépe reagovat a předcházet případům sociálních služeb
bez oprávnění k jejich poskytování.

Současně se v zákoně o sociálních
službách upravují podmínky pro
poskytování pobytových sociálních
služeb bez souhlasu klienta. Upravuje se postup v případě, kdy klient,
který není schopen sám vypovědět
smlouvu o poskytování sociální
služby, projeví vážně míněný nesouhlas s poskytováním pobytové
sociální služby. Na tuto úpravu navazuje novela zákona o zvláštních
řízeních soudních upravující řízení
o vyslovení nepřípustnosti držení
osoby v zařízení.
Marie Gutová, členka rady obce

Osobnost
STAŘEČEK KAREL ČAPKA
„Klesly ruce pracovité…“ –
těmito slovy začínalo smuteční
oznámení, které se mi dostalo do
rukou nedlouho poté, co 17. května
2016 opustil naši obec pan Karel
Čapka. A nutno přiznat, že tato slova tam byla napsána právem. Nepatřím mezi zralé pamětníky a mnozí
občané by následující řádky jistě
doplnili či poupravili, ovšem měl
jsem možnost se se strýčkem Čap-

kou setkat nesčetněkrát a poznat, že
se zapsal do společenského i kulturního života za ty roky, které strávil
v naší obci, vskutku významně.
„Dúhý Kareu“, jak se o panu
Čapkovi pro jeho postavu mluvilo,
se narodil 1. března 1931 v Hruškách u Břeclavi, kde strávil i své
dětství. Jelikož se od konce 2. sv.
války v okolí začínala těžit ropa,
vyučil se těžařem pro Naftové doly
9
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Osobnost

Hodonín, závod Gbely. Do Lužic se
pak v roce 1955 přistěhoval na „nafťácké činžáky“ s manželkou Drahomírou, která se pro mnohá zdejší
i okolní děvčata a tetičky zapsala do
povědomí šitím a vyšíváním krojů.
Prakticky celý profesní život strávil
v Moravských naftových dolech,
kde začínal jako řadový těžař a později působil jako mistr.
Svou lásku k vinařství a folkloru
si přinesl i k nám do Lužic. Nejen
že předával vinařské umění svým
dětem, ale především pomáhal
organizovat výstavy vín, které
se od roku 1965 konaly střídavě
v Lužicích a Mikulčicích. V roce
1977 pak zahájil při Osvětové besedě činnost Slovácký krúžek vedený
Stanislavem Vavrysem, Jaroslavem
Kalužíkem a právě i Karlem Čapkou. Dle záznamů v obecní kronice
byla súdná stolica v té době pohoršená, že mladí „neumějí ani pohnout
nohama“. Proto začali mladé šohaje
a děvčice učit nejen lepšímu projevu
ve zpěvu a tanci, ale i organizování
a pořádání lidových zábav. Záhy
začal Slovácký krúžek kromě tradičních hodů pořádat také krojový
ples, velikonoční zábavu a vino10

braní. Pod jejich vedením nacvičila
chasa polonézu a moravskou besedu
jako předtančení na plesech. Především však neopomněli připravovat
mládež na Tvrdonské národopisné
slavnosti. Ostatně pod jejich odkazem jsou podepsáni také nejúspěšnější zpěváci a tanečníci naší obce,
ověnčení titulem „Stárek Podluží“,
vítězstvími v pěveckých soutěžích
nebo v soutěži ve verbuňku na
Mezinárodním folklorním festivalu
ve Strážnici – ať už jeho syn Karel
Čapka ml. či jeho následovníci
Martin Černý a Štěpán Hubačka.
Ačkoliv vedení Slováckého krúžku v roce 1985 předal mladším, jeho
láska k folkloru a pomoc místní chase vydržela až do velmi pozdního
věku. Především jednou specifickou činností, která je pro hody na
Podluží natolik typická, že by se
bez ní možná ani neuskutečnily,
a to stavěním máje. Už od poloviny
60. let 20. století pomáhal místní
chase spojovat máju. Dodnes mám
před očima, jak dokázal i v pokročilém věku ovládat pilu při řezání
jednotlivých spojů a následně je
mistrně začišťovat tesařskou sekerou či pořízem. Když nad tím pře-

mýšlím, vždyť on nás – mladé šohaje – tam vlastně ani nepotřeboval,
prakticky si vystačil sám a k ruce
měl svého nejstaršího vnuka Pavla,
kterému toto specifické řemeslo
po mnohá léta předával. Jen když
zavelel: „Chuapci, rozejdite sa a na
sokolovňu“ (tedy rozejít se podél
máje a pootočit ji daným směrem),
tak jsme vyskočili a přiložili ruku
k dílu. Zajímavý je pak ještě jeden
detail, nebo chcete-li podpis, který
má původ u Karla Čapky, a tím je
naše státní vlajka na vrcholku hodové máje. Prakticky nikde na Podluží
se s tímto úkazem nesetkáte. Snad
jen v Hodoníně či Rohatci, kde také
několik let pomáhal máju v pozdějším věku postavit.
Za ty roky, které jsme měli možnost strávit při spojování máje se
strýčkem Čapkou, máme spoustu
historek a vzpomínek. Jedna mi
však utkvěla v paměti nade všemi
– vlastně to bylo jeho přání, snad
i sen. Chtěl se dožít toho, aby mládenci a muži z obce vztyčili máju
postaru, tedy ručně, jak se to dřív
dělávalo, a ne jeřábem jako dnes.
Vždycky snil totiž o tom, že ještě
jednou zavelí: „Chuapci, hore ju!“
Poděkováni patří synovi Karlu
Čapkovi a vnukovi Petru Hubačkovi, kteří se také podíleli na tvorbě
článku.
Jiří Hubačka
foto: z rodinného alba
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JARO V MATEŘSKÉ ŠKOLE BYLO BOHATÉ NA ZAJÍMAVÉ AKCE
Čas letí jako voda a co by dup tady máme konec školního roku 2015/2016. Shrňme si tedy vše, co nás
v mateřské škole potkalo v posledních měsících ...
V dubnu byl, již tradičně, zahájen
plavecký výcvik dětí. Netradičně
ovšem probíhal v hodonínských
denních lázních, jejichž prostory
tímto nahradily plavecký bazén,
který je v současné době v rekonstrukci. Děti změnu uvítaly a v nových prostorách se pod dozorem
zkušených lektorů vyřádily do
sytosti. Vše probíhalo pomocí her
a zábavy, takže si děti ani nevšimly,
že se učí plavat. Některé děti byly
natolik nadšeny, že se jim z bazénu
vůbec nechtělo a vyvstalo i podezření, že se z nich stali vodníci. (To se
ale, naštěstí, nepotvrdilo.)
Duben byl i měsíc, kdy jsme se
s dětmi vydali do domu kultury
v Hodoníně. Zde jsme zhlédli divadlo s názvem „Malá čarodějnice“.
Příběh byl inspirován oblíbenými
večerníčkovými hrdiny, kteří po
celé představení prožívali zapeklité
situace. Děti byly pohádkou upoutány nejen během představení, ale
prozpěvovaly si melodie písní ještě
i v autobuse.
Květen nám přinesl pro změnu
návštěvu kina, kde nám byla promítnuta „Kytice pohádek“ složená
z krátkých dětských příběhů. Pro
některé děti byla tato návštěva kina
premiérovou, byli jsme tudíž rádi,
že ji všechny zvládly bez problémů
a že se jim pohádky líbily.
Akce (nejen) pro rodiče byly
v tomto měsíci naplánovány dvě –
besídka ke dni matek a soutěžní
odpoledne u příležitosti „Dne
rodiny“. První jmenovaná proběhla
ve třídách mateřské školy, kde se

sešly nejen maminky, ale i tatínkové a někdy i širší příbuzenstvo
na obhlídku, copak si dětičky připravily letos za program. A všichni
přítomní se dočkali zpěvu, přednesu
básniček, tanečků, hrané pohádky
a maminky byly obdarované přáníčky a dárečky, které děti pilně
připravovaly. Tímto bychom rádi
poděkovali všem, kteří se akce zúčastnili a přišli se podívat. Potěšilo
nás, že vás bylo tolik 
Druhá plánovaná akce měla
proběhnout na zahradě mateřské
školy, ale záměr uspořádat zábavné
sportovní odpoledne nám překazilo
počasí. Akce musela být bohužel
z důvodu dešťových srážek zrušena.
Květen byl i měsícem, kdy děti
z folklorního kroužku navštívily
přehlídku dětských souborů MŠ
v Poštorné, aby zde předvedly své
vystoupení.
A také se v tomto měsíci konal
zápis dětí do mateřské školy, který
proběhl 19. 5. 2016 od 10:00 do
17:00. Toto časové rozpětí dovolilo
všem uchazečům, aby se k zápisu
mohli dostavit a své dítko nechali
do naší mateřské školy zapsat.
A jsme v červnu. První červnový
den patří dětem! A tak jsme se s těmi
„našimi“ ratolestmi vydali oslavit
Den dětí na Lužák. Tady se děti
povozily na konících, daly si zmrzlinu a pak už jsme se všichni pomalu
přesouvali zpět do mateřské školy,
kde na nás čekal oběd (který, světe,
div se, téměř nikdo nedojedl :-D).
V červnu nás také navštívil pan
fotograf, aby nás společně zvěč-

nil, a děti si tak i po letech mohly
připomínat dobu plnou her, zábavy
a bezstarostnosti... A další návštěva k nám přijela z Hodonína ze
služebny městské policie. V rámci
prevence byl dětem představen
program bezpečného chování,
který by měl přinést minimalizaci
rizikových situací.
Absolvovali jsme i celodenní
školní výlet. Tentokrát jsme se
vypravili do archeoskanzenu Modrá u Velehradu. A nebyla to jediná
věc, kterou jsme během výletu
navštívili. Zastavili jsme se i v botanické a sladkovodní expozici „Živá
voda“, která nám dala možnost nakouknout do vodního světa pomocí
8 m dlouhého podvodního tunelu.
A je to tady! Konec školního
roku!
Těm, kteří ho strávili společně
s námi, přejeme krásné prázdniny!
Těm, pro které byl tento školní
rok poslední „školkovský“, přejeme pohodový vstup do školy
a samozřejmě hodně úspěchů na
jejich dráze školáka.
A těm, se kterými se v září
uvidíme poprvé, přejeme, ať se
jim u nás líbí a ať jsou spokojeni.
I když ... vlastně ... tu pohodu
a spokojenost – tu přejeme úplně
všem!
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Petra Sedláková
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covnice obecní knihovny a bývalí žáci naší školy. Vzájemná
spolupráce mezi účastníky týmů
přispěla pod vedením našich
deváťáků k seznámení se a rozvoji komunikace mezi všemi
žáky ve škole. Ve škole nocovalo
130 žáků. Děkujeme všem pomocníkům a organizátorům za
pomoc a spolupráci a za vytvoření
příjemné atmosféry, která v naší
škole během pátečního večera
a noci panovala.

STŘÍPKY Z PRIMA ŠKOLY
• V březnu pořádalo sdružení
rodičů ples školy. Děkujeme
všem rodičům za přípravu děvčat
a chlapců na ples školy, sponzorům za příspěvek nebo dárek na
ples, koláčkové četě za upečení
koláčků. Poděkování patří paní
učitelce Jitce Krhovské za realizaci předtančení, všem tanečníkům za zodpovědný přístup
při nácviku a vzornou realizaci
tanců.
• Program POKOS připravili
posluchači a pedagogové brněnské Univerzity obrany ve středu
23. března pro naše žáky. Teoretická část projektu (beseda
o armádě a zahraničních misích)
pro starší žáky se uskutečnila
v budově školy, praktická část
pro všechny děti školy proběhla ve sportovní hale. Studenti
Univerzity obrany dětem větším
i těm malým postupně předvedli
moderní ruční zbraně a výstroj,
vojáci s chemickou specializací je
seznámili s tím, jak se chránit proti škodlivým látkám i v běžném
civilním životě nebo jak se chovat
při mimořádných událostech.

Program POKOS
rovolský. Podle pana Jaroslava
Dobrovolského je pojmenována
naše škola a také jedna ulice
v Lužicích. Akce se zúčastnili
také představitelé obce, T.J.
Sokol, dále pan velvyslanec ČR
v Rakousku Jan Sechter, vnuk
pana Jaroslava Dobrovolského
Jaroslav Suchánek, František
Trávníček a další členové ČSOL
Valtice. S panem Jaroslavem
Suchánkem jsme den předtím ve

škole besedovali, velmi zajímavě
nás seznámil se svou rodinou
a také povyprávěl o událostech
v roce 1968 a 1989.
• Již třináctou Noc s Andersenem
jsme zorganizovali v naší škole. V pátek večer se zde sešlo
150 žáků. Všichni spolupracovali ve smíšených skupinách na
úkolech, které si pro ně připravili
rodiče, učitelé, kuchařky, pra-

• Pořádali jsme dvě sportovní
akce pro školy regionu Podluží.
Lužická laťka - soutěž ve skoku
vysokém proběhla v březnu za
účasti 112 závodníků z pěti škol.
Do Štafetového závodu na kolečkových bruslích se zapojily
čtyři školy.
• V úterý 26. dubna se žáci 9. třídy
zúčastnili slavnostního odhalení
pamětní desky v koncentračním
táboře Mauthausen. Pamětní
deska je věnována lužickým
rodákům, kteří zde zahynuli. Je
to Antonín Kos a Jaroslav Dob12

Žáci ZŠ v koncentračním táboře Mauthausen

• V dubnu proběhl sběr papíru. Za
odevzdaných 12 440 kg papíru
naše škola dostala 20 714 Kč.
Nejvíce papíru přinesla Nikol
Petrásková z 5. tř. (1000 kg), dále
Jakub Skočík z 5. tř. (920 kg) a Jakub Slatinský (827 kg). V soutěži
tříd zvítězila 5. třída.
• V květnu jsme ukončili sběr pomerančové kůry. Nejvíce odevzdali Lucie Vlková z 5. tř. a Daniel Pihar ze 4. třídy (13,5 kg).
Více než jeden kilogram přineslo
37 žáků.
• V rámci Týdne rodiny, který pořádala obec Lužice, jsme pozvali
rodiče na zajímavou besedu se
speciálním pedagogem na téma
„Rodina je to nejdůležitější, co
mám“. Také jsme měli stanoviště
v sobotu při putování za vodníkem Tihelňákem. Rodinné týmy
si vyzkoušeli hru Mölkky.
• Bohatou činnost měl Lužičánek.
V dubnu vystupovali v Moravském Žižkově na přehlídce
dětských národopisných souborů.
V květnu v Hodoníně, Poštorné
a Prušánkách na akcích, které se
konaly vždy v sobotu. Za pěkná
vystoupení patří poděkování dětem z Lužičánku, jejich rodičům
za pomoc při realizaci účasti na
těchto vystoupeních. Velké po-

Žáci ZŠ na stanovišti s hrou Mölkky
děkování patří paní učitelce Jitce
Vydrové a Danuši Vojkovské za
přípravu programu na všechna
vystoupení a paní Ludmile Pindové za přípravu krojů.
• Naši zdravotníci se zúčastnili
okresního kola soutěže hlídek
mladých zdravotníků. Hlídka
mladší kategorie (ve složení Eva
Gožďálová, Pavla Gožďálová,
Zdeněk Mífek, Stella Nilsen, Alena Fukalíková, Michael Adeyinka) se umístila na druhém místě.

Hlídka starší kategorie (Anna
Gožďálová, Lukáš Kordula,
Kristýna Kmentová, Markéta
Salčáková, Natálie Sobotková,
Tereza Kalužíková) zvítězila
a postoupila do krajského kola,
které se konalo ve Znojmě.
• Třeťáci prožili týden se svou paní
učitelkou a vychovatelkou na
škole v přírodě na Mlýnkách.
• Koncem května závodili naši žáci
v Lanžhotě na atletických přebo-

Žáci v Lanžhotě na atletických přeborech
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rech. Celkem přivezli 22 medailí.
Byli úspěšní v disciplínách běh
50 a 60 m, skok do dálky, běh
300 m, 800 m, 1000 m, hod míčkem, vrh koulí. Tři medaile získal
Patrik Slatinský z 5. třídy a Jakub
Slatinský z 6. tř., dvě medaile
Timothy Adeyinka z 1. tř., Alena
Fukalíková ze 3.tř., Filip Štork
z 8. tř. a Lucie Dulovcová z 8.
třídy.
• Den dětí jsme oslavili v areálu
Cihelna. Deváťáci si připravili
úkoly pro všechny žáky, kteří
byli rozděleni do dvanácti týmů.
Každý tým složený z žáků 1. – 8.
třídy pod vedením žáků osmé
třídy splnil úkoly na stanovištích.
Jedno stanoviště připravil pan
Přemysl Sobotka z restaurace
Lužák. Každý žák měl možnost
si zde opéct špekáček, dát si něco
na pití. Firma Lutes nám pomohla při technickém zabezpečení
akce. Žáci se mohli také svézt
na koních. Vyvrcholením dopoledne bylo vyhodnocení soutěže
týmů a na závěr každý žák dostal
odměnu – nanuk. Děkujeme panu
Sobotkovi a jeho zaměstnancům za špekáčky, pití a nanuky

Kultura
DĚTI BYLY SKVĚLÉ, RODIČE OBČAS ZLOBILI

Žáci na Dni dětí na Cihelně
a především za vstřícnost, ochotu
a perfektní spolupráci. Díky
spolupráci jsme pro naše žáky
připravili pěknou oslavu Dne
dětí.
• Během celého školního roku jsme
ve škole rozdávali naše peníze
– primy. Ti žáci, kteří jich nasbírali nejvíce (za účast na akcích
a umístění v různých soutěžích),
získali nejvyšší ocenění – možnost zúčastnit se ekologicky

Exkurze žáků do Nemojanského mlýna
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– vědeckého programu, který
pro ně připravil pan starosta.
Součástí tohoto programu byla
exkurze do integrovaného centra
nakládání s odpady společnosti
SAKO Brno, a science show ve
vědeckém parku Vida a návštěva
Nemojanského mlýna.
Prima škola Lužice přeje všem
příjemné letní dny!
Mgr. Jana Líčeníková

foto: archiv ZŠ

Týden rodiny se stal pravidelnou akcí, kterou obec Lužice
pořádá pro rodiny.
Začal zvesela hojně navštíveným
Putováním za vodníkem Tihelňákem s koncertem skupiny Circus
problem. Přednáška psycholožky
PHDr. Rossové byla rodiči navštívena málo, což je škoda, protože
její přednáška byla velmi zajímavá.
Besídka základní umělecké školy
a pohybové výchovy přinesla krásné
výkony dětí při hře na hudební nástroje, při tanci a baletu. Na začátku
besídky sál téměř pukal ve švech. Na
jejím konci byla v sále bohužel jen
asi polovina diváků. „Je škoda, že si
děti, které vystupovaly až v závěru
besídky, nemohly vychutnat krásnou
atmosféru na jejím začátku, protože
někteří rodiče a prarodiče opouštěli
sál ihned po vystoupení svých dětí,“
posteskla si Jindra Myšulková,
vedoucí kroužku pohybové výchovy a organizátorka besídky. „Za
celoroční píli a snahu o co nejlepší
výsledek by si děti i učitelé zasloužili
více úcty a ohleduplnosti.“

foto: M. Mífek
Táborák v mateřské škole bohužel
překazilo počasí.
Závěrečnou akcí Týdne rodiny byl
Den dětí na Baníku. Nabízel pestrý
program pro celou rodiny a jako
sladkou tečku také výborný dort,
který dětem darovala obec Lužice.
Jana Ambrožová, místostarostka

foto: D. Šimíková
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My všichni školou povinní
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18. 6. Lužická míle – veřejné plavecké závody na Cihelně od 13.00
24. 6. Vernisáž výstavy k hodům Starý Kvartýr od 18.00
23. 6. – 26. 6. Letní kino - Kinematograf bratří Čadíků areál Cihelna – Lužák od 21.30
23. 6. Sedmero krkavců
24. 6. Gangster Ka
25. 6. Gangster Ka Afričan
26. 6. Život je život
2. 7. Veterán cup – 8. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře areál TJ Baník Lužice od 9.00
2. 7. Předhodový večer u cimbálu pod zeleným od 20.00
3. 7. Krojová taneční zábava pod zeleným – DH Hovorané, s průvodem v 14.30
4. 7. Krojová taneční zábava pod zeleným – DH Hovorané, s průvodem v 14.30
5. 7. Krojová taneční zábava pod zeleným – DH Hovorané od 19.00
6. 8. Prázdninová cesta za pokladem pro děti i dospělé
13. 8. Francouzský den, Turnaj v pétanque ve 14.00 na Cihelně
13. 8. Koncert Kamila Střihavky & LEADERS v rockovém podání ve 20.00 na Cihelně
21. 8. Literární čtení v 17.00 na Starém kvartýře
3. 9. Prkačcup, závod malotraktorů, U Vrchnice v 15.00
9. 9. Vernisáž výstavy k vinobraní, Starý Kvartýr od 18.00
10. 9. Lužické vinobraní, 15.00 zahájení u radnice, 16.00 taneční zábava na Lidovém domě
17. 9. Zahájení Výstavy králíků a drobného zvířectva, Lidový dům Lužice od 13.00
17. 9. Barevné odpoledne pro děti u kopce v parku U Vrchnice od 15.00
17. 9. Burčák Open - tenisový turnaj, areál TJ Baník Lužice v 8.30
18. 9. Výstava králíků a drobného zvířectva, Lidový dům Lužice od 8.00 do 16.00

www . l u
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DĚTSKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA POJEDE V LÉTĚ DO RUMUNSKA
V jarních měsících měla nabitý
program a absolvovala celou řadu
vystoupení. V letních měsících ji
čeká festival.
Byla to např. Josefovská zábava
pro seniory v Lužicích s Lužičánkem, Velikonoční trhy v Brně, regionální přehlídka v Moravském Žižkově s Nechoránkem, Lužičánkem
a Věnečkem. S MŠ Lužice jsme
vystupovali na přehlídce folklorních souborů mateřských škol
v Poštorné. Jsou za námi festivaly
ve Svatém Bórském Juru a Velkých
Levárech a v Tvrdonicích. Snažili
jsme se hudbou udělat radost i na
zlaté svatbě v Ladné, na Dni matek
v Tvrdonicích a na benefiční akci
stacionáře Vlaštovka v Hodoníně
s názvem „A pořád se točí“.
Co nás čeká o prázdninách
Se souborem Pomněnka z Tvrdonic pojedeme na třídenní festival
do Mariánských Lázní. Předhodový
večer v Lužicích tentokrát vynechá-

me, jelikož na dovolených nabíráme
síly před náročným festivalem
v Rumunsku, kam odjíždíme 14.

července na pět dní. 30. července
vystoupíme na celorepublikovém
festivalu ve Starovicích a pak ještě
trocha prázdnin, než začne nový
školní rok.
Poděkování
Chceme poděkovat obci Lužice
za velikou podporu v našem snažení. Moc si toho vážíme. Největší
poděkování však patří rodičům dětí,
kteří s obrovskou trpělivostí přistupují ke každé akci a zkoušce. Díky!
Osobně chci poděkovat také
dětem z dětské cimbálové muziky
- děkuji vám, že jste vše zvládli.
Každá zkušenost je přínosem. Budu
ráda, když budete hrát rádi tak, jak
hrajete doposud.
Přeji všem krásné léto.
Ivana Šimčíková,
vedoucí cimbálové muziky

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

foto: archiv DCM
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Kultura

Kultura

LUŽIČTÍ MUŽÁCI, SLOVÁCKÝ KRÚŽEK LUŽICE A OBEC LUŽICE
Vás srdečně zvou na tradiční

Cyrilské

HODY

Místní knihovna v době prázdnin
UZAVŘENA
Místní knihovna v Lužicích bude z důvodu rekonstrukce podlahy,
výměny oken a revize knihovního fondu
v červenci a srpnu 2016 uzavřena.

pod
zeleným“
”

2.–5. července 2016
Program:
SOBOTA 2. července 2016
20.00 Předhodový večer u cimbálu
Hraje Cimbálová muzika Galán.
V programu vystoupí Lužičánek, zpěvačky a zpěváci z Lužic,
Lužičtí mužáci, Mužský sbor Hútek a folklórní soubor Kohútek z Bánova,
ženský sbor Plkotnice ze Suché Loze.
NEDĚLE 3. července 2016
10.00 Hodová mše svatá
14.00 Požehnání u kostela sv. Cyrila a Metoděje
14.30 Krojový průvod obcí
16.00 Taneční zábava pod zeleným, hraje DH Hovorané
PONDĚLÍ 4. července 2016
14.30 Krojový průvod obcí
17.00 Taneční zábava pod zeleným, hraje DH Hovorané

ÚTERÝ 5. července 2016
9.30 Vybírání po dědině, hraje DH Skaličané
19.00 Taneční zábava pod zeleným, hraje DH Skaličané
DOPROVODNÉ AKCE
24. června 2016
vernisáž výstavy - „Slovácká zástěra, nutnost i ozdoba“
- s módní přehlídkou oděvů Folklor Styl
- 18 hodin na Starém kvartýře v Lužicích
- Starý kvartýr můžete navštívit každou neděli od 14 do 18 hodin
2. července 2016
Veterán cup – 8. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře
- od 9 hodin, tenisové kurty v areálu TJ Baník Lužice

Obec Lužice zve děti na prázdninách s jejich rodiči,
babičkami i dědečky na

PRÁZDNINOVOU CESTU
ZA POKLADEM
Hody se uskuteční na prostranství „pod zeleným“ u obecního úřadu,
v případě nepřízně počasí v sále Sokolovny v Lužicích.
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6. SRPNA 2016 OD 9 HODIN
SRAZ U OBECNÍHO ÚŘADU V LUŽICÍCH
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Spolky

Kultura

Klub česko-francouzského
partnerství ve spolupráci
s obcí Lužice pořádá
v areálu Cihelna

13. srpna 2016 od 14 hodin

Spolky
MUŽÁCKÁ PĚVECKÁ SEZONA ZAČALA
Pěvecká sezona Lužických mužáků má v průběhu roku tři vrcholy. Prvním je jarní zpívání na tradičním
setkání mužáckých sborů z celého Podluží, druhým jsou červencové lužické hody a třetím pak zářijové
období vinobraní. Tím, že zpíváme různě a na různých místech i v mezidobí, jen potvrzujeme náš vztah
k lidové písničce i mezi sebou navzájem.

turnaj
v PÉTANQUE
Všichni jste co nejsrdečněji zváni.

KDY:
sobota 13. 8. 2016
KDE:
areál Cihelna - Lužák
v Lužicích
Vstupné 300,Předprodej vstupenek
od 1. 7. 2016
na OÚ v Lužicích


Občerstvení zajištěno

20

Lužičtí mužáci v Hruškách
Letošní pěvecká sezona začala
pro nás netradičně 14. května
2016 zpíváním v lázních Ostrožská
Nová Ves, kde jsme se na pozvání
místního sboru účastnili poprvé již
10. ročníku lázeňského zpívání spolu s několika dalšími sbory z Uherskohradišťska, Uherskobrodska, ale
i ze Slovenska. Lázeňské prostředí
spolu s malou kolonádou dodávalo zpívání a celému programu
důstojný a vážený ráz stejně jako
mnoho hostů z celé republiky. Srdečnou a příznivou odezvu na naše
vystoupení a následné zpívání při
cimbálu po ukončení oficiální části

foto: J. Kreml
programu jsme tak slyšeli od hostů
z Vrchlabí, Šumavy, Loun, Nového
Města na Moravě, Šumperku…
Zkrátka pohodové sobotní lázeňské
odpoledne a večer.
Pojedete-li někdy kolem těchto
lázní, zastavte a vychutnejte si
lázeňský klid i dobrou kávu s větrníkem či medovníkem v lázeňské
cukrárně. Mohu doporučit.
Hned další sobotu 21. května
jsme se účastnili v Hruškách už 16.
ročníku „Setkání mužáckých sborů
Podluží“. Hrušečtí mužáci, hlavní
organizátoři letošního setkání, přišli s několika změnami tradičního

programu, při němž tentokrát došlo
i ke společnému zpívání vždy dvou
sborů - my jsme zpívali s mužáky
z Josefova, přehlídka byla oživena
soutěží o nejlepší a nejchutnější koláček Podluží, velice kvalitní bylo
vystoupení hostů, totiž mužáckého
sboru ze Starého Města. Je potěšitelné a motivující, že celé setkání
sledovalo veliké množství diváků,
kteří zaplnili venkovní část školního areálu, kde zpívání probíhalo.
Přítomní diváci ocenili vystoupení
všech sborů včetně úvodní a závěrečné písně zpívané všemi účinkujícími. A je to síla, když spustí
21

Rozhovor

Spolky
cca sto padesátičlenný sbor. Navíc
jako laik jsem měl dojem, že kvalita
jednotlivých vystoupení byla na
velice dobré úrovni, vyšší než dříve.
A to je rovněž povzbudivé zjištění.
Zkrátka i toto hrušecké odpoledne
se vydařilo.
Nemusím nijak zdůrazňovat, že
oběma uvedeným vystoupením
předcházela naše společná příprava,
která má již léta neměnný charakter
našich nedělních dopoledních setkání na Liďáku, jež nadále trvají a pokračují a směřují k našim lužickým
hodům. Letos jsme navíc byli našimi kamarády, mužáky z Mikulčic,
pozváni jako účinkující na jejich
předhodové zpívání, a tak nelze
v tréninku usnout na vavřínech.
A čeká nás i tradiční jarní výlet,
letos jednodenní a obsahující exkurzi v jaderné elektrárně Dukovany,
plavbu lodí po Dalešické přehradě
i návštěvu dalešického pivovaru,
v němž režisér Jiří Menzel točil
nezapomenutelný film Postřižiny.

Rozhovor
KDYŽ JE KONÍČKEM HOKEJ
V květnu tohoto roku proběhlo mistrovství světa v hokeji, které se hrálo v Rusku. V týmu české reprezentace
hrál i rodilý Hodoňák a nyní občan Lužic Michal Kempný.

Lužičtí mužáci v Hruškách
Určitě znáte scénu z filmu, v níž
půvabná paní správcová a strýc
Pepin vylezli na pivovarský komín.
Viděl-li někdo z vás v dáli v sobotu 11. června odpoledne nějakou
postavu na vysokém komínu, pak
věřte, že to nebyla fata morgána,

foto: J. Kreml
ale s největší pravděpodobností
někdo z lužických mužáků na pivovarském komíně v Dalešicích. Ale
o tom podrobněji až příště.
Pěkné léto, dobrou mysl a dobrou
vůli přeje za Lužické mužáky
Tomáš Klásek

DĚTSKÝ ODDÍL ŽABIČKY SE TĚŠÍ NA PRÁZDNINY
Máme tady opět konec školního
roku, během kterého proběhla
v oddílech Brontosaurů spousta
akcí. Ty největší, plné zážitků, je
čekají na letních táborech v Horní
Lhotici i na příměstském táboře
v Lužicích.
Na konci dubna se konal v Mikulčicích na vykopávkách Den Země.
Zúčastnila se ho necelá stovka dětí
z různých koutů republiky. Děti se
nejdříve vydaly na soutěžní přírodovědnou stezku, při které si mohly
přejít po laně nad řekou. Když
měly hotovo, opekly si špekáčky,
prošly stezku „staň se dobrodruhem“ a poté měly za odměnu různé
exkurze. Celý den byl zakončen
slavnostním táborákem u klubovny
v Mikulčicích. Na konci května
22

jsme společně u Kafíčka oslavili
Den dětí. Pro děti byly připraveny
úkoly, a když je všechny splnily,
dostaly medaili a další odměny. Ve
volných chvilkách se děti mohly
povozit na koních, zaskákat na
trampolíně nebo se projet na raftu
po rybníku.
A jak jsme zakončili oddílové
schůzky?
Na té poslední děti bojovaly
proti zlým strašidlům, která se jim
během roku objevovala na mapě.
Aby stihly přemoct všechna strašidla, rozdělily se na dva silné týmy,
vzaly do ruky mapy, na kterých byla
vyznačena stanoviště a vrhly se do
boje. Hned, jak jsme splnili úkol
na nějakém stanovišti, volali jsme

vysílačkami druhému týmu, aby byl
informován. Vysílačky nám ušetřily
spoustu času. Poslední stanoviště
jsme měli u kopce, kde jsme bojovali proti strašidlům vodními balónky.
Boj jsme zakončili na kratinách na
chatě , kde jsme si rozdali diplomy
a ceny za celoroční bojování proti
zlé Nicotě.
O prázdninách jsou před námi
největší akce plné zážitků nejen pro
děti, ale i pro vedoucí tábory. Na
začátku července jedeme na 11 dní
na stanový tábor do Horní Lhotice
a na začátku srpna pořádáme v Mikulčicích a Lužicích tábor příměstský. Na oba tábory se moc těšíme!
Monika Nováková
Dětský oddíl Žabičky,
Hnutí Brontosaurus

Ty jsi rodilý Hodoňák a nyní
bydlíš v Lužicích. Chodíval jsi
trénovat na Písečné rybníky?
Já jsem začal hrát hokej v 98.
roce a zimní stadion v Hodoníně
ještě nebyl, tak jsem jezdil trénovat
do Břeclavi. Samozřejmě na rybníky
jsem chodil pořád, ať už s kamarády
nebo s taťkou.
Kdy sis poprvé uvědomil, že by
ses chtěl hokejem živit?
Největší zlom nastal, když jsem
šel do dorostu ve Skalici. Tam se
začalo uvažovat, že bych v hokeji
mohl něco dokázat. Rodiče ale
samozřejmě chtěli, abych si nejdříve dodělal školu. Což nebylo
moc jednoduché, chodil jsem na
průmyslovku, kam jsem docházel
rok a půl pravidelně. Poté jsem přestupoval do Brna, kde jsem dostal
první profesionální smlouvu a do
školy jsem dojížděl jednou měsíčně
a bylo to dost náročné. Školu jsem
zdárně dodělal a pak už jsem se
mohl věnovat naplno hokeji.
Který hokejista tě inspiroval
k tomu, aby ses začal věnovat
hokeji?
Já bych neříkal jednotlivá jména.
Ten zlom přišel v roce 98, kdy jsme
vyhráli Nagano. S taťkou jsme to
sledovali v noci a to byl právě ten
okamžik, kdy jsem si řekl, že bych
chtěl hrát hokej.
Jak se podařilo, že kluk z Hodonína se dostane až do reprezentace českého týmu na mistrovství
světa?

Je to strašně dlouhá a náročná
cesta a já jsem rád, že se mi to
podařilo. Taky záleží i na štěstí,
s kým hraješ, kdo tě trénuje, to
jsou všechno okolnosti, které toho
hokejistu posunou dál. Naštěstí ty
kroky vyšly a moje kariéra se začala
ubírat správným směrem. A to, že
jsem se dostal na MS, je už taková
třešinka na dortu 
A jaké byly vztahy mezi hráči,
když jste mimo led?
Musím říct, že na toto mistrovství
nikdy nezapomenu. Měli jsme skvělý
tým, kde panovaly jen dobré vztahy,
a myslím, že ta sehranost byla viditelná i při zápasech. Ze začátku nám
moc lidí nevěřilo, ale našimi výkony
jsme přesvědčili, že jsme dobrý tým.
Samozřejmě ve čtvrtfinále nám to

s USA nevyšlo, což nás hodně mrzelo, ale takový je sport.
Nebyl tedy poznat nějaký rozdíl
mezi už hodně zkušenými hráči
a nováčky?
My jsme měli tým složený hlavně
z nováčků. Samozřejmě byla tam
jména jako Tomáš Plekanec, Roman
Červenka a další. Ale neměli jsme
v týmu třeba Jágra a podobné typy
hráčů, kteří jsou už opravdu velké
hvězdy a potřebují k tomu i svůj
komfort. Náš tým byl postaven
z méně známých jmen, ale o to víc
jsme byli soudržní a táhli jsme za
jeden provaz.
Rodiče jsou na tebe určitě zaslouženě pyšní.
Tak já doufám, že jim v poslední
23

Cestování

Rozhovor
Ty jsi po MS podepsal smlouvu
s Chicago Hawks, pomohla ti
k této smlouvě účast na MS?
Jednání s Chicagem probíhalo
delší dobu, ale smlouvu jsem mohl
podepsat až po skončení posledního
zápasu na MS. Zájem měly i jiné
týmy, ale rozhodnul jsem se pro
Chicago, protože mě sledovali celou
sezonu a jezdili za mnou i do Ruska.
Jelikož děláme rozhovor do Lužického zpravodaje, líbí se ti
v Lužicích?
V Lužicích se mi líbí moc. Děda
má zahrádku kousek od Lužáku, takže jsem sem jezdil celý život, i když
jsme tu ještě nebydleli. Líbí se mi,
že je tady klid, žádný stres a můžu
si tady odpočinout a zrelaxovat se.
Teď je z tebe známá osoba, jak si
své slávy užíváš?
Je pravda, že po mistrovství mě
lidi poznávají a chtějí se fotit nebo
podpis. Je to skvělý pocit, ale já
jsem rád, že jsem byl vychován tak,
že chci zůstat pořád stejný a nohama na zemi.

době dělám radost. Hokej je hodně
drahý sport, a když si vzpomenu na
své mládí, jak jsem začínal a musely se každý rok kupovat nové věci
a vybavení, tak jsem rád, že to můžu
rodičům aspoň tímto způsobem
vrátit, a že jejich investice do mě
nebyla zbytečná.

Já jsem o tobě slyšela, že tvůj další
koníček je spánek...
Jo, tak to je pravda. Tím si nejvíce
odpočinu a naberu další energii,
kterou potřebuji. Když je sezona,
tak ráno je trénink, po něm si jdu
na hoďku lehnout a pak jdu zase na
další trénink.

Samozřejmě tvým největším
koníčkem je hokej, ale co tak
nejradši děláš, když máš volno.
Hrozně rád se vracím do Lužic
za rodinou, protože celý rok jsem
pryč a létám různě po světě. Teď
jsem hrál v Rusku, takže toho času
moc nebylo a samozřejmě rodina
mi chybí. Rád si zajdu s kamarády
třeba na fotbal, pokecáme. Takový
relax.

Při zápase s Dánskem byla vidět
velká česká vlajka s nápisem Lužice. Všiml sis toho?
Nevím, jestli jsem si toho všiml
přímo během zápasu, ale rodiče mi
pak říkali, že tam byla. Nevěděli
jsme, zda se jedná o tyto Lužice,
protože vím, že jich je víc. Poté
jsme zjistili, že to opravdu byli kluci
z těchto Lužic, a jsem rád, že nám
přijeli fandit.
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Michale, moc děkuji za rozhovor
a přeji ti, ať se ti v Chicagu a v životě dál jenom daří a máš spoustu
úspěchů.
Pro čtenáře
Lužického zpravodaje se ptala
Denisa Šimíková

Cestování
ZA ČIRIKEM DO AUSTRÁLIE
V Darwinu stabilně pracuji jako dobrovolník v Crocodilus Parku jakožto ošetřovatel krokodýlů a ostatních exotických zvířat. To mi však nebrání vyzkoušet nějaké zajímavé a nevšední pracovní příležitosti.
Jak říká můj táta, který je mým velkým vzorem: „Zkušenosti můžeš jen získat a ty už pak neztratíš.“
The Deadliest Catch – Nejnebezpečnější úlovek
Vypravil jsem se na lov krevet
v Indickém oceánu, necelých sto
mil od pobřeží západní Austrálie,
abych zjistil dvě věci. Jestli je to
opravdu jedna z nejtvrdších a nejnebezpečnějších prací, jak se říká
a abych provedl rychlý výzkum
mořských hadů a tohoto, jak je tímto
druhem rybolovu mořský život
vydrancován.
V darwinském přístavu jsem narazil na chlapa, jako by vypadl z oka
Jacku Sparowovi. Vzal mě na loď,
kde z repráků dunělo AC/DC a nějaké irské vypalovačky. Zde jsem
se seznámil s kapitánem, který se
mě hned zeptal, jestli jsem už seděl.
(Myslím, že posádka už za sebou
takové zkušenosti měla.) „Protože
tahle práce je horší než vězení,“
řekl mi a hodil přede mě hlavolam
ze železa. „Jestli to rozmontuješ pod
čtyři minuty, můžeš s náma vyjet
na moře.“ Úkol jsem splnil, odešel
jsem zpět domů, zabalil si věci a za
dva dny jsme vyjeli na tzv. modrou
poušť. Cesta na určené místo v Indickém oceánu trvala necelé dva
dny. Ihned po příjezdu jsme začali
chytat. První směna trvala osmnáct
hodin, druhá už dvaadvacet a třetí
po celé dlouhé dva dny. Drsná
dvoudenní směna bez přestávky už
zůstala celé dva týdny. Nejenom,
že si musíte dávat pozor na přesný
pracovní postup, ale musíte mít
pořád na paměti, že je to jedno
z nejnebezpečnějších pracovních
prostředí. Každou hodinu zazněl

klakson k vytažení sítí. Má práce
byla nachystat háky, přitáhnout sítě
pomocí lana, zajistit a připravit se
na vstup do „vany smrti“ a separaci
tygřích krevet. Obsah sítě vážící cca
150 kg obsahoval směs žraloků,
trnuch, murén, pilounů, medúz,
krevet a mých oblíbených mořských
hadů. Do toho musíte skočit bez bot,
projít touhle zubatou a jedovatou
směsí, posbírat tři nebo čtyři drahocenné tygří krevety, na obranu máte
jen lopatu. Doslova jsem čekal,
kdy mě opustí štěstí. Když jsem se
ptal svého spolupracovníka, kolik
lidí při této práci umírá, tak mi jen
řekl: „Jo, dost lidí to odnese buď
pádem do vln a následně do hejn
dravců, kteří se táhnou za lodí,
nebo napadením jedním z nejjedovatějších živočichů světa. Proto jsi
také nepodepisoval žádný papír.“

Ale jak dodal: „Tohle není práce,
tohle je život.“ V každé síti byli
v průměru dva mořští hadi. Za celou
plavbu jsem narazil na tři druhy
mořských hadů. Mnoho jedinců
mělo různá zranění, a jelikož jsem
měl vždy půl hodiny do vytažení
sítí, tak jsem ošetřoval mořské hady
a pouštěl je zpět do hlubin oceánu.
Největší úlovek byl vodnář stokesův. Tenhle krasavec měl něco přes
dva metry a patří do první pětky
nejjedovatějších hadů Austrálie,
tudíž i celého světa. I přes zranění
a stres byl naprosto klidný a ani se
mě nesnažil kousnout. Kousnutí na
tak odlehlém místě by bylo osudné.
Skoro dva dny od pobřeží a rybářské kurýrování rumem a tabákem
by asi moc účinné nebylo. Ale co,
zachránil jsem desítky nádherných
hadů a to je hlavní. 
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mu okolí a plazích obyvatel. Chytl
jsem pár úžasných hadů a získal pár
užitečných materiálů do svého projektu Wild Adventures with Johnny
Cirik Cihal a epizodu „Outback
Encounters.“

„ČÍM VÍCE SE DOZVÍME O DRUHÉ STRANĚ, TÍM EFEKTIVNĚJI
TU NAŠI MŮŽEME CHRÁNIT“
Farma
Další zajímavá a už méně nebezpečná práce byla na australské
farmě. Tentokrát jsem se ale vydal
na druhou stranu od pobřeží na
vyprahlý australský outback. Tři
týdny práce a života na farmě stály
za to. Poznal jsem zde parádní partu
kamarádů, a to pak večery dostanou
úplně jiný význam.  A samozřejmě druhá část se skládala z průzku26

Australský outback
Australský outback, jedno z nejkrásnějších míst na Zemi, kde se
také mimochodem natáčel veleúspěšný film „Crocodile Dundee“.
Drsná krajina, kde zůstala divočina
prakticky nezměněná. Outback
skýtá mnohá prostředí, od močálů,
zaplavených ploch přes suchou
buš až po vyprahlé polopouště. Je
domovem také nespočetných druhů
australské fauny. Díky jedinečnosti
a rozmanitosti australského kontinentu se tamní zvířata vyvíjela neobyčejným způsobem. Na australském venkově spolu lidé a divoká
příroda žijí v symbióze, a tak máte
možnost zde potkat nejslavnější
zástupce tamní zvířecí říše. Hned
druhý den jsem se vydal do buše
a strávil jsem tam celý den až do
pozdního večera. Všudypřítomní
klokani wallaroo a ledňáci obrovští
nejsou zde žádnou vzácností, když
však padl soumrak, měl jsem možnost spatřit obrovské stíny, jak se
pomalu pohybují skrz měsíční světlo v buši. Vodní buvol je největším
zvířetem žijícím v buši. Cestou do
místní rodeo hospody jsme na okraji
cesty potkali tzv. „brumbies“, což
jsou divocí koně, podruhé už jsem
byl nachystaný a jednoho jsem si
vyfotil. Slýchal jsem zvěsti, že se
kolem farmy, a dokonce i na farmě, se sem tam potulují dingové,
nacházel jsem stopy a přál jsem si
získat fotografii divokého dinga.
Šance jsou ale extrémně malé. Ne
nadarmo je domorodí aboriginové
nazývají duchové buše. Celé dva
týdny jsem se pokoušel získat tuhle
vzácnou fotografii, ale marně. Až
poslední večer jsem se s tímhle

duchem buše potkal na konci farmy.
Tváří v tvář jsme stáli naproti sobě
a jeden druhému zírali do očí, a tak
jsem získal vytoužené dvě rychlé
fotografie. Poté tiše zmizel v buši.
Nezapomenutelný zážitek. Bohužel
i zde probíhá válka mezi invazivními druhy, které ohrožují jak původní
faunu a flóru, tak i celou přírodu.
Obří jedovaté ropuchy z Jižní Ameriky, divoká prasata nebo lišky zde
nejsou vzácností. I přesto si australský venkov drží svou jedinečnou
rozmanitost a drsnou krásu, kde žijí
opravdoví kovbojové a dingové dávají dobrou noc (můžu říct z vlastní
zkušenosti ).
Slovník:
• Vodnář – Druh mořských hadů
• Outback – Odlehlá divočina
v Austrálii
• Aboriginové – Domorodí obyvatelé Austrálie
• Dingo – tzv. australský vlk nebo
divoký pes
Kontakty:
• Facebook – Wild Adventures with
Johnny Cirik Cihal
• Web stránky – www. Johnnycirik.
com
Zdar jak sviňa všem do Lužic.
 Tentokrát ne z Austrálie, ale
z Komodských ostrovů, kde natáčím novou episodu o komodských
dracích pod názvem „The Dragons
Territory“.
Honza Číhal Čirik

BIKETOUR LUŽICE – ISDES, 9. – 12. ČERVENCE 2016
1500 KM NA KOLE ZA PŘÁTELI Z FRANCIE
Motto:
„KOLO SBLIŽUJE LIDI A ZKRACUJE CESTY“
Deset let již trvá partnerství české obce Lužice s francouzskou obcí
Isdes. Partnerství podnícené přátelstvím dvou osobností – geologa
Zdeňka Johana, starosty Isdes, a výtvarníka Jaroslava Pecky z Lužic,
spojilo dohromady lidi různých národností, profesí, zájmů i životních
osudů.
Rozvinulo se do osobních a rodinných přátelství, inspirovalo nás
k mnoha zajímavým činnostem.
Obohatilo náš život o poznání, že
vzdálenost, jiný jazyk či kultura nemusí být překážkou pro porozumění
mezi lidmi.
Rozhodli jsme se urazit na
kolech 1500 kilometrů z Lužic
k našim přátelům do francouzského Isdes, abychom symbolicky
předali jako štafetu naše poselství, že každá překážka je výzvou
i příležitostí a každá vzdálenost
se dá překonat nejen moderními
dopravními prostředky, ale i s kamarády vlastními silami.
Jízdou na kole chceme propagovat myšlenku vzájemné
pomoci, přátelství, tolerance
a sounáležitosti, podpořit onkologicky nemocné děti a motivovat
zdravotně postižené sportovce.

Jako dopravní prostředek jsme
si vybrali kolo, protože nejen
zkracuje cesty, rozvíjí kondici,
vytrvalost, sebepoznání, ale také
sbližuje lidi a přináší radost z bezprostředního setkávání s krajinou
i obyvateli.
• Na handbiku - na kole s ručním
pohonem, které je jednou z možností, jak se člověk může po úraze
vrátit do aktivního života, se vydá
na cestu Luděk Benada, vedoucí
týmu Desafío, dvojnásobného
vítěze v závodě Opel Handy
maraton - 111 hodin.
• Za nadaci „NA KOLE DĚTEM“
nás bude provázet desetinásobný
mistr světa na vysokém kole Josef Zimovčák, který absolvoval
na vysokém kole trasy Tour de
France, Vuelta, Giro d´ Italia
s předstihem 24 hodin před závodním pelotonem.

• Onkologické pacienty bude reprezentovat Josef Bergr.
• Dalšími členy týmu budou cyklisté reprezentující obec Lužice
a Klub česko – francouzského
partnerství Lužice - Jaromír Bílík, Karel Dostál, Marek Jedlička,
Jaroslav Kreml – starosta obce,
Roman Motyčka, Josef Staněk,
Zdena Veselá, Jiří Šikula.
Do Isdes pojedeme štafetovým
způsobem a trasu v délce přibližně
1500 km urazíme za 4 dny, od 9.
července do 12. července 2016.
Trasa:
1. den Lužice – Neustadt
2. den Neustadt – Saint Louis
3. den Saint Louis – Chatillon sur
Loire
4. den Chatillon sur Loire – Isdes
Každý cyklista ujede denně
50 km podle navigace. K dispozici
bude jedno doprovodné vozidlo
pro tři cyklisty. Osádka čtvrtého
vozidla bude koordinovat ostatní
doprovodná vozidla, zajišťovat ubytování, nákup potravin a tlumočení
do francouzštiny.
Doprovodná vozidla
Dvě doprovodná vozidla zapůjčí
Stavební firma PLUS s.r.o. Hodonín. Jedno vozidlo poskytne p. Josef
Zimovčák. Čtvrté vozidlo (koordinační) poskytne p. Didier Jordens.
Složení doprovodného týmu:
Martina Střížová - managerka,
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Didier Jordens - tlumočník a koordinátor, Martin Michálek - kameraman, novinář.
Ubytování
V pensionech, pokud možno
bezbariérových.
Strava
Po cestě si budou účastníci stravu
připravovat sami z vlastních zásob.
Financování
Veškeré náklady (ubytování,
strava, doprava) si hradí účastníci
cyklistické štafety z vlastních
prostředků.
Sponzorské dary a příspěvky
budou věnovány nadačnímu fondu
Josefa Zimovčáka Na kole dětem.
Číslo účtu veřejné sbírky: 107484410267/0100
Medializace
Loga všech sponzorů a dárců
budou použita na cyklodresech,
doprovodných automobilech a ve
všech mediálních materiálech (film,
fotografie, PP prezentace, besedy,
tisk) dle vzájemné dohody.

Partneři:
Stavební firma Plus, Obec Lužice, Klub česko-francouzského partnerství
Lužice
Vedoucí expedice a kontaktní osoba pro medializaci a sponzory:
Ing. Jaroslav Kreml, starosta obce Lužice, tel. 724 172 957, kreml@
luziceuhodonina.cz
„Ať už jsou cesty jakkoli náročné a dlouhé, první předpoklad k jejich
dokončení je na cestu se vydat.“
Luděk Benada

Historie
STÁRCI A STÁRKY V LUŽICÍCH
- PROMĚNY STÁRKOVSKÉ INSTITUCE ZA POSLEDNÍCH 50 LET Kroje, zvyky, lidové písně a tance jsou fenoménem celého Slovácka, dědictvím našich předků,
odkazem minulosti. Často si však
neuvědomujeme, že celé toto
kulturní bohatství by bylo dávno
ztraceno nebýt jeho nositelů. Na
Podluží pak k pilířům lidové
kultury musíme připojit i instituci stárků a stárek, bez nichž by
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podlužácké hody nebyly zdaleka
tím, čím jsou dnes.
Může se zdát, že pojmenování
stárek je snad odvozeno od „starati se“, což je významnou úlohou
právě stárků. Nicméně historickým
významem je „starší tovaryš“, tedy
všeobecně uznaný, zvolený představitel svobodné, v našem případě
krojované, mládeže. Snaha jednot-

ně, často i politicky, organizovat
folklorní aktivity ve Slováckém krúžku je záležitostí především doby
po II. sv. válce. Nicméně institut
„stárka“ je tu odnepaměti.
Stárci byli vždy významnými
stavebními kameny podoby tradic
a zvyků i u nás v Lužicích. Jim
vděčíme za to, že folklor nezanikl, že zůstal živým odkazem i ve

21. století. Nepřerušený koloběh
předávání stárkovského práva od
Štěpána do Štěpána (26. prosince),
kdy jsou znovu a znovu voleni noví
stárci, je dodnes platný. A nebylo
jistě jednoduché udržet tuto linii.
Zvláště celé dvacáté století tomu
nebylo nakloněno: první světová
válka, období odkládání krojů a stěhování se do měst za prací v období
první republiky, okupace, po roce
1948 snaha o potlačení křesťanské
podstaty tradic na úkor dožínek
a prvomájových průvodů, nelehké
období přerodů v 90. letech – v Lužicích charakteristické krátkým
sloučením s městem Hodonínem,
i následné období nových netušených možností po roce 1989. To vše
velmi intenzivně ovlivňovalo život
všech obyvatel Lužic.
Od 80. let 20. století si pak na
Nový rok (1. ledna) začaly volit také
svobodné dívky své stárky, jejichž
úkolem byla organizace dívčí části
chasy i organizace úterní večerní
zábavy.
A právě proto je přínosné zmapovat i historii stárků a stárek
v Lužicích. Není to jen výčet jmen,
ale seznam osobností, které se
svým vlastním osobitým přístupem podílely na udržení folklorních tradic a především je předaly
i další nastupující generaci nových
mladých krojovaných, přes všechny politické i ekonomické tlaky
20. i počátku 21. století. Výčet jmen
nás také zavádí mezi starosvětské
lužické rody a jejich příslušníky,
kteří se nevzdali svých kořenů, ale
příkladem svým podporovali nošení
kroje a hodové tradice a ovlivnili
i své vrstevníky.
Jak již bylo uvedeno výše, seznam stárků by mohl být nepřetržitým. Bohužel i lidská paměť má
své limity a předložený seznam je
toho důkazem. I přesto však zůstávají zmapované roky stárků a stárek
důležitým svědectvím. Předně je

možné si všimnout, že obvykle dohromady stárkovali spíše vrstevníci,
tedy kamarádi či spolužáci, než
významně starší člen chasy, který by
takto zaučoval mladšího. A v průběhu let je možné také sledovat posun
ve věku stárků. Dříve, před rokem
1989, byl průměrný věk stárků do
18 let. Stávalo se také, že za stárka,
který nebyl ještě plnoletý, určitý
díl formální zodpovědnosti museli
svým podpisem potvrdit také rodiče. U jiných věk jejich stárkování
a chození v kroji ovlivnil nástup na
povinnou základní vojenskou službu (tehdy ještě dvouletou). Po roce
1989 se pak věk především zvýšením počtu vysokoškolsky studujících členů chasy zvýšil průměrně
na 18 až 20 let. Po zrušení povinné
vojenské služby po roce 2004 se pak
věk stárků zvýšil průměrně o další
2 roky k 20 až 22 letům. Po roce
2000 naopak došlo k několika případům, kdy odstárkoval člen chasy
starší 25 let. U dívek je věk prvního
stárkování přibližně o 2 roky nižší.
Období chození v kroji bylo
a dodnes je nejčastěji ovlivněné studiem na střední i následně vysoké

škole. Je samozřejmě důležité také
zohlednit situaci před rokem 1989,
kdy partnerské páry mnohem dříve
vstupovaly do manželství, než tomu
je dnes po roce 2000. Před rokem
1989 také stárci řešili občas i povinnost vzhledem k nenadále zjištěným
skutečnostem – oženit se! Neplatí
však, že by si lužičtí stárci vybírali
svou stárku a ani stárci a stárky navzájem nevytváří předpokládatelné
partnerské páry, jak tomu může být
v jiných obcích mimo etnografický
subregion Podluží.
Také předchozím generacím vděčí současní stárci za to, že nenesou
celou tíhu finančních starostí za
hody na svých bedrech, ale chasa
v čele se stárky ve spolupráci
s obcí vytváří dostatečné finanční
krytí celých hodů. V období první
republiky se konaly hody především
pod záštitou Lidové jednoty či
Sokola, postupně přecházely hodové tradice také např. pod záštitu
místních dobrovolných hasičů, aby
od roku 1977 byl Slovácký krúžek
zaštiťován Osvětovou besedou.
A když v krátkém období sloučení
Lužic s městem Hodonínem byl

Lužičtí šohaji v padesátých letech 20. století
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1979

1980

Radek Ištvánek (*1960)
Vladimír Novák (*1962)
Karel Čapka (*1961)
Vladimír Novák (*1962)
František Rozsypal (*1961)

nezjištěno
Jana Stibůrková (*1963)
Jiřina Blahová (*1960)
Stárkem Podluží v Tvrdonicích se stal Karel Čapka.

1981

František Rozsypal (*1961)
Pavel Balun (*1962)
Ivo Makudera (*1963)

Jana Stibůrková (*1963)
Jiřina Blahová (*1960)
Cyrilské hody hlavními, v listopadu jen Martinská zábava.
Stárkem Podluží v Tvrdonicích se stal Karel Čapka.

Slovácký krúžek Lužice, hody v r. 2005
Slovácký krúžek pod Kulturním
domem Sigma Hodonín, stále se
jednalo především o místní kulturní
a společenskou záležitost. Po roce
1989 krojované chase pomáhala
rok

s organizací hodů především sama
obec Lužice. Od roku 1997 se stal
Slovácký krúžek Lužice občanským sdružením, dnes spolkem,
a tedy samostatnou svéprávnou

jména stárků (* rok narození)

organizací v Lužicích, která nejen
udržuje místní tradice a zvyky, ale
organizuje také všechny významné
folklorní akce v obci.
Miroslav Havlík

František Benada (*1950)

nezjištěno

1968

Josef Fůkalík (*1946)
Pravomil Dřevěný (*1952)

nezjištěno

1969

Pravomil Dřevěný (*1952)
František Benada (*1950)

nezjištěno

1970

Pravomil Dřevěný (*1952)

nezjištěno

1971

Jaroslav Kalužík (*1952)

nezjištěno

1972

Jaroslav Pospíšil (*1955)

nezjištěno

1973

Jan Kalužík (*1955)

nezjištěno

1974

Jaroslav Král (*1957)

nezjištěno

1975

Jaroslav Král (*1957)

nezjištěno

1976

Pavel Marada (*1956)
Svatopluk Král (*1958)

nezjištěno

1977

Radek Ištvánek (*1960)
Luděk Vaculík (*1959)
Jiří Trubiroha (*1959)

1978

Lenka Maradová (*1957)
Jitka Šimková (*1957)

Jana Šimková (*1965)
Hana Mastihubová (*1964)

Jaroslav Gožďál (*1966)
Jaromír Koneček (*1961)

Dana Špačková (*1965)
Martina Kalužíková (*1964)
Hody pod zeleným na návsi před „Novou“ restaurací.

1984

Jan Makudera (*1956)
Radek Opluštil (*1964)

nezjištěno
Stárkem Podluží v Tvrdonicích se stal Karel Čapka.

1985

Roman Černý (*1968)
František Vaculík (*1963)

Jana Hromková (*1967)
Jana Herková (*1968)
Lenka Popovská (*1967)
Hody pod zeleným poprvé u sokolovny.

1986

Josef Bortlík (*1969)
Roman Černý (*1968)

Jitka Hromčíková (*1969)
Jana Herková (*1968)

1987

Petr Konečný (*1971)
Pavel Král (*1969)

Jana Herková (*1968)
Lenka Miklošková (*1971)

1988

Martin Černý (*1969)
Viktor Dohnal (*1972)
Marek Petrjánoš (*1972)

Lenka Miklošková (*1971)
Věra Lacková (*1971)
Jitka Sečkářová (*1971)

1989

Jaroslav Gožďál (*1966)
Tomáš Bílík (*1973)
Tomáš Jaroš (*1972)

Andrea Nosková (*1972)
Lenka Miklošková (*1971)

1990

Zbyněk Hromek (*1966)
Roman Černý (*1968)

Lenka Miklošková (*1971)
Věra Lacková (*1971)
Naděžda Turzíková (*1973)

nezjištěno
L. Vaculík stárkem do 1.10., pak nastoupil na základní vojenskou službu.
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1983

jména stárek (* rok narození)

1967

Luděk Vaculík (*1959)
Radek Ištvánek (*1960)
Lubomír Bílík (*1962)

1982

Radek Opluštil (*1964)
Luděk Vaculík (*1959)
Jiří Trubiroha (*1959)
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1991

Jaroslav Gožďál (*1966)
Tomáš Bílík (*1973)
Stanislav Holeš (*1969)

2003

Vít Hubačka (*1979)
Petr Hubačka (*1981)
Jan Salajka (*1984)

Lucie Pešová (*1986)
Eva Kalužíková (*1983)
Martina Valentová (*1984)

2004

Jaroslav Král (*1979)
Libor Hegnar (*1983)
Ondřej Marada (*1985)

Lenka Maradová (*1986)
Eva Maláníková (*1986)
Magdaléna Rutarová (*1987)

2005

Pavel Marada (*1981)
Aleš Maršálek (*1979)
Petr Janošek (*1988)

Dita Šuralová (*1986)
Blanka Valentová (*1986)
Petra Opršalová (*1987)

2006

Jiří Hubačka ml. (*1981)
Rostislav Rutar (*1990)

Lenka Janošková (*1987)
Petra Dostálová (*1987)
Markéta Kotásková (*1987)

2007

Jakub Buchta (*1981)
Ondřej Marada (*1985)

Lenka Maradová (*1986)
Pavla Krchnivá (*1986)

Romana Černá (*1978)
Marcela Zubatá (*1979)

2008

Petr Marada (*1985)

Kateřina Krchnivá (*1988)

Lenka Líčeníková (*1978)
Marcela Zubatá (*1979)

2009

Ondřej Damborský (*1987)
Lukáš Magdolen (*1992)

Magdaléna Rutarová (*1987)
Kristýna Bravencová (*1991)

2010

Ondřej Damborský (*1987)
Petr Janošek (*1988)
Jakub Hromek (*1991)

Petra Dostálová (*1987)
Tereza Králová (*1992)

2011

Lukáš Magdolen (*1992)
Rostislav Rutar (*1990)

Tereza Ištvánková (*1991)

2012

Adam Hromek (*1992)
Tomáš Soustružník (*1993)

Kristýna Bravencová (*1991)
Michaela Zálešáková (*1995)

2013

Petr Marada (*1985)
Lukáš Kopřiva (*1995)
Rostislav Rutar (*1990)

Eliška Černá (*1994)
Lucie Nováková (*1995)

2014

Ondřej Damborský (*1987)
Petr Janošek (*1988)

Kristýna Neugebauerová (*1996)
Kamila Šošovičková (*1996)

2015

Lukáš Kopřiva (*1995)
Tomáš Neugebauer (*1998)

Věra Kotásková (*1996)
Denisa Kapitánová (*1997)

2016

Jakub Hromek (*1991)
Lukáš Magdolen (*1992)

Nikola Doležalová (*1993)
Monika Nováková (*1998)

Martina Salajková (*1974)
Lenka Miklošková (*1971)
Stanislav Holeš stárkem do hodů, pak svatba, za něj Tomáš Jaroš.
Stárkem Podluží se v Tvrdonicích stal Martin Černý.

1992

1993

1994

1995

1996

Petr Popovský (*1970)
Zbyněk Hromek (*1966)
Stanislav Vavrys (*1974)
Ladislav Uherek (*1971)
Tomáš Jaroš (*1972)
Jaroslav Kalužík (*1976)
Štěpán Hubačka (*1976)
Radim Blažej (*1972)
Martin Uhrovič (*1972)
Tomáš Maršálek (*1976)
Petr Černý (*1973)
Jaroslav Kalužík (*1976)
Tomáš Bílík (*1973)
Vít Hubačka (*1979)

Martina Salajková (*1974)
Hana Mrkývková (*1973)
Jitka Vavrysová (*1976)
Lenka Uhrovičová (*1974)
Eva Bílíková (*1977)
Lenka Líčeníková (*1978)

Stárkem Podluží v Tvrdonicích se stal Štěpán Hubačka.

1997

Jiří Molnár (*1979)
Jiří Ambrož (*1979)
Jiří Bartoník (*1980)

Eva Komosná (*1979)
Jana Hromková (*1979)
Povodně - ani na hody ani na hodky se netančilo „pod zeleným“.
Stárkem Podluží v Tvrdonicích se stal Štěpán Hubačka.

1998
1999

2000

2001

Aleš Maršálek (*1979)
Zdeněk Černý (*1979)
Jiří Hubačka st. (*1980)
Pavel Marada (*1981)
Jakub Buchta (*1981)

Romana Černá (*1978)
Martina Krejčiříková (*1981)
Romana Černá (*1978)
Martina Krejčiříková (*1981)

Jiří Molnár (*1979)
Jiří Hubačka ml. (*1981)
Tomáš Salajka (*1979)

Martina Jarošová (*1984)

Zdeněk Černý (*1979)
Karel Dostál (*1982)
Jakub Král (*1981)

Hana Černobilová (*1983)
Eva Kovaříková (*1984)
Stárkem Podluží v Tvrdonicích se stal Štěpán Hubačka.

2002

Jiří Ambrož (*1979)
Miroslav Havlík (*1979)
Petr Marada (*1985)

Markéta Nováková (*1984)
Ludmila Horáková (*1980)
Předhodová beseda u cimbálu poprvé součástí hodů.
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Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na vypracování tohoto seznamu. V něm se samozřejmě vyskytují
ještě nepřesnosti. V případě, že nám pomůžete výčet jmen ještě více upřesnit, budeme velmi rádi. Vaše připomínky
můžete napsat na email: miroslav.havlik@seznam.cz nebo zanechat informaci na obecním úřadě. Děkujeme.
Miroslav Havlík, Muzejní a letopisecká komise RO
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LUŽICE PŘED DEVADESÁTI LETY V ROCE 1926
Obec měla 2274 obyvatel (k 1. 1. 2016 nás bylo 2897) a 399 domů. Katastrální rozloha činila 769 ha.
• V roce 1926 byl starostou obce Josef Marada, kronikářem učitel Martin Komosný, jako knihovník působil učitel
Jaroslav Dobrovolský. Na zdejší škole začal učit pozdější básník Karel Kapoun.
• Nejstarší obyvatelka Anežka Šimková z č. p. 3, narozená v roce 1838, měla 88 roků.
• Byla pořízena nová katastrální mapa a probíhaly přípravy na elektrifikaci, na poštovním úřadě byla zřízena
telefonní hovorna.
• Obec zakoupila 100 sazenic lip, které se 8. dubna 1926 vysadily ve dvou řadách na návsi, před školou a 6 stromů
na cestě vedle skladiště sklárny u nádraží. Podél silnice z Lužic do Hodonína byly vysázeny třešně. Cituji pana
kronikáře: „Náves nabyla vysázením lip krásného vzhledu a bude jednou chloubou uvědomělého občanstva.“
• Prováděl se soupis hospodářského zvířectva a bylo napočítáno: 241 krav, 77 jalovic, 558 vepřů, 38 prasnic,
129 koz, 80 koní, 2753 ks drůbeže, 293 koček a 245 psů. Pro srovnání: V dnešní době je zaevidováno asi 450 psů.
• V obci bylo 18 včelařů, kteří se starali o 95 včelstev. Pro včely nebyl rok 1926 příliš příznivý.
• Na jaře se rozvodnila Morava a celé okolí směrem ke Slovensku bylo jako jedno moře. Současně se vylila
i Stupava (Kyjovka) a louky byly zaplaveny až do žní. Pro velký nedostatek píce trpěl chov hovězího dobytka.
Podél Trhanisk byl vykopán spojovací příkop mezi rybníkem Vrchnicí a hliníkem Cihelna. Tím se snížila
hladina o půl metru a zamezilo se záplavám.
• Na Cihelně bylo zřízeno koupaliště a půjčovna loděk.
• Přemnožili se chrousti. Obec vyplácela za 1 litr chroustů 20 haléřů. Školní děti jich nasbíraly přes šest set litrů.

Příroda – Ekologie
JAK PROBÍHALA AKCE UKLIDÍME ČESKO
Akci pořádala při příležitosti Oslav Dne Země 16. dubna 2016 zemědělsko - ekologická komise rady
obce ve spolupráci se spolky včelařů a myslivců, skautů, členů Klubu česko- francouzského partnerství
a se zahradnictvím Larix. Za čtyři hodiny práce vysadili brigádníci 125 keřů, 25 stromů.

Úklid včelařského arboreta
V 8 hodin ráno se sešla skupina
28 brigádníků - rodiče s dětmi,
včelaři, myslivci a skauti na Včelařském arboretu Kratiny. „Za
čtyři hodiny jsme vysadili 100 keřů,
4 lípy v okolí arboreta a ještě uklidili přírodní zahradu.“ Pochvaloval si
předseda včelařů, Oldřich Ištvánek.

V blízkosti areálu Cihelna založilo dvanáct členů Klubu česko
- francouzského partnerství Lužice
ve spolupráci se šlechtitelem Vlastimilem Kubišem ALEJ PARTNERSTVÍ. Vysadili 15 ks trnky LUIS,
kterou vyšlechtil Vlastimil Kubiš
z české a francouzské odrůdy trnek
na počest partnerství obcí LUŽICE

a ISDES. Po dokončení výsadby
aleje v blízkosti výběhu pro koně
zasadili 25 keřů lísky, 3 ks kdouloní
a 3 ks mišpulí. Po dokončení práce
si všichni společně opekli na včelařském arboretu špekáčky a pobesedovali. Nejmladším brigádníkem
byl Staník Janeček.
Jana Ambrožová, místostarostka

Věra Kotásková, kronikářka

UPOZORNĚNÍ

MUZEJNÍ SBÍRKY VE FOTOGRAFII

Tespra, která v naší obci zajišťuje vyvážení popelnic, upozorňuje občany,
že popelnice se stavební sutí, nebezpečným
nebo biologickým odpadem – tráva, listí nebudou vyvezeny.

SLOVÁCKÉ ZÁSTĚRY
V dnešním zpravodaji vás chceme seznámit se slováckými zástěrami,
které se sešly do našich muzejních sbírek, a že se jich sešlo opravdu
hodně. Jsou z různých materiálů podle účelu, k němuž byly používány.
Zástěra neodmyslitelně patřila k životu na vsi a ke slováckému kroji.
Takzvané pracovní zástěry byly
prosté, většinou z modrého plátna, a sloužily nejen k ochraně
slovácké sukně před ušpiněním,
ale také místo košíku nebo kabele.
Do přepásané a podvázané zástěry
se česalo všechno tvrdé ovoce, ať
už třešně, jablka, hrušky, broskve,
meruňky, švestky, ořechy, ale také
vylámané makovice, protože ze
zástěry neuniklo ani zrníčko. Také
fazolové lusky, zelené i suché. Fazole se do zástěry vylupovala, nutná
byla i při loupání kukuřice. Když
šla žena do pole nebo do zahrady,
přinesla v zástěře vše potřebné
k obědu - brambory, zeleninu, hrášek, protože zástěru měla vždy na
34

sobě. Do zástěry se mohla vyplakat
dívka, kterou opustil milý.
Ale zástěry byly také sváteční
a kromě toho, že zakrývaly sukni,
sloužily k ozdobě kroje. Byly brokátové, hedvábné, některé krásně
vyšívané a také molové, kterým
se říkalo fěrtochy, ty nosily mladé
dívky a ženy k parádnímu kroji.
Modrá zástěra patřila i k mužskému všednímu kroji. A tak jako u žen
i muži je využívali jako pomůcky
při práci. Ve vinohradě do nich
dávali zálistky při vylamování révy,
patřila do práce s vínem ve sklepě,
ale také na poli a v hospodářství.
Na letošní hodové výstavě,
která má název „Slovácká zá-

TŘIĎTE ODPAD - TŘIĎTE ODPAD - TŘIĎTE ODPAD - TŘIĎTE ODPAD - TŘIĎTE ODPAD

Sport
FOTBALOVÁ ŠKOLKA NA BANÍKU
MUŽSTVO NEJMLADŠÍCH FOTBALISTŮ SE JMENUJE „ŠMOULOVÉ“

stěra - nutnost i ozdoba“ můžete
vidět zástěry nejen z Podluží, ale
i ze sousedních regionů, např.
z Kyjovska.
Alena Hájková
muzejní a letopisecká komise

V loňském roce začali navštěvovat již zaběhlé tréninky naší
přípravky i chlapci z mateřské
školky. Hráči přípravky byli proti
školkařům starší, fyzicky vyspělejší
a od toho se odvíjely jejich tréninkové jednotky, které ještě školkaři
nezvládali. Po dohodě trenérů byla
ze školkařů vyčleněna samostatná
skupina počítající tři členy. Sku-

tečnost o založení nového fotbalového mužstva se rozkřikla v místní
mateřské školce a po informacích
za strany Baníku se začala skupina
rozrůstat. Postupně začali přicházet
další rodiče se svými fotbalu chtivými chlapci nejen z Lužic, ale i bývalí
hráči Baníku žijící v současné době
v Hodoníně. A tím začalo vznikat
nové mužstvo, kterému jsme začali

říkat „Šmoulové“. Počet jeho členů
se rozrostl na číslo deset.
V zimním období jsme pravidelně
navštěvovali sportovní halu, kde
jsme se učili nejen základy fotbalu,
ale i základům pohybových aktivit.
Každé úterý a čtvrtek byli chlapci
od půl páté připraveni na hodinový
trénink. Zvládnutí takového počtu
velmi aktivních dětí a přitom přípra35

Sport

Sport
va tréninkových pomůcek nebyla
jednoduchá. Proto oceňuji a jsem
vděčný za pomoc z řad tatínků
a maminek. Postupně se rozrostl
i náš trenérský tým. Pravidelně
jako trenér pracuje bývalý občan
Lužic a hráč Baníku, současně žijící
v Dubňanech, pan Vlastimil Štylárek a podle pracovní vytíženosti
i bývalý dlouholetý brankář Baníku
pan Milan Lamač.
Jakmile nám to počasí dovolilo,
přesunuli jsme se na travnatou plochu do areálu Baníku.
Museli jsme si všichni zvyknout
na jiné podmínky, ale kluci jsou velmi šikovní, a proto jsme to zvládli
bez problémů. A začalo nás opět
přibývat. Už je nás dvanáct. I když
je občas některý z nás nemocný,
pořád je na každém tréninku veselo.
Občas ukápne i nějaká ta slzička, ale
všechno společně zvládáme.

Jdeme na to

foto: M. Mifek

Pokud nevěříte, přijďte se podívat a přiveďte své děti, popř.
vnuky. Trénujeme každé úterý
a čtvrtek, začátek tréninku je
v 16:30 hodin. Těšíme se na vás.
Trenéři Josef Staněk,
Vlastimil Štylárek, Milan Lamač
a naši „Šmoulové“

To jsme my, Šmoulové

foto: M. Mifek

- Stavební firma Krejčiřík Petr,
Lužice
- Stavební firma PLUS s.r.o., Hodonín
- Stavební firma Michal Bohunský,
Lužice
- TESPRA Hodonín
- Vodo-topo Pecka Jan, Lužice
- WIKI spol. s r. o. Kyjov
- manželé Pazderovi
- oddíl dorostu s trenéry Baníku
Lužice
- Cukrárna Zdena Mikulčice
Jak vidíte, seznam je dlouhý.
Pokud jsem na některé zapomněl,
není to úmysl a velmi se omlouvám.
Jak to dopadlo?
Začátek byl plánován na 9,00 hodin. Účast i letos byla velká. Celkem
se za tento den vystřídalo 267 dětí
s doprovodem rodičů. Při vstupu
všechny děti obdržely nápoj a malou sladkost, ale hlavně kartičku
pro zaznamenání splněných úkolů.
Zde se formou obrázkových razítek zaznamenávalo jejich plnění.
Z disciplín jen namátkově, např.
hod kroužkem na cíl, střelba florbalovou hokejkou na cíl, skákání
v pytli, přenášení míčku na lžičce
apod. Po jejich splnění a předložení
kartičky si děti vytáhly z osudí líste-

DĚTSKÝ DEN 2016
Tak se rok s rokem sešel a opět tu máme „Dětský den“ při příležitosti Dne dětí. Tentokrát nám vyšel
termín na sobotu 28.5.2016 a to jako poslední část akce tzv. Týdne pro rodinu. Příprav tohoto dne se ve
spolupráci s obcí Lužice zdatně chopila část členů a příznivců Baníku Lužice, jak z řad veřejnosti, tak
třeba Fan klubu.
Co tato příprava obnášela?
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 a jednání se sponzory. Bez této pomoci
by se oslava konala velmi těžce.
36

Kdo letos pomohl?
- AL-LEX PRO, manželé Harcovi
- DD Pneu, Daniel Dorica
- E.ON ČR s.r.o., Hodonín
- Groz-Beckert Czech s.r.o. Lužice
- Groz-Beckert Czech s.r.o. Lužice
(odbory)
- Karotáž a Cementace s.r.o. Hodonín

-

K.I.T.T. Elektro Petr Slatinský
Klub seniorů Lužice
LARIX Lusatia Lužice
LUTES s.r.o. Lužice
Lužičtí mužáci
Obec Lužice
Řeznictví Žůrek, Týnec
TJ Baník Lužice, z.s.

Obec Lužice darovala dětem dort

ček s číslem, za který pak obdržely
některou z připravených cen jako
odměnu. Mezi těmito cenami nechyběly hračky, sportovní potřeby,
kancelářské potřeby a různé další
příjemné pozornosti a maličkosti.
Mimo tyto soutěže si děti mohly
prohlédnout vozidlo Obecní policie
Lužice, zdravotní služby DONERA,
hasičský vůz TATRA dobrovolných
hasičů z Prušánek, mohly se svézt
na koních nebo na motorové čtyřkolce, zaskákat si na trampolíně
nebo nafukovacím hradě, skluzavce
či na nafukovací běžecké dráze
bungee running, zhlédnout ukázku
RC modelů letadel a terénních aut,
zastřílet si ze vzduchovky, airsoftového samopalu atd.
Pro rodiče pak byla v provozu naše
udírna s připravenými klobásami, vepřovým i drůbežím masem a otevřeno
občerstvení pro příjemné osvěžení.

Počasí k nám letos bylo milosrdné, tak jen pevně doufám, že jsme
si všichni, hlavně děti, užili toto
příjemně strávené dopoledne se
spoustou vyžití.
Co tedy říct závěrem?
Velký dík všem, kteří se podíleli
na pořádání této oslavy a pomohli
nám s přípravou. Velký dík samozřejmě i sponzorům za poskytnuté
příspěvky, jak finanční, tak materiální.
A úplně nakonec přání, aby i příští
rok nám vše alespoň takto vyšlo
a dokázali jsme pro ty naše děti
připravit alespoň stejně příjemnou
oslavu jejich svátku.
Ještě jednou velký dík všem.
Petr Slatinský,
předseda TJ Baník Lužice
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SBĚR ŽELEZA
V sobotu 14. 5. 2016 proběhl
již tradiční sběr starého železa.
Tato akce, kterou pořádá TJ Baník Lužice, má již za sebou také
několikaletou tradici. Za pomoci
několika hráčů dorostu a vedení
TJ, s částečnou technickou pomocí
zajištěnou společností LUTES, se
vyjelo v 8,30 hodin do našich ulic,
kde již někteří občané připravili
hromádky i hromady všeho nepotřebného železného šrotu, prostě
to, co jim již doma překáželo a nepotřebovali to. Sice nás tento rok
zradilo počasí, které nám nachystalo
deštivé představení, nechtěli jsme
ale tuto akci rušit nebo překládat.
Tak jsme zaťali zuby a jeli. Někteří
z vás nás již předem upozornili na
to, co nás čeká po příjezdu k nim.
A tak se mezi vším tím šrotem objevily různé motory, kola, kolejnice,
poličky, držáky, pračky, staré kotle,
apod. A výsledek? Celkem jsme
do společnosti Kovosteel odvezli
7.400 kg šrotu. Získané finance budou jako pokaždé použity převážně

LUŽICKÁ MÍLE 2016
V sobotu 18.06.2016 náš plavecký oddíl ve spolupráci s obcí
Lužice pořádal již 2. ročník veřejných plaveckých závodů na
otevřené vodě. Slunné počasí
a teplota vody 22-23°C přilákaly
92 závodníků, kteří soupeřili na
tratích dlouhých 50 m, 400 m,
800 m a 1600 m v pěti věkových
kategoriích. Účastníci závodů
přijeli nejenom z okolních obcí
a měst, ale i ze Slovenska, takže
Lužická míle získala statut mezinárodních plaveckých závodů.
Bezpečnost na vodní hladině
zajišťovala Vodní záchranná služba
z Nových Mlýnů.
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pro mládežnické kolektivy našeho
oddílu. Sami dobře víte, že některé
věci toho dnes moc nevydrží a je
potřeba je neustále obnovovat. A jak
ty děti rychle rostou…
Chtěl bych tedy na závěr velmi
poděkovat všem občanům, kteří
jakýmkoliv množstvím šrotu po-

mohli při tomto sběru a tím i našim
mládežníkům. Velmi si ceníme
této vaší spolupráce s námi, kterou
se budeme snažit i nadále rozvíjet
a upevňovat.
Za TJ Baník Lužice
zdraví Petr Slatinský

Čestným hostem a startérem
závodu byl Filip Sasínek, který je
v současnosti držitel titulu Sportovec města Hodonín a před necelým
měsícem zvítězil na prestižním mítinku Zlatá tretra v Ostravě v běhu
na 1.500 m.
V dětských kategoriích na 50 m
soutěžilo 23 dětí ve věku od 4 do
11 let.
Na 400 m trať (1/4 míle) se
přihlásilo 40 závodníků, a proto
musela být kvůli přehlednosti a bezpečnosti závodníků rozdělena na
dvě rozplavby, a to na ženy a muže.
Na 800 m trať (1/2 míle) se
vydalo 23 závodníků, kde byla nejmladší závodnicí Anna Dvořáková
(12 let) a nejstarší závodnicí Iva
Dvořáčková (70 let), obě z našeho
plaveckého oddílu.
K hlavnímu závodu Lužické míle
(1600 m, 4 okruhy) nastoupilo
20 závodníků (5 plavkyň a 15 plavců). Po startu se vedení ujal Peter
Hertl ml. ze Skalice. Již za první
bójkou se do vedení propracovala
domácí plavkyně Lucie Zubalíková
a náskok na Petera si začala každým
okruhem zvětšovat. Na třetím místě
se držel domácí plavec Tomáš Kasík, kterého v průběhu posledního
okruhu přeplavala Karolína Černá
z plaveckého oddílu Fakulta Brno.
Trať na 400 m si vyzkoušel
i starosta obce Lužice pan Jaroslav Kreml (2. místo v kategorii
1976 a st.), který byl s průběhem
závodů velice spokojen. Připomněl,
že obec Lužice má snahu vybudovat
nové dřevěné molo, a tak vytvořit
pro plavce do budoucna ještě lepší
podmínky.
Zázemí všem zúčastněným poskytovala restaurace Lužák, která
sponzorsky zajistila občerstvení pro
závodníky.
Každý plavec obdržel diplom
s dosaženým časem a první tři
v kategorii medaile.
Absolutním vítězem druhého

ročníku se stala Lucie Zubalíková
v čase 20:47,8 min. Nejrychlejším
mužem na 1.600 metrů byl Peter
Hertl ml. (čas 22:04,7 min). Oba
za své výkony obdrželi poháry.
Lucie plavala i 400 a 800metrovou
trať, kde také s přehledem zvítězila,
a stala se tak nejlepším plavcem
sobotního odpoledne v Lužicích.
Pevně věříme, že za rok ve třetím ročníku bude překonána účast

100 plavců a opět si všichni společně zasportujeme.
Děkujeme za účast i rodičům
z našeho plaveckého oddílu, kteří
přišli podpořit své děti a někteří se
i aktivně zúčastnili těchto závodů.
Více zde: http://www.plavanihodonin.cz/news/luzicka-mile-20161/
Marek Jedlička
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PÍSNIČKA NA PRÁZDNINY Z DOMOVA DŮCHODCŮ PODĚKOVÁNÍ
V domově pro seniory v Hodoníně Bažantnici bydlí paní Marie
Fečová, rozená Ondrová, z Lužic (nar. 1941), která nás požádala
o zveřejnění písničky, kterou složil p. učitel Dvorský z Dubňan.
Učil paní Fečovou v lužické škole asi v letech 1952-1954. (Ale není si
přesně jistá, který rok to byl.) Pan učitel tu písničku naučil své dítky ve
škole. Děti ji zpívaly, hlavně když byly na školním výletě. Paní Fečová
doufá, že si někteří její spolužáci na tuto písničku také vzpomenou a doplní melodii.
Tady je písnička.:
Lužice, Lužice, naše rodná vesnice.
Bydlíme v ní všichni rádi,
prožíváme svoje mládí.
Lužice, Lužice, naše rodná vesnice.

Lužice, Lužice, naše rodná vesnice.
Jezdíme na výlet, nejraději na Praděd,
všechny kopce pochodíme,
nevadí, že zabloudíme,
v lese to nevidět.

Chodíme do školy, opisujeme úkoly,
dostaneme za to pětky,
někdo musí dělat zmetky,
jen když to nebolí.

Lužice, Lužice, naše rodná vesnice.
Jedeme z výletu, sláva Bohu,
už jsme tu.
Salámy jsme všechny snědli,
mnohé krásy vlasti zhlédli,
sláva buď výletu.

Příteli, příteli, neměj pohled kyselý,
neměj o nás strachy žádné,
letos nikdo nepropadne, buďme veselí.

Lužice, Lužice, naše rodná vesnice.

Rády bychom touto cestou poděkovaly všem lidem, kteří nám pomohli
při vyklízení našeho rodného domu
na Velkomoravské ulici č. 317. Byli
to zejména členové místních spolků,
kteří zajistili odvoz nábytku a dalších věcí do místa působení těchto
organizací:
paní Alena Hájková – Muzejní spolek na Starém kvartýru, paní Marie
Popovská – charita, paní Dana
Čechovská – včelařské arboretum,
pan Josef Kotásek – Sokol a paní
Zdena Hřebačková, která dala vědět
ostatním lidem.
Záleželo nám na tom, aby zařízení
a věci z domu neskončily na smetišti, ale přinesly ještě někomu užitek.
Děkujeme.
Za naši rodinu
Alena a Irena Plevovy
1. 6. 2016

Je vidět, že školáci před šedesáti lety měli podobné starosti jako ti
dnešní…
Děkujeme paní Fečové za pěknou písničku, přejeme jí hodně zdraví
a pohody. Věříme, že si někdo na melodii písničky pana učitele Dvorského vzpomene.

PŘÍSPĚVEK OD JUBILANTA
Tak se blíží ta moje osmdesátka.
Ani jsem si nemyslel, že se toho
dožiju. Můj život byl dost těžký,
však se dovíte. Narodil jsem se
8. června 1936 v Hodoníně – Dvůr
Nesyt rodičům Marii ŠtylárkovéVarmužové a Františku Varmužovi
z Hovoran. Byl jsem druhorozený.
První byla sestra Jarmilka, nar.
2. ledna 1934, a po ní se v roce
1937 narodila Věrka. V Nesytě
moji rodiče pracovali jako deputanti
40

s bytem, malou mzdou a deputátem.
Naše rodina žila v domě zvaném
„Vrabčák“ u řeky Moravy. Jako
děcka jsme to tam měly moc rádi.
Později jsme se nastěhovali do dvora, kde měl otec blíž do práce. Jezdil
s koňským povozem a také jako
panský kočí s panským kočárem.
Matka chodila od jara do zimy pracovat na panské a my, malé děcka,
do útulku, kde nás hlídaly od 2 do
6 roků důchodkyně. Starší děcka

chodila do školy do Hodonína,
kam je vozili na voze, kterému se
říkalo Gumák. V roce 1942 jsme
se přestěhovali do Lužic ke „stařečkom Štylárkom“, odkud pocházela
moje matka. Otec začal pracovat u
„Nafty“ na starém závodě a matka
opatrovala stařenku až do její smrti.
V roku 1942 jsem začal chodit do
první třídy v Lužicích. Byla to těžká
doba, protože byla válka. Začátkem
roku 1945 nás Němci vyhnali ze

školy a udělali v ní nemocnici. Když
přišli Rusi, využívali nemocnici
oni, a proto jsme až do listopadu
1945 chodili do školy na pastviska
za hřbitov. Když bylo po válce, otec
neměl práci, protože naftový závod
byl rozbitý. Rusové udělali za obcí
Na třináctém letiště. Tam otec dostal
práci. Byli jsme s ruskými vojáky
velice zadobře. Vzpomínám, že na
hájence byla kuchyň pro vojáky
letce a my jsme se tam chodili
stravovat s nimi. Boršč - to byla
polévka! Byla tak hustá, že v ní
musela lžička stát.
Od listopadu 1945 jsme začali
zase chodit znovu do školy – až
do 6. třídy. Potom jsme z Lužic
přešli do měšťanky do Hodonína.
V patnácti letech jsem šel na dva
roky do učení v Dubňanech učit se
horníkem. A bylo to moje celoživotní živobytí. Hned po příchodu
z vojny jsem se v roce 1958 oženil
s Marií Vrškovou, kterou jsem si
dovedl z vojny. Brzy se naše rodina
rozrostla o dva syny. Pracoval jsem
na dole 1. máj. V roce 1969 jsme si
koupili na ulici Pekařská v Lužicích.
Práce bylo pořád dost, ale byla to
těžká práce. Jak chlapi říkají, byla
to „magořina“. V roce 1991 jsem po
41 letech v dole odešel do důchodu,
který trvá do dnešních dnů. Dalo by
se o tom ještě moc vykládat, protože
to byl můj aktivní život. Teď užívám
zasloužený důchod na chalupě, taky
na poli a žiju spokojeně s rodinou
v Lužicích v ulici Pekařská 1/44.

LUŽICE NA MS V HOKEJI 2016
Jak už jsme zmínili v rozhovoru,
v květnu tohoto roku probíhalo MS
v hokeji v Rusku. Kdo mistrovství
sledoval, určitě si všimnul, že při
zápase s Dánskem byla k vidění velká česká vlajka s nápisem Lužice.
Lužičtí kluci Michal Ryba a Milan
Sýkora s kamarády se vydali fandit
českému týmu. Jak sám Michal řekl,
dostat se do Ruska není jednoduché
(vyřízení víza, zvací dopis atd.), ale
srdce fanouška je silnější. S touto

vlajkou objíždějí kluci většinu
šampionátů, hokejových i fotbalových. Avšak letos s ní měli mírné
komplikace, jelikož se přísné ruské
kontrole před stadionem nelíbila
její nadměrná velikost. Kluci jsou
ale šikovní a nápadití a nakonec
s vlajkou přeci jen prošli. Jsme rádi,
že reprezentují naši obec a fandí za
nás všechny.
Denisa Šimíková

Varmuža Miroslav
psáno „cverokem“
na paměť Lužicím
Děkujeme panu Varmužovi za
jeho příspěvek. Přejeme mu k jeho
jubileu hodně zdraví, štěstí a dlouhá léta na zaslouženém odpočinku.
Redakce
Před chrámem Vasila Blaženého
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RECEPT NA KOLÁČE (1l)

NAŠI JUBILANTI duben až červen

Kynuté těsto
žloutky
cukr krupice
sůl (malé lžičky)
olej
mléko
kvasnice
mouka polohrubá
hladká
vanilkový cukr
citronová kůra

16 ks
0,50 kg
4x
1l
1l
16 dkg
0,50 kg
16 dkg
3 ks

Drobenka
1 máslo, 1 hera, 1 vanilkový cukr, 2 žloutky,
16 dkg mletého cukru, 90 dkg hladké mouky.

Jiřina Jarošová
Jiřina Pindová
Miroslav Varmuža
Růžena Zubatá
Radoslav Benada

Koláčková četa při pečení hodových koláčů
Tvaroh
2, 5 kg, 1 máslo, 3 žloutky, citronová kůra, vanilkový cukr,
3/4 kg cukru krupice.

Okénko Joži Trefy

80 let
80 let
80 let
85 let
85 let

Blahopřejeme

VÍTÁNÍ DĚTÍ
Jonáš Skutecký
Eva Doskočilová
Erik Puszkailer
Michaela Mazuchová
Barbora Kucharičová
Patrik Baláš
Nikolas Pochylý
Monika Kyclová

JAK SEM ŠEL ZA VODNÍKEM
Slyšel sem, že sa v Lužicách putuje za vodníkem Tihelňákem. Byl sem na něho zvědavý, a tak sem v sobotu
21. května vyrazil.
U obecního úřadu sem si mohl vybrat, buď na kole nebo
pěšky. Obojí končilo na Cihelně. Na kole bych rád jel, ale
zapomněl sem si ho u obchodu zamknút a někdo mi ho
ukradl. Budu si muset kúpit nové, abych mohl trasu objet
příště, určitě byla zajímavá.
Vyrazil jsem teda pěšky. U sokolovny jsem si zaskákal
přes švihadlo, zastavil jsem se na arboretu, podepsal jsem
se brkem, potkal se se skauty, školáci si se mnú zahráli
Mölkky, a pak jsem narazil na dvě krásná vodní stvoření
Stázičku a Aloise. Vodníka Tihelňáka omluvili pro jeho
nepřítomnost.
A kolik lidí sa zúčastnilo, celá stovka! Nejpočetnější
skupina (třináct osob) měla i nejstarší účastnicu (ale vypadala mladě). A pak nastal cirkus, vlastně Circus problem.
Zahrála kapela, u které řádili všichni, kdo chtěli. Ani Alois
se Stázičkou nevynechali jedinou písničku. Tancovali mezi
dětmi, všichni byli moc spokojení. Aj mně sa to líbilo.
Příště půjdu zas.
Váš Joža Trefa
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Pietní akt v koncentračním
táboře Mauthausen
26. 4. 2016.
Odhalení pamětní desky
rodákům Jaroslavu
Dobrovolskému a Antonínu
Kosovi, kteří zde v roce
1944 zahynuli.

Děkujeme všem, kteří podpořili cyklistickou štafetu
Na kole dětem 5. června 2016
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Grilovací sezóna je v plném proudu a proto pro Vás

p

RYBÁŘSTVÍ HODONÍN

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

připravilo široký sortiment sladkovodních ryb
včetně pstruhů duhových.
Přijďte si pro své ryby na gril přímo k chovateli.
Za tímto účelem jsme ve čtvrtek a pátek prodloužili
otevírací dobu rybí prodejny do 18 hod.
Tel.: 518 307 315, 777 719 408

Dále na farmě na Písečné nabízíme
čerstvou drůbež (kachny, husy, kuřata)
Prodej drůbeže 7 – 14 hod.
tel.: 518 307 311

NEMOVITOSTI – INZERCE
 Sháním ke koupi rodinný dům v Lužicích nebo Mikulčicích
s alespoň menší zahrádkou, opravy nejsou problém.
Cena do 2,5 mil. Kč dle stavu.
Tel.: 605 432 994

 Prodám starší rodinný dům 3+1 se zahrádkou v Hodoníně,
dům je k rekonstrukci. Cena 1 950 000,- Kč, „G“.
Tel.: 602 730 399
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Mgr. Lenka Kučí,
Lenka.Kuci@seznam.cz,

SPORTOVNÍ DEN DĚTÍ

Mgr. Jana Líčeníková,
licenikova@seznam.cz
Denisa Šimíková
simikova@luziceuhodonina.cz ,
tel. 511 117 827
Mgr. Jiří Hubačka,
jiri.hubacka@seznam.cz
Redakce si vyhrazuje právo
na běžnou úpravu rukopisů.
Čtvrtletník slouží k informování
občanů Lužic, není periodikem
žádného politického subjektu.
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
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LUŽICKÁ MÍLE

Foto: Denisa Šimíková
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Chcete
finančně přispět na Lužický zpravodaj?
Zde je místo na Vaše logo či jméno.

Na vydání tohoto čísla přispěli:

