LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

3/2015
Č T V R T L E T N Í K

O B C E

L U Ž I C E

Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009

1

Slovo starosty

Z OBS A HU

Milí čtenáři,

Aktuálně z radnice ................... 4

léto je u konce, a tak je čas se za ním ohlédnout. V tomto čísle si můžete
přečíst o akcích Lužického léta, které se letos uskutečnily. Určitě jste
si všimli, že přibylo pár nových, například letní kino či velký koncert
na Cihelně. Letos nás také navštívili přátelé z ISDES a společně jsme
oslavili 10 let partnerství. Nechyběly ani akce tradiční, které se konají
každý rok. Léto bylo opravdu teplé (spíše horké) a nabité pestrou
škálou zábavy a kultury. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se
na organizaci Lužického léta podíleli. Díky také patří návštěvníkům
akcí, bez kterých by to nešlo.
Příjemné počtení a pěkný barevný podzim!
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Za redakci Denisa Šimíková

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v závěru roku 2014 se otevřením
nového sběrného dvora pozitivně
změnil způsob nakládání s odpady,
a to jak po stránce kvantity, tak kvality. Rozšířil se sortiment tříděných
druhů a byl smluvně zajištěn odběr
bioodpadu. Následně v průběhu roku
2015 obec cíleně vytváří podmínky
pro třídění a ukládání odpadů i mimo
sběrný dvůr. V obci bylo rozmístěno 5 kontejnerů na papír. Občané
pozitivně reagovali na výzvu, aby
papír odevzdávali při sběru papíru
žáků základní školy. Odevzdané
množství bylo dvojnásobné. V lokalitách Vinohrádky a Kůty (za tratí
ČD) byly rozmístěny kontejnery
na větve, listí a trávu. Z dotačních
prostředků MŽP bylo pořízeno
400 kompostérů o celkové hodnotě
1 286 713 Kč. Finanční spoluúčast
obce prezentuje 175 280 Kč. Kompostéry jsou určeny pro zpracování
bioodpadu v domácnostech a vydávají se občanům na sběrném dvoře.
Nárůst třídění potvrzuje skutečnost,
že odpad je surovina.
Se vznikem nových zásilkových
služeb a v důsledku transformace
České pošty neznají doručovatelé
názvy ulic, obyvatele jednotlivých

domů, sídla firem nebo institucí.
V případě, že dům nebo ulice nejsou
označeny, vznikají problémy s doručením zásilek a následné komplikace
s vyzvednutím zásilky. Mimo jiné
i proto obec v minulých letech ve
spolupráci s občany zajistila řádné
označení domů čísly popisnými
a orientačními. V současné době
probíhá označení všech ulic, a to
v souladu se zněním zákona o obcích č. 128/2008 Sb. §30. Vzhledem
k tomu, že někteří občané odmítají
umístění názvu ulice na svou nemovitost, apeluji touto cestou na
vlastníky domů (na začátku a konci
každé ulice a před a za každou křižovatkou s jinou ulicí – vyhláška č.
326/2000 Sb.), aby strpěli umístění
označení své nemovitosti (zákon č.
128/2000 Sb.). Náklady na označení
ulic a jeho údržbu nese obec. Označení provádí firma LUTES s. r. o.
Řádné označení ulic a domů ocení
všichni, kteří nejsou místní a kteří
nás hledají, včetně pozvaných hostů,
záchranné služby, hasičů, obzvlášť
v nočních hodinách.
Stále aktuální téma je problematika parkování osobních automobilů.
Jak už mnohokrát bylo uvedeno, je
v Lužicích cca 450 oficiálních par-

Foto: Martin Sochr
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kovacích míst. Vzhledem k tomu, že
obec má cca 1000 čísel popisných,
je evidentní, že kapacita veřejných
parkovacích ploch nemůže pokrýt
stávající počet aut v Lužicích. Situace není dramatická díky tomu, že
mnozí občané parkují své automobily na svých pozemcích. Ti, kteří tuto
možnost nemají, mohou parkovat na
nájezdech ke svým domům mimo
chodníky a cyklostezky. Opětovně
obec touto cestou nabízí možnost
vybudovat zpevněné plochy či nájezdy na obecních pozemcích mimo
chodníky a cyklostezky na náklady
žadatele po projednání žádosti s obcí
Lužice. Samostatnou kapitolou je
bezohledné parkování na chodníku
nebo cyklostezce i přes skutečnost,
že vedle je prázdné podélné stání,
parkování automobilu před dveřmi
obchodu při nákupech, parkování
na zeleni a na veřejných prostranstvích, která nejsou k parkování
určena apod. Vzhledem k tomu, že
výstrahy a upozornění se doposud
míjely účinkem, bude obecní po-

Aktuálně z radnice
střih a zpracování propagačního
videa obce Lužice za 18 000 Kč.
• RO schválila náklady na autobus
pro účinkující do Tvrdonic na
Tvrdonské národopisné slavnosti.
• RO schválila organizační a technické zabezpečení veřejných plaveckých závodů „Lužická míle“
na Cihelně, které pořádala obec
Lužice ve spolupráci s Oddílem
sportovního plavání Hodonín
27. 6. 2015 od 14 hod. Obec Lužice poskytne technické zázemí,
propagační materiály, občerstvení
pro pořadatele a zajistí asistenci
Vodní záchranné služby ČČK.
licie v souladu se Zákonem o provozu na pozemních komunikacích
č. 361/2000 Sb. uplatňovat sankce.
Označení domů a následně ulic si
lidé zavedli sami ihned poté, co bylo
pro cizince složité najít hledaný dům.
Dnes musí obec, která má povinnost
tato značení zajistit, uplatnit příslušná ustanovení a paragrafy zákona.

Postavit překážku do cesty ostatním,
jen z titulu lenosti a bezohlednosti,
nebyl a pro většinu z nás není ani
dnes normální ani morální čin. Budeme-li respektovat jeden druhého
a pravidla slušného chování, nebude
zapotřebí sankcí a vymáhání práva
prostřednictvím právních nástrojů.
Jaroslav Kreml, starosta

• RO schválila žádost Ing. Luďka
Benady o poskytnutí finanční
dotace z rozpočtu Obce Lužice
ve výši 10 000 Kč na účast na
charitativním závodě 111 hodin.

Aktuálně z radnice
Z JEDNÁNÍ RADY OBCE LUŽICE
• RO schválila opětovné podání
žádosti o pozemkovou úpravu
v obci Lužice na Státní pozemkový úřad, Bratislavská 1/6,
Hodonín.

mezi objednatelem Obcí Lužice
a zhotovitelem SWIETELSKY
stavební s. r. o., odštěpný závod
Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, Brno.

• RO schválila obsah dopisu občanům, kteří nejsou napojeni přes
kanalizační přípojky do stokové
sítě obce Lužice k zneškodňování
odpadních vod.

• RO schválila zajištění instalace
retardéru v ul. Důlní.

• RO schválila Smlouvu o dílo pro
akci Hřbitov Lužice – Nová část
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• RO schválila zpracování Pasportu
místních komunikací Lužice od
společnosti MDP GEO, s. r. o.,
Masarykova 202, Luhačovice,

• RO pozvala na jednání trenérku
úspěšného Allstars fitness teamu paní Kateřinu Knápkovou.
Starosta jí poděkoval za vedení
oddílu a ocenil výsledky dětí
v republikových soutěžích.
RO schválila nákup 15 m2 molitanových matrací do Sportovní haly
Lužice a dotaci ve výši 20 000 Kč
na činnost (nákup 20 ks sportovního oblečení a tašek) Allstars
fitness týmu.

IČ:25588303, v rozsahu MEDIAL za cenu s DPH 96 558 Kč.
• RO schválila aktualizaci systému
MISYS firmou GEOS Veselí nad
Moravou v rozsahu
- UPGRADE na verzi 12 za cenu
9 095 Kč (včetně DPH)
- aktualizace datových sad za
cenu 12 000 Kč (400 Kč/hod)
(včetně DPH)
• RO schválila jednorázové točení,

• RO vzala na vědomí Protokol o zkoušce č. 2854/2015 (č.
vzorku 4879/2015) společnosti
ENVIRO-EKOANALYTIKA,
s. r. o., Zkušební laboratoř, Nad
Kunšovcem 1405/2, Velké Meziříčí, ze dne 26. 6. 2015 k místu
Lužice, koupací místo u mola
vodní nádrže Cihelna s výsledkem hodnocení - vyhovuje.
• RO schválila zakoupení testovacího zařízení na alkohol pro
obecní policii.

• RO schválila ušití části chlapeckého slavnostního kroje (1 ks
klobůček, 1 ks červenice, 1 ks
mašle s voničkou) za celkovou
cenu 16 520 Kč a ušití 1 ks klobůčku (včetně krabice na uložení)
- dar pro nového starostu Isdes
v hodnotě 3 752 Kč.
• RO schválila náklady na nákup surovin pro výrobu koláčů
k tradičním Cyrilským hodům
(4. – 7. 7. 2015) ve výši 3 000 Kč.
• RO schválila objednávku vypracování projektu na úpravu zahrady – dětského hřiště (družina)
na pozemku p. č. 1781/3, k. ú.
Lužice u Hodonína.
• RO schválila opravu veřejných
studní v obci (ul. Havířská, Starý
kvartýr, ul. Dlážděná, školní družina).
• RO schválila kupní smlouvu na
kompostéry mezi kupující Obcí
Lužice a prodávající společností
MEVA – BRNO, s. r. o. a pověřila
starostu jejím podpisem.
• RO schválila zvýšenou péči o vysazené stromy v době sucha zaléváním společností LUTES s. r. o.
• RO doporučila ZO ke schválení návrh Darovací smlouvy
a smlouvy o zřízení služebnosti
mezi obdarovanou a povinnou
ze služebnosti T. J. Sokol Lužice
a pověřila starostu projednáním
této smlouvy s T. J. Sokol Lužice.
• RO schválila zakoupení 20 ks dřevěných skládacích stolů a 40 ks
lavic.
• RO schválila bezúplatné zapůjčení 5 ks kontejnerů (zvonů) na sběr
papíru od společnosti TESPRA,
s. r. o. s jejich umístěním v ul.

Záhumenní, Vinohrádky, Velkomoravská a Zahrádkářská.
• RO schválila rozmístění 2 ks
kontejnerů na sběr bioodpadu
v ul. Dobrovolského/Bojanovická
a v lokalitě Kúty.
• RO schválila žádost Malovaného kraje, občanského sdružení,
17. listopadu 1a, Břeclav, IČ:
27010511, o finanční příspěvek
na vydávání časopisu Malovaný
kraj v roce 2015 ve výši 3 000 Kč.
• RO schválila Smlouvy o zápůjčce
mezi Obcí Lužice a občany, kteří
bezplatně převezmou v rámci
projektu „Lužice – biologicky
rozložitelný odpad“ kompostér.
Po pěti letech přejde kompostér
bezplatně do jejich vlastnictví.
• RO schválila Povodňový a havarijní plán v návaznosti na realizaci
projektu „Doplnění sítě limnigrafických stanic – Optimalizace
hlásných systémů Povodí Moravy“, stavba 07 limnigraf Lužice
– Kyjovka.
• RO schválila vysázení oskeruší
a mirabelek LUIS na části pozemku p. č. 2157/2, k. ú. Lužice
u Hodonína.
• RO schválila náklady ve výši
1 000 Kč spojené se zajištěním
občerstvení pro děti na příměstském táboře v Lužicích.
• RO schválila výdaje 2 000 Kč
spojené s uvítáním prvňáčků ve
škole v Lužicích.
• RO schválila úhradu odcizených
knih v místní knihovně z výměnného fondu Městské knihovny
Hodonín ve výši 994 Kč.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
• Na www.luziceuhodonina.cz
v menu FOTO – VIDEO naleznete také:
- Fotografie Otvírání zahrady MŠ
- Fotografie Vítání občánků
- Fotografie Lužická míle
- Fotografie Poslední školní den
- Fotografie Návštěva přátel
z ISDES
- Fotografie Pétanque
- Fotografie Hody 2015
- Fotografie Prkačcup
- Video obce Lužice
- Videa se čtvrtletníky obce Lužice
• Zmeškali jste hlášení místního
rozhlasu?
Texty všech hlášení, oznámení
a pozvánek najdete také na
webových stránkách obce.

UPOZORNĚNÍ
VYDÁVÁNÍ PYTLŮ
NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
NA SBĚRNÉM DVOŘE
Pytle na tříděný odpad se budou
vydávat od 3. listopadu 2015 na
sběrném dvoře na adrese Kratiny
1033/23.
Vzhledem k tomu, že po ukončení
evidence výdeje pytlů na tříděný
odpad (papír, plasty, tetrapaky) se
pytle začaly využívat ve velké míře
i na jiné účely a došlo opět k velkému zvýšení jejich spotřeby, bude
výdej pytlů na separovaný odpad
znovu podléhat evidenci.
Provoz na sběrném dvoře
LISTOPAD - BŘEZEN:
Úterý
14.00 - 17.00 hod.
Středa
8.00 - 11.00 hod.
Čtvrtek
14.00 - 17.00 hod.
Pátek
14.00 - 17.00 hod.
Sobota
8.00 - 11.00 hod.
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Z ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE LUŽICE
V menu Hlášení místního rozhlasu (nabídka vlevo) jsou uvedena
všechna oznámení z hlášení místního rozhlasu, která se netýkají
kulturních a společenských akcí
v obci a v okolí a nekomerčních
oznámení pro občany.
Informace o kulturních a společenských akcích v obci i okolí
jsou pak uveřejněny v menu
Aktuality a Okolí.

EKOLOGIE
Přehled vývozu odpadů
23. 9. 2015 + pytle
7. 10. 2015
21. 10. 2015 + pytle
4. 11. 2015
18. 11. 2015 + pytle

• Potřebujete informace o jakýchkoliv změnách v nastavení
a provozu kabelové televize?
Kontaktujte
společnost NOEL s.r.o.
- tel.: 518 359 635 a 607 866 813,
e-mail: info@noel.cz

2. 12. 2015
16. 12. 2015 + pytle
30. 12. 2015

FOTO SOUTĚŽ

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

Na základě požadavku občanů
a rozhodnutí Zastupitelstva Obce
Lužice o zřízení obecní policie
v počtu dvou strážníků byl po
provedeném výběrovém řízení
do pracovního poměru strážníka
obecní policie přijat i druhý strážník pan Kazimír Nedoba, který
doposud pracoval pro městskou
policii v Hodoníně a má 23 let
praxe u policie. Nástupem tohoto strážníka se tak prodloužila
doba, kdy jsou zajišťovány místní
záležitosti veřejného pořádku,
dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu a zejména
pak zajišťování bezpečnosti osob
a majetku v obci. Jedná se hlavně o prodloužení doby dohledu
v pracovní dny v odpoledních
a podvečerních hodinách, dále
pak v noční době o sobotách
a nedělích a při konání různých
sportovních či kulturních a společenských akcí.
Vzhledem k množícím se situacím, kdy dochází k narušování plynulosti silničního provozu a ohrožování bezpečnosti
osob, zejména cyklistů a chodců
na chodnících a cyklostezkách
zbudovaných v obci, upozorňuji
majitele osobních vozidel, řidiče,
jakož i všechny ostatní účastníky
silničního provozu na dodržování
zákona o provozu na pozemních
komunikacích č. 361/2000 Sb.
Obchůzkovou činností strážníků
OP Lužice a prováděnou kontrolou
jednotlivých lokalit je zjišťováno
porušování tohoto zákona, a to
především zákaz zastavení a stání
na cyklostezkách a chodnících,
dále pak stání vozidel na místě,
kde toto není ze zákona povoleno.
Jedná se především o stání vozidel
na chodníku a cyklostezce na ulici
Velkomoravská (od kruhového ob-

Kazimír Nedoba

jezdu u ZŠ směrem k nádraží ČD
Lužice), a to v obou směrech. Také
stání vozidel na vozovce v uvedené
lokalitě je porušením shora uvedeného zákona. V následujícím období
bude činnost strážníků zaměřena
také na tento nešvar a při opakovaném zjištění protiprávního jednání
bude toto sankcionováno.
Cyklisty bych pak chtěl upozornit
na povinnost použít cyklostezku,

pokud je v místě zřízena. Jízdou po
vozovce v místě, kde je cyklostezka vybudována, je tato povinnost
porušována a cyklisté se vystavují
postihu.
V následujícím období, kdy se
blíží období vinobraní, sklizně zemědělských plodin, ale také období
častějšího výskytu špatného počasí,
plískanic a mlhy, bude činnost
strážníků OP Lužice zaměřena na
kontrolu lokalit, ve kterých se nachází pole a zahrádky, především
na pohyb neznámých osob a také
na dozor nad silničním provozem,
požívání alkoholických nápojů,
technický stav vozidel. Dále pak
činnost zaměříme na problémy
týkající se veřejného pořádku,
dodržování zásad občanského soužití a na řešení problémů, které nás
nejvíce trápí, jak je uvedeno v první
části tohoto příspěvku.
Strážníci Miroslav Bartyzal
Kazimír Nedoba

Kontakt na strážníky Obecní policie Lužice:
Miroslav Bartyzal
tel. 727851253
Kazimír Nedoba
tel. 606605626
e-mail: obecnipolicie@luziceuhodonina.cz
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Víte, kolik přestupků je zachyceno na této fotografii? Správná odpověď
na str. 41.
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Pro seniory / Osobnost

Pro seniory
TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC
Telefonická krizová pomoc je tu
pro všechny, kdo se cítí v jakékoli
nepříznivé nebo zatěžující situaci.
Kontakt s klientem může být jednorázový i opakovaný.
Jedinou nepřetržitě fungující bezplatnou linkou telefonické krizové pomoci pro seniory
v ČR je Seniortelefon s číslem
800 157 157. Zřizovatelem této
linky je občanské sdružení Život
90. Linka je bezplatná, má celorepublikovou působnost a zaměřuje

se kromě samotných seniorů i na
lidi, kteří o ně pečují. Seniortelefon
poskytuje také základní poradenství
v sociální oblasti (např. informace
z oblasti sociálních služeb i sociálních dávek). Pomoci může linka
i tehdy, pocítí-li uživatel úzkost,
napětí, strach, nepříjemné pocity,
stres atd.
Druhou linkou telefonické krizové pomoci je Linka seniorů s číslem
800 200 007, kterou provozuje
obecně prospěšná společnost El-

pida. Linka je v provozu každý
všední den od 8:00 do 20:00.
Lokální telefonní poradenské
linky zřizují i některá pracoviště
městské policie i další subjekty po
celé republice. Informace o nich
zájemci získají na pracovištích
specializovaných pro starší občany
a na obecních úřadech.
Kolik stojí? Krizové telefonní
linky a poradenské linky, jejichž
číslo začíná 800, jsou zdarma.
o. s. Život 90

Osobnost
RADOVAN RUTAR – starosta obce Lužice v letech 1992-2002
Po listopadu 1989 zintenzivěly
snahy občanů po osamostatnění obce. Pro odčlenění obce od
Hodonína se v referendu vyslovila nadpoloviční většina občanů
Lužic. Dne 19. 12. 1991 vydalo Ministerstvo vnitra ČSR novou Zakládací listinu obce a od
1. ledna 1992 se Lužice staly opět
samostatnou vesnicí. V prvních
volbách do zastupitelstva obce,
které se konaly v únoru 1992, bylo
zvoleno patnáctičlenné obecní zastupitelstvo (OZ). Starostou obce
byl na prvním jednání OZ zvolen
pan Radovan Rutar.
Pan Radovan Rutar se narodil
v r. 1951 v Mikulčicích. Vystudoval
střední zemědělskou školu, ale jeho
koníčkem a zároveň i dlouholetou
profesí byla archeologie. Pracoval
jako technik v Archeologickém
8

Radovan Rutar

ústavu AV ČR v Mikulčicích a podílel se na mnoha archeologických
výzkumech. Rozhodnutí opustit
tuto zajímavou práci bylo určitě
velmi těžké. Přesto se rozhodl pro

tento krok do neznáma a ve vedení
obce působil tři volební období,
celých deset let.
Vedení obce čekalo po osamostatnění obce velmi mnoho legislativních úkolů - převedení majetku
z Města Hodonín, vrácení soukromého majetku občanům v rámci
restitucí, schválení vyhlášek, směrnic atd. Společně s místostarostou,
panem Jozefem Žemberym, se
opírali o velmi dobré znalosti místních poměrů a vlastnických vztahů.
Ihned po svém zvolení museli zajistit každodenní fungování provozu
obce, zřízení a vybavení obecního
úřadu i budování infrastruktury. Obtížné také bylo získat znovu zájem
občanů o dění v Lužicích a zapojit
je do spolupráce.
Obecní úřad, který byl po osamostatnění Lužic zřízen dnem
1. dubna 1992, tvořily v té době

kromě starosty Radovana Rutara
a místostarosty Jozefa Žembery
úřednice paní Marta Svobodová
(matrikářka) a Dana Valoušková
(ekonomka). V roce 1994 byla přijata (na pozici ved. sekretariátu) paní
Jitka Bastlová. Od počátku byly
vedení obce spolehlivou oporou.
Prvními velkými investičními
akcemi bylo dokončení přístavby
základní školy a otevření nového
zdravotního střediska. V obci byly
postupně budovány nové vozovky,
proveden rozvod nové telefonní
sítě a kabelové televize. Největší
a finančně nejnáročnější akcí obce
byla od roku 1994 výstavba hloubkové kanalizace.
Důležitým komunikačním prostředkem mezi radnicí a občany
byl od května 1994 „Lužický zpravodaj“, který začal starosta obce
Radovan Rutar vydávat. Stál také
u zrodu myšlenky vybudovat na ulici
U Vrchnice park s kopcem pro děti.
V roce 1998 zajistil vytvoření
návrhu znaku a praporu obce heraldikem Jiřím Laudou, ten pak na
základě rozhodnutí sněmovny v roce
1999 předal obci tehdejší předseda
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky Václav Klaus.
V roce 2000 – v jubilejním roce
750. výročí první písemné zmínky

Předání dekretu o udělení znaku a praporu

o Lužicích, inicioval společně s kronikářkou obce PhDr. Miroslavou
Roškovou vydání knihy LUŽICE
1250 – 2000, Kapitoly z dějin obce,
a pamětní mince se znakem obce.
V roce 2002, při odchodu z funkce, měl za sebou starosta Radovan
Rutar i se svými spolupracovníky
deset let poctivé práce pro obec
a občany. V té době už bylo také
jasně vidět, že jsou Lužice nejen
samostatně fungující obcí, ale také
společenstvím občanů s jejich spolky, zájmy a aktivitami.

foto: archiv OÚ

Pan Radovan Rutar se po letech
vrátil k archeologii a svým koníčkům, mezi které patří restaurování
různých předmětů a hlavně oprava
hodin. Několik let vykonával funkci
starosty T. J. Sokol Lužice V současné době se aktivně zapojuje do
činnosti Muzejního spolku a se
svým psím kamarádem se věnuje
cyklistice. Do historie naší obce se
zapíše jako první starosta po osamostatnění obce v roce 1992.
Jana Ambrožová

My všichni školou povinní
MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Prázdniny utekly jako voda
a je tady nový školní rok, který
znamená pro některé děti opuštění důvěrně známého domácího
zázemí a nově vstup do mateřské školy. Již tradičně se těmto
i ostatním dětem brány naší

mateřské školy otevřely v úterý
dne 1. 9., kdy se na děti i rodiče
těšily paní učitelky ve třech třídách – „Berušky“, „Včeličky“ a
„Motýlci“.
A i když začátky bývají často
krušné, děti byly statečné, a přes-

tože padlo několik slziček, zvládly
to všechny na výbornou. Bližší
informace o fungování mateřské
školy se zájemci mohli dozvědět na
třídní schůzce, která proběhla hned
v prvním týdnu provozu. Proběhlo
zde představení personálu i upřes9
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My všichni školou povinní
nění změn ve školním řádu a zbyl
i čas na diskuzi. V měsíci září nás
navštívilo divadélko „Kašpárkův
svět“, které nám přivezlo pohádku
o ševci Matesovi. Díky tomu se
smích a veselí rozléhaly po naší
mateřské škole ještě silněji, než
bývá zvykem v běžných dnech.
Další položkou v seznamu s nadpisem „Akce na měsíc září“ byl
seznamovací táborák. Tato akce
proběhla už v loňském školním roce
a stejně jako tehdy byla úspěšná.
Následovalo vánoční fotografování dětí (ano, jsme v předstihu,
ale věřte nebo ne, Vánoce tady
budou co by dup), lužické vinobraní
a také „Dýňový den“, kdy byli
o spolupráci požádáni i rodiče. Měli
za úkol přinést do mateřské školy
jakýkoli symbol podzimu, který
nám pomůže si toto roční období
ještě více užít a vychutnat. A to
doslova. S dětmi jsme totiž díky
tomuto dni mohli ochutnat buchty,
koláče, štrůdly a další dobroty
z podzimních plodů, s maminkami
jsme si vyměnili pár receptů a…
teď už se nám ty Vánoce opravdu
začínají blížit, co říkáte? ☺ Ale
ještě chvilku si můžeme užívat
krásy podzimu. Tak ať je pro vás ten
letošní podzim pohodový a hlavně
ve zdraví prožitý!

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

STŘÍPKY Z PRIMA ŠKOLY

ředitel školy:
zástupkyně ředitele:

Mgr. Miroslav Hunča
Mgr. Jana Líčeníková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
výchovná poradkyně:
školní metodik prevence:

Mgr. Marcela Komendová
Mgr. Marcela Komendová

třídní učitelé:
1. tř.
2. tř.
3. tř.
4. tř.
5. tř.
6. tř.
7. tř.
8. tř.
9. tř.

Mgr. Jitka Vydrová
Mgr. Danuše Vojkovská
Mgr. Jaromíra Malá
Mgr. Hana Herůdková
Mgr. Lenka Ryšánková
Mgr. Věra Kučí
Mgr. Jaroslav Grossmann
Mgr. Tatiana Hromková
Mgr. Marcela Komendová

• Žáci naší Prima školy po dobu
letních prázdnin určitě nezaháleli
a prožili příjemné letní dny se
svými rodiči, prarodiči, kamarády. 1. září společně na školním
dvoře zahájili nový školní rok.
Panem ředitelem a panem starostou byli seznámeni s novinkami,
které pro ně byly připraveny
během prázdnin.
Z důvodu zlepšení bezpečnosti
přístupu do základní a mateřské
školy, školní družiny a jídelny
a základní umělecké školy byly
pořízeny u vchodů videotelefony.
Žáci a zaměstnanci školy mohou
vstoupit do budov pomocí čipů,
které mají od září k dispozici.
Přístup do budov pomocí čipů je
řízen elektronicky a časově vymezen vedením školy. Tyto čipy
slouží i těm, kteří odebírají obědy
ve školní jídelně. Jsou určeny
k evidenci odběru přihlášených
a zaplacených obědů.
O pravidlech používání čipů byli
žáci i rodiče informováni písemně
a také na třídních schůzkách.

To vám přeje za kolektiv mateřské školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vedoucí učitelka :

Mgr. Petra Kramářová

učitelé bez třídnictví:
asistentka pedagoga:
vedoucí školní družiny:
vychovatelka školní družiny:
hospodářka:
školník:
uklízečky:
vedoucí školní jídelny:
kuchařky:

I.třída, Berušky :

• Elektronická žákovská knížka

• Do dvou tříd byly v průběhu
prázdnin instalovány interaktivní tabule. V počítačové učebně
byl vyměněn dataprojektor.
• V srpnu proběhl v Lužicích
příměstský tábor pro přihlášené
děti. O stravování se postaraly
kuchařky naší školní jídelny.
Všichni účastníci byli spokojeni.
Paní kuchařkám děkujeme!
• Vzhledem k nutnosti zlepšit
prostředí dětem, které navštěvují
školní družinu, je zadán pro-

jekt na rekonstrukci a vybavení
zahrady v prostorách školní
družiny.
• Na hřišti TJ Baník Lužice bylo
pro účely tělesné výchovy zrekonstruováno pískové doskočiště
tak, aby vyhovovalo bezpečnostním podmínkám.
• Ve školním roce 2015/2016 navštěvuje základní školu 170 žáků,
z toho 19 prvňáčků.
Ve školní družině je přihlášeno
44 dětí, které jsou rozděleny do
dvou oddělení. Děti, které jsou
přihlášeny do družiny, mají možnost využít ranní družinu v době
od 7 do 7:40.
V mateřské škole je zapsáno
71 dětí ve třech třídách.
Výuka bude probíhat podle školního vzdělávacího programu.
Žákům budou nabídnuty zájmové
kroužky, např. folklorní, zdravotnický, relaxační, sportovní,
dramatický.
Přejeme všem žákům Prima školy
úspěšný školní rok!
Mgr. Jana Líčeníková

Iva Rezková

Školnice :
Uklízečka :

Iva Rezková
Pavla Ivičičová
Petra Kramářová
Petra Březinová
Mgr. Ivana Cigánková
Iva Lorencová
Dagmar Lorencová

Vedoucí stravování :

Dagmar Filipovičová

kuchařky:

Ludmila Benešová
Dagmar Lorencová
Dagmar Filipovičová

II.třída, Včeličky :
III.třída, Motýlci :
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Mgr. Jakub Král
Jitka Krhovská
Gabriela Podivínská
Zdeňka Bravencová
Ing. Alena Lacková
Lubomír Líčeník
Ludmila Maršálková
Marcela Blažková
Soňa Zimková
Lenka Janulíková
Jana Nováková

je žákovská knížka online, která
umožňuje moderní komunikaci
mezi rodiči a učiteli. Ve třetím
čtvrtletí loňského školního roku
jsme zahájili zkušební provoz. Od
nového školního roku je budeme
plně využívat. Cílem je umožnit
rodičům být včas informováni
o prospěchu žáků prostřednictvím internetu. Tištěná podoba
žákovských knížek je určena pro
další písemná sdělení rodičům
a zapisování omluvenek v případě
nepřítomnosti žáka ve škole.

První školní den

foto:Denisa Šimíková
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My všichni školou povinní

Kultura

PÁTRÁNÍ PO LUŽICKÉ TVRZI
V červnu, den před vydáním vysvědčení, žáci naší školy pátrali
po lužické tvrzi. Program pro ně
připravila obec Lužice a členové
muzejní a letopisecké komise
a Muzejního spolku. Po zahájení
na školním dvoře všichni zhlédli
krátké divadelní představení šermířské skupiny. Postupně pak třídy
odcházely na trasu. Jejich úkolem
bylo navštívit tři stanoviště, kde plnily úkoly. Za splněný úkol dostali
žáci odměnu – lipu – peníz. Za tyto
lipy si mohli na čtvrtém stanovišti
na Starém kvartýru koupit nějakou
sladkost nebo drobnost. Šermířská

LUŽICKÝ LITERÁRNÍ VEČER TRADIČNĚ NETRADIČNĚ

skupina v průběhu dopoledne ukazovala žákům středověkou výzbroj
a výstroj, pod jejím dohledem jsme
si vyzkoušeli střelbu z kuše a luku.
Děkuji paní Zdislavě Pokorné
za krásnou myšlenku a nápad.
Poděkování patří celému jejímu
realizačnímu týmu za ochotu,
spolupráci a předání zajímavých
informací našim žákům.
Mgr. Jana Líčeníková

Základní škola
a Mateřská škola
v Lužicích pořádají

Letošní literární večer se konal 22. 8. 2015 na Starém
kvartýru v Lužicích. Byl netradiční už v tom, že se konal
právě zde. Bylo to totiž poprvé a určitě ne naposled.
Kulisa Starého kvartýru se svým komorním prostorem
ukázala na akci jako stvořená.
Akci provázely dramaturgické změny, jelikož někteří
autoři nemohli přijet. To už nás ale v minulosti potkalo,
takže jsme byli na podobné situace připraveni.
Velký dík patří Stanislavu Hradilovi i Stanislavu
Klínovi, kteří svůj díl odvedli s grácií a na žebřiňáku,
plnícím úlohu pódia, se cítili určitě stejně příjemně
jako publikum před nimi.
Podle plánu se dostavil i hudební doprovod. Ten naopak přivezl ještě posily v podobě mladých hudebníků
Nikoly Krupicové a Standy Skočíka. Střídala se nám
tedy alternativa Petra Vaculoviče a Daniely Andršové
s mladým popem začínajících hudebníků. Popisovat
jednotlivé výstupy raději nebudu, to je prostě nepřenositelný zážitek.

5. října 2015
od 14:00
do 16.30 hodin
u nového
sběrného dvora

Právě Petr Vaculovič se nakonec ukázal jako naše
bojová záloha a hravě dokázal zaskočit za tu část účinkujících, která nedorazila. Ne, že by to bylo překvapení.
S Petrem se známe a dobře vím, co od něj mohu čekat.
Prostě netradiční pojetí hudby i poezie a ještě něco
navíc. Petře, díky!
Poděkování patří samozřejmě i všem ostatním
účinkujícím. Byli skvělí a skvělé bylo také publikum,
bez kterého by celá akce byla zbytečná. Zapomenout
nesmím ani na obec Lužice. Ta nás podporuje již od
začátku a na akci se organizačně podílí. Paní místostarostka opět nechyběla a zavítala i k mikrofonu, jako to
dělá každý rok.
Ve výsledku jsme společně strávili velice příjemný
letní podvečer, plný výživné kultury a spousty překvapení. Ti, kteří čekali Cimrmanův „Vichr z hor“, zažili
obdobu daleko úspěšnějšího díla „Záskok“.

SBĚR
PAPÍRU

Pátrání po lužické tvrzi
12

foto: Jana Líčeníková

Literární večer na Starém kvartýru
foto: Denisa Šimíková

Michal Oliva
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DĚTSKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA A JEJÍ LÉTO
Konec školního roku a prázdniny
se v cimbálce naplnily kromě veder
i spoustou práce, tradičních i netradičních akcí, což nám umožnilo poznat spoustu míst i lidí zabývajících
se folklorem a zachováním jeho tradic. Prázdninové zkoušky si děcka
naplánovala na čtvrtky v 10 hodin.
Kdo bude doma, dojde zkoušet,
zněla naše dohoda. Pokaždé bylo
s kým hrát, což potěší. Připravovali
jsme se průběžně na prázdninová
vystoupení, kterých nebylo málo:
• Tvrdonské slavnosti - doprovod
Pomněnky, Nechoránku - dva dny
veder, ale spousty nadšenců.
• Předhodový večer v Lužicích - je
pro nás vždy prioritní, proto vládne i větší nervozita. Vystoupení
s Lužičánkem dopadlo dobře,
těšíme se na další spolupráci.
• Festival cimbálek v Sádku u Třebíče - hodinové vystoupení v příjemném prostředí a s vřelým obecenstvem.
• Třídenní zájezd na mezinárodní
festival v Lomnici nad Lužnicí
s Pomněnkou z Tvrdonic - nabitý
program, úžasná atmosféra. Děti
i rodiče byli skvělí.
• Festival Moravské chodníčky
v Napajedlech. Kromě mnoha
nadšenců všech věkových kategorií byla součástí i zajímavá

PŘEHLED AKCÍ ŘÍJEN–PROSINEC 2015
1. 10.

Den pro seniory s dětmi ze ZŠ Lužice

11. 10.

Divadelní soubor Svatopluk, 15 hodin

8. 11.

Společenské posezení pro seniory

24. 11.

Vyhodnocení soutěže Rozkvetlé Lužice 2015

29. 11.

III. Vánoční jarmark v Sokolovně
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

4. 12.

Vernisáž vánoční výstavy
– Vzpomínka na kino - Starý kvartýr, 17 hodin

5. 12.

S Mikulášem za sportem do Haly Lužice

18. 12.

Vánoční koncert – Pěvecký sbor z Mikulčic

31. 12.

Rozloučení se starým rokem na Cihelně a ukončení plavecké sezony 2015

III. VÁNOČNÍ JARMARK
a poutavá prohlídka známého
hřebčína.
• 28. srpna vystoupení ve Valticích
pod záštitou pana Švacha společně s Pomněnkou.
• Lužické vinobraní, na které jsme

pozvali také dětský národopisný
soubor Pomněnka z Tvrdonic, se
kterým velmi často vystupujeme.
Vidíte, neměli jsme čas o prázdninách lenošit. Na podzim nás čeká
příprava na podzimní a zimní akce,
různá výročí apod.
Závěrem chci moc poděkovat rodičům za jejich neskonalou ochotu,
čas a obětavý přístup, obci Lužice
za stálou podporu. Dětem děkuji
za zvládnutí letošního maratonu
a přeji jim šťastné vykročení do
nového školního roku. Ať to šlape,
ať to hraje.
Prosím mladé muzikanty, aby
se nebáli a přišli mezi nás (1. housle, 2. housle, kontrabas). Budeme
se moc těšit.

Přijďte vystavit a nabídnout své rukodělné výrobky
k prodeji na vánočním jarmarku!
Také letos pořádáme v neděli 29. listopadu 2015
odpoledne od 14 hodin do 17 hodin v Sokolovně v Lužicích

VÁNOČNÍ JARMARK
Přivítáme výrobky občanů i neziskových organizací, dětí i dospělých,
výtvarníků, řemeslníků, švadlen, pletařek, vyšívaček atd.
Keramika, šperky, tašky, mýdla, perníky, vánoční ozdoby, svícny,
výrobky ze dřeva, kovu, šustí, papíru, vosku, výšivky atd.
Přihlásit se a získat bližší informace můžete na OÚ v Lužicích,
Denisa Šimíková, tel.: 511 117 827

Vedoucí CM Ivana Šimčíková
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Kultura

Obec Lužice
pořádá
dne 8. listopadu
od 15 hodin
v Sokolovně

Společenské
posezení
pro seniory
Kulturní program
a občerstvení
zajištěno.

&

Srdečně zveme
všechny seniory
naší obce.

Spolky
NÁVŠTĚVA PŘÁTEL Z PARTNERSKÉ OBCE ISDES
Začátkem letošních prázdnin
jsme opět přivítali naše přátele
z partnerské obce Isdes, abychom
společně oslavili 10. výročí partnerství obcí Isdes a Lužice. V čele
27členné francouzské delegace
přijeli všichni starostové, kteří
v Isdes v průběhu těch deseti let
působili – zakladatel Zdeněk
Johan, Alein Leboulanger a nový
starosta Christian Collas.
Ve čtvrtek 2. července začali
přátelé postupně přijíždět, následně
proběhlo jejich ubytování v rodinách a večer jsme je přivítali na
tabačárně. Druhý den jsme podnikli
výlet autobusem do Rožnova pod
Radhoštěm, kde jsme si prohlédli
Mlýnskou dolinu a Valašskou dědinu. Odtud jsme pokračovali do
Kopřivnice do muzea automobilky
Tatra. Celodenní výlet jsme ukončili
ve vinném sklepě vinařství Dufek
ve Svatobořicích – Mistříně.

Návštěva valtických sklepů

V sobotu nás v Lednici okouzlila
prohlídka soch z písku, prošli jsme
parkem a zámeckou kolonádou. Při
návštěvě klubovny si děti vyrobily
pod vedením Zuzky Procházkové
zajímavé výrobky. Znaveni horkem

Při příležitosti 15. výročí DNS Lužičánek
a 10. výročí Dětské cimbálové muziky z Lužic
vás zveme na besídku

„Tá Lužická dědina“.
Dne 15. 11. 2015 v 15 hodin v místní sokolovně.
Vystoupí současní i bývalí členové těchto souborů.
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Sázení stromu k 10. výročí partnerství
s ISDES

Starostové partnerských obcí

jsme večer usedli pod zelené, kde
probíhal předhodový večer. Velkým překvapením pro francouzské
přátele – a obzvlášť pro jejich
nového starostu – bylo přijetí „za
mužáka“ a dekorování klobúčkem.
Pan starosta Christian Collas je již
třetím starostou, který klobúček od
mužáků dostal.
Neděli naši přátelé strávili v rodinách, kde poznali nejen typický
hodový oběd, ale i celou atmosféru
hodů. Ani vedra pak nezhatila jejich
účast v krojovém průvodu a následně na hodové zábavě.
V pondělí ráno jsme odjeli do
Hodonína k jezu na „pirátskou“
plavbu výletní lodí po řece Moravě.
Odpoledne se Francouzi ustrojili do
svých krojů a obohatili svou účastí
průvod od starosty.
Úterý jsme pojali oslavou 10 let
partnerství obcí Isdes – Lužice.
Ráno jsme vysadili u školy francouzský strom ambroň, který
17
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Na Reistně

nám přivezli naši přátelé (v Isdes
roste lípa, kterou jsme přivezli
zase my). Odpoledne proběhlo
slavnostní setkání se zastupiteli
obce, kde jsme zavzpomínali na

foto: Denisa Šimíková

předešlá setkání a připomněli si
společné zážitky.
IN VINO VERITAS – tak jsme
nazvali středu, kdy jsme jeli na
výlet do Valtic spojený především

s návštěvou Salonu vín a vinných
sklepů Valtice.
No a protože všechno má svůj
konec, tak jsme se i my večer s naší
návštěvou rozloučili, předali dárky
a slíbili si, že příští rok zase my
přijedeme do Francie.
Na závěr bych rád uvedl, že si
moc vážíme dopisu, který napsal
starosta obce Isdes našemu starostovi, ale i nám všem, kteří jsme se
podíleli na zabezpečování chodu
pobytu hostů. Nebudu jej citovat
celý, ale snad jen úryvek: „Vaše
přijetí, tance, zpěvy a všichni lidé,
s nimiž jsme měli to štěstí se po čas
naší návštěvy potkat, zůstanou,
i přes občasné problémy s dorozuměním, navždy zakotveni v naší
paměti jako příklad vztahů, jaké by
měly vládnout mezi všemi obyvateli
Evropy.“
Karel Dostál
předseda Klubu
česko-francouzského partnerství

LETNÍ TÁBORY S BRONTOSAUREM
Příměstský tábor Mikulčice a Lužice
O prázdninách rodiče často řeší
problém, jak skloubit své pracovní povinnosti s tím, že děti
mají dva měsíce volna. Velkou
pomocí pro ně jsou tzv. příměstské tábory, které se vyznačují
tím, že rodiče svou ratolest ráno
do tábora přivedou a odpoledne
zase odvedou domů. Příměstské
se jim říká proto, že se většinou
organizují pro děti ve městech.
Že to není pravidlem, potvrdilo
Hnutí Brontosaurus. Po loňské
úspěšné premiéře zorganizovali

členové hnutí o letošních prázdninách pro děti pětidenní tábor (lépe
by se v tomto případě sice hodilo
vesnický, nebo dědinský, protože se
konal v Lužicích a Mikulčicích, kde
má hnutí svoje klubovny, ale pro pochopení, o jaký typ tábora se jedná,
se uvádí název „příměstský“).
Tábora se zúčastnilo 17 dětí,
které pod vedením zkušených vedoucích Leony Helešicové, Moniky
Novákové, Kristýny Vagundové
Drgáčové a Lukáše Korduly prožily
zajímavý a dobrodružný týden, plný

her a soutěží. V letošním roce pro
děti připravovaly svačinky a vařily
obědy ochotné paní kuchařky Soňa
Zimková, Lenka Janulíková a Jana
Nováková ze školní jídelny, což
bylo velkým přínosem.
Všem, kteří se podíleli na organizaci a přispěli ke spokojenosti
dětí i rodičů, děkujeme.
Jménem Rady obce Lužice
Jana Ambrožová

ZVEME VŠECHNY DĚTI PRVNÍHO STUPNĚ DO DĚTSKÉHO ODDÍLU ŽABIČKY.
ODDÍLOVKY BUDOU PROBÍHAT KAŽDOU STŘEDU V 16:30 V KLUBOVNĚ V LUŽICÍCH.
TĚŠÍME SE NA VÁS! MONČA A CTIBOR
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NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE
Od 10. do 14. srpna jsme se na
příměstském táboře ocitli ve světě
superhrdinů. Superhrdinové si
právě nás vybrali, abychom jim
pomohli zachránit svět před zlem
a zničit velký kámen zkázy, který
všem superhrdinům bere schopnosti. Potřebovali jsme být lepší, než je
temná strana, a proto jsme se učili
od našich superhrdinů, kteří nám
pomáhali získávat různé schopnosti, abychom vše zlé nakonec
přemohli. Byla to schopnost rychlosti, obrany, odvahy, vytrvalosti,
pravdomluvnosti, hry fair play
a různých jiných. Museli jsme dělat
rychle, protože čas běžel a našim
superhrdinům mizela postupně jedna schopnost za druhou. V tomto
těžkém úkolu nás nezastavila ani
velká vedra, která nás sužovala
celý týden. Některé schopnosti
jsme museli najít dokonce v Hodoníně na Ekocentru Dúbrava, kde
jsme si je museli vybojovat, protože nám je ukradly děti z druhého

foto: Ctibor Brančík
tábora, a některé schopnosti jsme
hledali dokonce až v ZOO. Kámen
jsme nakonec našli, zničili a zlounské superhrdiny řádně potrestali.
Týden to byl plný zážitků, nových
her a dobrodružství. Těšíme se na
oddílovky, kde se potkáme s našimi
kamarády.
Monča, Kikina,
Lukáš a Lea

„STAŇ SE
SUPERHRDINOU“
To bylo naším úkolem na týdenním příměstském táboře, kterého
jsem se zúčastnila.
Skvělý program pro nás nachystali vedoucí brontosaurů z Lužic
a Mikulčic.
První den jsme se seznamovali
a hráli různé hry. Druhý den byl program vodní hrátky, což bylo v tom
velkém horku příjemné a stávali
jsme se superhrdiny. Třetí den byl
také zajímavý. Navštívili jsme ZOO
v Hodoníně, ekocentrum a na závěr
proběhla soutěž o další schopnosti
superhrdinů s kamarády z jiného
tábora v Hodoníně - skvělé. Čtvrtý
den byla na programu trampolína
a vodní hry. Naším úkolem bylo najít kámen zkázy. Pátý poslední den
se z nás stali superhrdinové - bojovali jsme s trolly a zvítězili jsme.
Velikánské poděkování patří vedoucím tábora, perfektně se o nás
starali. Program byl úžasný.
Už se těším na příští rok!
Diana Pryglová,
ZŠ Lužice, 4.tř.
19
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VELKÝ TÁBOR

LETNÍ TÁBOR SKAUTŮ V POLNIČCE
Ve středu 8. 7. 2015 se lužický
oddíl Sojky vydal na letní tábor
do Polničky u Žďáru nad Sázavou.
Kvůli výluce na trati jsme letos
cestovali autobusem. Po dojezdu
do tábora nás čekal nelehký úkol,
sami jsme si postavili stany a potom
si dali zaslouženou odměnu, guláš.
V pátek za námi přijel král Artuš
a přijal nás jako panoše. Naším úkolem bylo dosáhnout rytířského řádu.
Během celého tábora jsme se proto
snažili naučit dovednostem rytíře

a dokázat králi, že jsme tohoto řádu
hodni. Například jsme byli zkoušeni
v odhadu, síle, nenápadnosti, luštění
šifer, rychlosti a bystrosti.
Kromě celotáborové hry pro
nás vedoucí připravili i spoustu
jiných aktivit. Byli jsme na výletě
ve Žďáru nad Sázavou, kde jsme
navštívili i aquapark. Některé večery jsme trávili u táboráku, kde
jsme si společně zazpívali písničky
a bavili jsme se dobrými scénkami.
S ostatními oddíly jsme si zahráli

pasáka, tutavku a praporky. Kvůli
vedrům jsme spoustu času trávili ve
vodě, ať už v Sázavě, nebo v Novém
rybníku. Přestože jsme na táboře
strávili jenom deset dní, moc se
nám líbil! Podařilo se nám připojit
k rytířům kulatého stolu, najít Svatý
grál, a dokonce máme od letoška
v oddílu i první skautku.
Za oddíl Sojky
Lucie Nováková (Buchta)

MODELÁŘSKÁ VÝSTAVA NA STARÉM KVARTÝRU
foto: Ctibor Brančík
Půlka července uplynula a my se
vydali s dětmi na stanový tábor,
který se konal v Horní Lhotici.
Již při příjezdu nás překvapila
tajemná „kadibudka“, která na louce
nikdy nestávala. Později jsme však
zjistili, že je to tak zvaná Boudobudka a právě ona je vstupní bránou
do druhého světa, byla to jiná země,
byla to Země – Nezemě. Netrvalo
dlouho a my zjistili, že tady není
vše, jak má být. Zemi – Nezemi
chyběly šťastné vzpomínky, pomaličku ji začal ovládat zlý Šprýmař.
Naštěstí jsme tuhle zemi objevili
v čase, kdy právě Šprýmař proměnil
jednoho z obyvatel Země –Nezemě
ve starý deník, který jsme uschovali
u sebe. Díky deníku, jehož jméno
bylo Nudlifous, jsme mohli pomáhat nebo zachraňovat obyvatele
a celou Zemi – Nezemi a vracet zpět
šťastné vzpomínky. Věděli jsme
však, že to není vše, co zlého Šprýmaře zneškodní. Nudlifous nám
prozradil legendu o čtyřech čarodějkách, jejichž moc v drahokamech,
20

které nosily na krku, ochraňovala
celou Zemi – Nezemi a pomáhala
v ní řešit problémy. Jednoho dne se
však jedna z čarodějek zamilovala
do Šprýmaře, který využil její lásky
a ukradl jí drahokam z krku a tím
začal pomalinku vše dobré a krásné
ničit. Sestry se rozhodly ostatní
drahokamy ukrýt v Zemi – Nezemi
a zmizet do světa lidí, kam Šprýmař
nemohl a čarodějky tam byly v bezpečí. Jak plynul čas, čarodějky zapomněly, že někdy měly kouzelnou
moc, proto jsme museli najít jejich
drahokamy a vrátit jim zpět paměť,
aby jejich společná moc zneškodnila Šprýmaře. Po cestě jsme potkali
mnoho zajímavých bytostí, které
obývaly Zemi – Nezemi, museli
jsme projít třeba územím baheňáků,
pomoct sestavit starému hodináři
ztracený strojek do hodin, vyplavit žábu, která seděla na pitném
pramenu, nakrmit obry, abychom
získali kouzelné hudební nástroje
a na těch zahráli králi Čingischánovi
tak líbezně o sovím princi, aby mu

dal princezninu ruku, nebo jsme
zavítali do cirkusu. Tito všichni
a ještě mnozí další nám pomohli
prostřednictvím indicií a šťastných
vzpomínek najít všechny drahokamy a zachránit Zemi – Nezemi.
Na naší cestě nás provázela modrá
víla, která nás směřovala vždy na
správnou cestu. Nakonec se nám
podařilo získat zbylé drahokamy
dřív než Šprýmaři, jeho jsme nakonec přesvědčili o tom, že páchat
zlo a špatné skutky není dobré, a on
nám slíbil, že se bude chovat správně tak, jak se má. Kouzelná moc se
vrátila zpět čarodějkám a Nudlifouse jsme přeměnili opět do podoby
člověka. Takže jsme všechno skvěle
zvládli a v Zemi – Nezemi opět zavládl mír a klid a my se s klidným
srdcem mohli vrátit domů, i když
se nám po těch deseti dnech plných
zážitků, dobrodružství a nových
přátel moc nechtělo. Celý tábor
jsme si společně moc užili a už se
těšíme na další rok.
Dětský oddíl Žabičky

Malé i velké návštěvníky lákají
na Starý kvartýr modely letadel,
lodí, automobilů, lokomotiv, železničních vagonů, vojenské techniky
i neskutečně realistická dioramata.
Z těch, kteří se věnují letadlům,
zde vystavují Zolin Nagy, Josef
Knapil, Michal Vojtíšek a Miroslav
Hlaváč. Výstava zdaleka není věnována jen modelářství leteckému,
ale najdeme zde i modely autíček,
tramvají a traktorů Jaroslava Baldri-

ana a Jaromíra Josefa. O železniční
tematiku a dioramata ztvárňující
dramatické bojové okamžiky se
nám podařilo výstavu významně
rozšířit díky pohotovým modelářům
z Moravské Nové Vsi, pánům Emilu
Urbánkovi a Jaroslavu Čechovi.
Emil Urbánek rozhodně není žádný
troškař, je zapsán v České knize
rekordů jako konstruktér nejdelšího autovlaku (souprava v měřítku 1:45 má 21 metrů, skládá se

z 45 vagonů, na kterých je naloženo
322 autíček značky Škoda). Jaroslav
Čech je dlouholetým vedoucím modelářského kroužku fungujícího při
ZŠ v Moravské Nové Vsi.
Výstava s podtitulem „Potěšení
pro malé i velké kluky“ zaujme
nejenom kluky, ale úplně každého.
Přijít můžete každou neděli od 14 do
17 hodin v měsíci září a říjnu.
Danuše Čechovská

V pátek 11. září proběhlo slavnostní zahájení modelářské výstavy
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častní se soutěže o zajímavé ceny.
Do soutěže je možnost se zapojit
do 30. 9. 2015, a to nahráním fotografií do internetové fotobanky
www.fotkyprirody.cz.
Realizační tým tvořila trojice
Jiří Knapil, Ondřej Fuček a Eliška
Filípková. Jako lektoři se dále na
projektu podíleli Pavlína Martinů
(fotokurzy), Daniel Kupsa (video-

SENIOŘI NA VÝLETĚ
Byl horký den 15. srpna a přesto
se 33 členů Klubu seniorů vydalo na
výlet do Slavkova u Brna. Z Lužic
jsme vyrazili ráno v 8 hodin a za
hodinu jsme vysedali z autobusu
kousek od zámku ve Slavkově.
Hned v 9:30 jsme měli zajištěnu
prohlídku zámku, která trvala asi
hodinu a půl. Zámek je opravdu
pěkný a měli jsme i štěstí na příjemnou a milou průvodkyni. Po
prohlídce zámku jsme se rozešli
a každý podle vlastních zájmů si
prohlédl okolí zámku a zahradu.
A bylo se na co dívat! 15. srpen
je dnem Napoleonových narozenin.
V zahradě byla historická vojenská
ležení s vojáky v dobových uniformách. Předváděly se tam vojenské
dovednosti pěšáků, vojáků na
koních a byly tam i markytánky,
všichni oblečeni v uniformách tří
císařů, kteří se střetli v bitvě u Slavkova. Viděli jsme i dobové zbraně.
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torování včel (kamera, teplota v úle,
záznam z úlové váhy) připravujeme
i na včelařském arboretu v Lužicích.
Projekt byl finančně podpořen
programem Thing Big společnosti
O2 a Nadací rozvoje občanské
společnosti.
Jiří Knapil,
vedoucí Včelařského kroužku
Lužice

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ VČELAŘSKÝCH KROUŽKŮ - ROJENÍ 2015

V závěrečné bitvě se střílelo z pušek, bojovalo se šavlemi a střílelo se
z děl. Bojiště bylo zastřené dýmem,
což působilo velmi autenticky.
Po skončení bitevní vřavy jsme

v 17 hodin odjížděli domů a za hodinku jsme byli v Lužicích.
Výlet byl zajímavý a podle reakcí
výletníků se líbil.
Za Klub seniorů S. Repíková

LÍTÁ TO VZDUCHEM!
To není zvolání vzrušeného včelaře při pohledu na rojící se včely,
ale název projektu realizovaného
partou mladých lidí a jejich podporovatelů - ZO ČSV Hodonín
a Nadace Telefonica. Jde o projekt
zaměřený na popularizaci včelařství s využitím moderní techniky,
a to především mezi dětmi a mladými lidmi.
Mladého náctiletého člověka si
nejspíše představíte s mobilním
telefonem v ruce, flexou na hlavě
a se sluchátky na uších. S dýmákem v rukou a ve včelařském
klobouku mnohem častěji uvidíte
staršího člověka důchodového
věku. Med mají rádi skoro všichni,
ale nikoho asi příliš nepřekvapí, že
získat opravdový a trvalý zájem

kurzy) a Eva Kubíková (robokurzy).
V rámci projektu dále vytvořil pan
Lukáš Gergel aplikaci „Včelařský
pamatovák a kalendář včelařských
akcí“ pro mobilní telefony s OS
Android. Ondřej Fuček napsal humoristickou učebnici včelařství
„Včely v kostce“. Na včelařském
středisku v hodonínském ekocentru
vznikl monitorovací systém a moni-

dětí a mládeže o včelařství není
vůbec snadné. Dá se najít způsob,
jak vyburcovat v naší nejmladší generaci zájem o přírodu a včelařství?
Počítače, chytré telefony, digitální
fotoaparáty a kamery by mohly být
tím správným pojítkem. Rozhodli
jsme se, že ukážeme dětem a mládeži využití techniky k praktickým
aplikacím a dáme zájemcům možnost se díky našemu projektu i něco
nového naučit. S vedením základních škol jsme domluvili pořádání
vzdělávacích workshopů a zajistili
lektory. Naše kurzy absolvovali žáci
ze ZŠ Lužice, ZŠ Mikulčice, ZŠ
Vančurova Hodonín, ZŠ Milénova
Brno-Lesná a ZŠ Ústí nad Orlicí.
Pro žáky na prvním stupni základních škol jsme zajistili workshop

programování robotů. Děti pracovaly v týmech a měly za úkol
naprogramovat roboty tak, aby
požadovaným způsobem jezdili
a rozsvěcovali LED diody. Žáci, jež
se rozhodli problematice věnovat
hlouběji, dostali možnost přihlásit
se do kroužku „Programování
a stavba robotů“, který od školního
roku 2014/15 pravidelně funguje na
ZŠ Mikulčice.
Starším žákům byly určeny
workshopy zaměřené na fotografování a filmaření. I tyto workshopy
měly další praktické využití. Talentovaní filmaři moderovali včelařské
akce a zpracovávali z nich reportáže. Fotografové se svými úlovky
zase podílejí na vzniku fotobanky
včelařsky významných rostlin a zú-

„Nikam se mi nechce. Ten
červen se ale vleče, to je snad
nejdelší měsíc v roce. No, tak
tam teda půjdu… Ať už jsou ty
prázdniny!“ S těmito pocity se 24.
června probouzelo nemálo dětí
a teenagerů. Matějovi, Adamovi,
Helči a Adéle, mladým včelařům
z Lužic a z Hodonína, se po ránu
honily v hlavách jiné myšlenky.
Možná něco jako: „Už je to tady!
Mám všechno sbaleno? Stihnu
vlak? Jaké to tam bude? Nebudu
se tam bez internetu nudit?“
S troškou předodjezdového adrenalinu, který se nevyhnul ani vedoucím, vše zvládli. Naši milí včelaříci
již chvatně nastupují do vlaku. Plni
nadšení a očekávání jedou se svými
vedoucími na celostátní setkání
včelařských kroužků Rojení 2015.
Jejich dnešním cílem je město
Rakovník. Cestu jim ještě zpestří
dvě malé zastávky. První v Praze,
druhá v železničním muzeu v Lužné
u Rakovníka.
Den se přehoupl k pozdnímu
odpoledni a v centru Cafex Rakovník již čeká večeře na 35 kroužků
a jejich vedoucí. Na závěr dne
připravili organizátoři pro mladé
včelaře souboj v záludné a typicky
nevčelařské disciplíně. Včelaři tentokrát vyměnili dýmáky, rozpěráky
a smetáčky za bowlingové koule
a místo ometání včel se vrhli na

metání koulemi po kuželkách. Rozjelo se totiž klání o pohár starosty
královského města Rakovníka.
Druhého dne všechny čeká přesun do divočiny, do místa, kde
se zastavil čas, na Máchův mlýn.
V těchto končinách mají strávit
čtyři dny a tři noci. Po příjezdu
jsou včelaříci rozděleni do čtyř
družstev – rojů.
Každému z rojů vládne vedoucí
v roli včelí královny a v tom jí
pomáhají instruktorky a instruktoři
– komorné a trubci.
Roje mezi sebou soupeřily v různých disciplínách. Atraktivní součástí programu bylo slaňování, jízda

na velbloudovi či lovení míčků ze
člunu. Včelaříci a jejich vedoucí vyrazili i na nedaleký hrad Krakovec,
poslední útočiště Mistra Jana Husa
před jeho cestou do Kostnice.
Rojení mladých chovatelů a milovníků užitečného hmyzu z čeledi
včelovitých bylo vskutku nezapomenutelnou akcí. Byly to velmi
příjemně strávené dny v přírodě
plné nových zážitků, poznání
i zábavy. Zajímavý a přínosný
program oslovil děti, mládež
i vedoucí.
Jiří Knapil, vedoucí
Včelařského kroužku Lužice

Mladí včelaři z Lužic a z Hodonína na hradě Krakovec
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ZLATÁ VČELA 2015 – OBLASTNÍ KOLO
V sobotu 25. 4. jsme se s lužickým včelařským kroužkem
zúčastnili oblastního kola soutěže
Zlatá včela v Boleradicích. Soutěž organizovala ZO ČSV v Boleradicích, ZŠ a MŠ Boleradice.
Akce se zúčastnilo 75 soutěžících
z Jihomoravského kraje. Náš
kroužek reprezentovali Helena
Rozsypalová, Jan Martinek,
Adéla Blahová, Adam Sýkora,
Iva Jevčaková a Marek Kotlařík.
Mladé včelaře doprovázeli jejich
vedoucí, soutěže se zúčastnili
také další hosté, porotci a rodiče
boleradických včelařů, kteří
pomáhali celou akci organizovat.
Po krátkém seznámení s programem se děti rozdělily na skupiny

a čekala je soutěž podle pravidel
ČSV - tedy testové otázky, zkouška
znalosti z botaniky, mikroskopování, poznávání včelařských potřeb
i základů včelaření. Po obědě
proběhlo vyhodnocení. Na všechny
účastníky čekaly dary od sponzorů
soutěže. Byla to pěkná odměna
za jejich celoroční snažení a snad
i motivace k tomu, aby u včelaření
vydrželi i do budoucna. Porota
ocenila diplomy a medailemi
nejlepších 5 v každé kategorii. Na
vítěze v kategorii starších, Honzu
Martínka, čekal i sladký včelařský
dort a postup do národního kola
soutěže. S prázdnou se nevrátila
ani naše reprezentantka z kategorie mladších, Iva Jevčaková, která

se mohla těšit z druhého místa.
Příjemný den ovšem tímto okamžikem nekončil. Účastníky čekal
výlet do sousedních Divák, kde je
Muzeum bratří Mrštíků a expozice jejich včelaření. Po návratu na
všechny čekalo divadelní představení Popelka.Večer byla na programu diskotéka a společenský večer
s mnoha hrami. Soutěžící odjížděli
z Boleradic až za tmy, všichni byli
spokojení a plni dojmů.

Rozhovor
KDYŽ JSOU KONÍČKEM HADI
Pro mnoho lidí jsou hadi zvířata, kterých se bojí a mají vůči nim mnoho předsudků. Pro Honzu Číhala jsou
velkou zálibou, pro kterou je ochoten cestovat až k protinožcům.
1. Honzo, kdy ses začal věnovat
plazům a proč?
Od mala mě fascinovali dinosauři
a nejrůznější zvířata, ale největší
lásku jsem našel v plazech. Už
jen proto, že jsou tahle fascinující
zvířata vnímána širokou veřejností
jako vyslanci pekla a jsou i v téhle
„vyspělé“ době očerňována a zabíjena. Na popud rapidně klesajících
počtů mých oblíbenců jsem se naplno pustil do ochrany jak plazů,
tak i ostatních zvířat a celé přírody.
2. Kde jsi získal odborné znalosti
a zkušenosti a čím se zabýváš
v současné době?
Asi v jedenácti letech jsem započal
amatérský výzkum volně žijících
plazů u nás i v zahraničí, který trval
deset let a získal jsem úžasné množství poznatků a nepřeberné množství
zkušeností. Dále mi dal hodně i domácí chov plazů a hodiny strávené
se zkušenými teraristy.
Se svými znalostmi jsem pak
přednášel na základních, středních
školách a gymnáziích. A taky nesmím vynechat několikaletou práci
v Zoologické zahradě Hodonín,
která mi přiblížila práci s ostatními
exotickými zvířaty a přivedla mě
k mé další vášni, kterou jsou velké
kočkovité šelmy, u kterých jsem pracoval většinu let.

Nejúspěšnější soutěžící – zprava Jan Martinek, Jan Brožek (VKM Mikulovice u Znojma), Iva Jevčaková, Libor
Haan (VKM Mikulčice), Matouš Vybíral (Mikulovice u Znojma).
Foto: Milena Emmerová
24

3. Prý se zabýváš i léčením nemocných hadů. Jak poznáš, že je had
nemocný?
Ano, poslední dva roky dělám
neoficiálního veterináře pro plazy
a musím uznat, že veterinář pro

a temperamentního miláčka Taru,
anakondu žlutou. Nemohu vynechat
například Cleu, zmiji rohatou, která
patří k nejjedovatějším hadům afrického kontinentu. A v neposlední řadě
Kiaru, krajtu královskou, kterou
mám asi nějakých dvanáct let a je
to had s úžasnou povahou a láskou
k lidem. Proto jsem ji vždycky používal při akcích a přednáškách pro
veřejnost.

Honza Číhal

plazy je tady potřebný jako sůl.
Léčení plazů je v základu docela
jednoduché, hlavní je vědět, co ten
daný druh potřebuje, a všechno léčit
pokud možno přírodní cestou. Že je
něco v nepořádku se dá poznat podle
nezvyklého chování nebo anomálií
v životě zvířete. Prostě když vidím,
že mi had leží „hore nohama“, tak
je tam něco špatně ☺.
4. Jaké hady chováš v současné
době a který z nich je tvojí největší
chloubou?
Hadů jsem choval mnoho, v různých velikostech, barvách i nebezpečnosti. Nejde ani tak říct chloubou,
protože každý druh hada je perfektně
přizpůsoben svému prostředí, a tudíž
se dá říct, že každý had je unikát. Ale
kdybych měl vybrat pár specifických
kousků, tak jednoho z nejkrásněji
zbarvených hadů, vzácný pár užovky
mandarínské z jižní a jihovýchodní Asie, nebo mého velmi živého

5. Slyšela jsem ale, že už jsi většinu
svých miláčků prodal, proč?
Ano, muselo to tak být, protože se
v říjnu chystám na nejmenší kontinent světa, do Austrálie.
6. Proč právě do Austrálie a kam
přesně?
Austrálie je lákavé místo, ať už
na dovolenou nebo na delší pobyt.
Jen to má jeden háček a tím je velmi
pestrá fauna v zastoupení deseti nejjedovatějších hadů, nejjedovatějších
pavouků ptákožroutů, nejjedovatějších medúz, velkých bílých žraloků
a největších krokodýlů na světě,
kterým nedělá problém dosáhnout
šesti nebo více metrů a váhy přes
jednu tunu. No, co na to říct, ve
spojení s celoročním sluncem a teplem to je ráj na zemi ☺. Přesněji
- jedu do hlavního města severního
teritoria a tím je Darwin. Většina
lidí cestuje do velkých měst, jako je
Sydney, Melbourne apod. Já jsem
nikdy na velká města nebyl, mačkat
se s dalšími tisíci, ne-li miliony lidí,
to opravdu není nic pro mě, i proto
jsem se rozhodl pro cestu do Darwinu v severním teritoriu s přátelskou
a poněkud venkovskou atmosférou.
25
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8. Školné je docela vysoké, jak
budeš získávat peníze na studium?
Kromě studia musím samozřejmě
pracovat, abych si vydělal na živobytí a popřípadě na prodloužení studia
a krokodýlí park je jasnou volbou.
Krokodýlí park nabízí možnost práce
s největšími, nejohroženějšími a nejnebezpečnějšími plazy, neváhal jsem
ani minutu ☺. Dále pak doufám, že
si nějaký ten dolar vydělám třeba
i hudbou.

7. Kdo ti pomáhá cestu organizovat a čím se budeš v Austrálii
zabývat?
Cestu jsem se rozhodl organizovat
pod Alfa agency, která zprostředkovává studijní pobyty po celém světě.
Na agenturu jsem narazil reklamou
na internetu nazvanou „Australské
dny“. Velmi mě zaujal program akce,
a tak jsem se rozhodl ji navštívit.
Společně jsme vybrali město Darwin
v severním teritoriu, kde se nachází
jazyková škola Navitas. Osobně si
myslím, že studium angličtiny je
na rozjezd nejlepší volbou. Navíc
bych chtěl dosáhnout takové úrovně
angličtiny, abych mohl přednášet
o herpetologii (věda o plazech)
a ochraně přírody tak, jak tomu
bylo i tady v Česku ☺. Můj cíl, kterého bych chtěl dosáhnout, je práce
v největší a nejprestižnější ZOO,
a tou je Australia ZOO v Beerwahu,
nedaleko Brisbane v Queenslandu,
kterou založil známý lovec krokodýlů
Steve Irwin*. Steve Irwin byl jeden
z největších lidí planety, který zasvětil svůj život ochraně přírody a dělal
pro to více než kdokoli jiný. Vždycky
to byl můj velký vzor a práce v jeho
ZOO by byla pro mě největší pocta.
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9. Na jak dlouho pojedeš?
Jak jsem řekl, Austrálie byla
vždycky mým největším snem a taky
nejlepší místo pro práci v mém
oboru, takže doufám, že se mi poštěstí za nějakou tu dobu získat
tam občanství. Rád bych v Austrálii
zůstal napořád, ale samozřejmě
jedna z věcí, na kterou si budu šetřit,
bude půlroční dovolená na té naší
Moravě ☺.
10. Co na tvoji cestu říkají rodiče?
Byla to jen otázka času, kdy vyjedu
někam do světa. Tak mi to řekl taťka,
který mi neskutečně moc pomáhá, za
což mu budu vždycky moc vděčný.
11. Co si bereš s sebou na cestu?
Vlastně nejedu sám. Beru si s se-

bou své dvě lásky, a to akustickou
a elektrickou kytaru. Hudba je
druhou částí mého života, už si ani
nedokážu představit, že bych nehrál
nebo neposlouchal nějakou hudbu.
V Austrálii bych chtěl také nahrát
své album pod názvem Hangower,
které by obsahovalo osm mých a dvě
převzaté skladby.
12. Budeš mít i nějaká doporučení
pro získání zaměstnání?
Když by v ZOO požadovali nějaké
doporučení, tak není problém si ho
obstarat, ale většinou se hledí na
to, jak tomu kdo rozumí, jakou má
za sebou praxi a samozřejmě jak se
k práci staví.
13. Kromě agentury je v Austrálii
někdo známý, na koho by ses mohl
v případě potřeby obrátit?
Tam daleko na severu nikoho
nemám, ale jsem ve spojení se svou
sestřenicí v Sydney, která už tam
žije několik let. Ale všechno to závisí
pouze na mně…
Honzo, přejeme ti šťastnou
cestu a hlavně uskutečnění tvých
snů a přání.
Budeme rádi, když dáš o sobě
vědět a z Austrálie pro čtenáře
Lužického zpravodaje napíšeš
o svých zážitcích a zkušenostech.
Pro čtenáře Lužického zpravodaje
se ptala Jana Ambrožová
„Plazi jsou úžasná a nepochopená stvoření, která si i přes svou
drsnou a divokou povahu zaslouží
naši ochranu.“
Jan Číhal

Honza Číhal

* Stephen Robert „Steve“ Irwin
(*1962 - + 2006) australský autor
dokumentárních filmů. Stal se známým zejména televizním seriálem
Lovec krokodýlů (The Crocodile
Hunter).

Historie
V LETOŠNÍM ROCE SI PŘIPOMÍNÁME 130. VÝROČÍ
SLAVNOSTNÍHO VYSVĚCENÍ HŘBITOVA
Až do devadesátých let 19. století byli občané Lužic pohřbíváni v sousední farnosti v Mikulčicích.Teprve
od roku 1885 je místo odpočinku lužických občanů v Lužicích. V tomto roce byl postaven na místním
pastvisku hřbitov.
Stavbu vedl stavební mistr Veselý z Hodonína, cihly dodala obecní
cihelna a jejich dovoz zajistili
zdarma místní občané. Vysvěcení
se konalo 11. října 1885 děkanem
Františkem Poláčkem z Moravské
Nové Vsi. Stavební úpravy a dokončení hřbitova probíhalo ještě
v roce 1886, zřejmě z toho důvodu
je na pamětní desce na zdi hřbitova
tento letopočet.
V roce 1937 provedla katolická
farní obec úpravu hřbitova. Stará
čelní zeď byla zbourána, posunuta
o 4 metry dopředu a postavena
zeď z bílých cihel se vstupní branou, kterou daroval Filip Trněný
s manželkou. Uprostřed hlavní
hřbitovní cesty byl postaven velký
mramorový kříž, zdobený barevnou
mozaikou. Autorem díla je akademický malíř Köhler z Kyjova. Kříž
je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému
a sv. Františku Xaverskému. Kříž
darovali manželé František a Marie
Floriánovi.
V roce 1957 přešel hřbitov pod
správu obce.V rámci akce „Z“ bylo
v roce 1965 dokončeno svépomocí
rozšíření hřbitova a zahájena výstavba pietní síně. V roce 1977 byly
na nové části hřbitova položeny
obrubníky a vysázeny záhony.
Současně byla provedena výsadba
zeleně před hřbitovem.
Další úpravy proběhly v roce
1995, kdy byly vykáceny odumřelé
stromy a po dohodě s odborníky
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vysázeny stromy nové. Pietní síň
dostala novou střechu. V dalším
roce byly opraveny oba vstupy na
hřbitov a hlavní cesta byla vydlážděna. Také byl opraven společný
hrob šesti lužických občanů, kteří
zahynuli při osvobozování obce.
V roce 2003 byla zahájena celková obnova hřbitova, která prezentuje odstranění bříz uvnitř hřbitova,
které svými kořeny devastovaly
hroby a dlažbu. Náhradní výsadba byla provedena vně hřbitova

v podobě dvou lipových alejí, které
poskytnou hřbitovu zelený kryt,
aniž by negativně působily uvnitř
hřbitova. Ve staré části byl položen
vodovod, kanalizace a osvětlení.
Postupně byla pokládána nová
zámková dlažba včetně rekonstrukce původních chodníků a také
rekonstrukce sociálního zařízení.
V roce 2014 byla provedena oprava
objektu smuteční síně. V červenci
2015 byl zahájen projekt dispozičního řešení nové části hřbitova,

který obsahuje výstavbu chodníků,
výsadbu zeleně, instalaci osvětlení
a výstavbu kolumbária. Projekt
respektuje současný stav a požadavky na počet hrobů klasických
a na počet urnových míst. Výše
uvedené práce prezentují částku cca
2,8 mil. Kč. Výhledově čeká obec
finančně velmi náročná rekonstrukce oplocení. Cílem obce je navázat
na snahu našich předků o vytvoření
důstojného prostředí pro poslední
odpočinek.
A. Hájková

20. VÝROČÍ VYBUDOVÁNÍ KOPCE V PARKU U VRCHNICE
Od roku 1992 budovala obec
chybějící kanalizaci. Byla to rozsáhlá, technicky a finančně náročná
akce, proto každá úspora peněz, jež
se naskýtala, byla vítána. Velkou
část financí bylo nutno obětovat na
uložení vytěženého materiálu na
skládce. Jednalo se hlavně o zbytky
starých rour, uhel, kamenů a jílovité
zeminy. Tehdy jsem dostal nápad,
jak tuto situaci vyřešit (alespoň větší
část). Lužický katastr je téměř ideální rovina (až na vjezd do Lužic od
Hodonína). Na vyžití lužických dětí
v zimě chyběl svah na sáňkování.
Po zralé úvaze bylo vybráno místo
na Bařině (Bařina, Vrchnica - názvy
bývalého rybníčku, který býval na
části dnešního parku, pozn. red.).
Tam se postupně ukládal vytěžený
materiál. Po navršení dostatečného
množství byl kopec upraven a oset
trávou. Ušetřily se nějaké peníze
a dětem snad dělá kopec radost
i dnes po 20 letech.
Radovan Rutar,
starosta obce
v letech 1992 – 2002

Rybníček „Bařina“ z roku 1948, který po vybudování kanalizace vyschl
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Fotografie z oslavy 20. výročí kopce

foto: J . Líčeníková
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v souladu se zákonem o odpadech
a využívá-li systému zavedeného
obcí pro nakládání s komunálním
odpadem bez písemné smlouvy
s touto obcí.
Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšíře-

MUZEJNÍ SBÍRKY OBCE VE FOTOGRAFII
Měděná konev na stříkání vinohradů
Vážení přátelé,
také tentokrát vám ukážeme předmět ze sbírek OÚ v Lužicích. Máme
období vinobraní, tak jsme pro vás
vybrali měděnou konev na stříkání
vinohradů. Je z období 40. až 50. let
minulého století. Do sbírek jsme ji
získali jako nález na půdě v domku
po panu Kočím - u hřbitova, což
nám umožnil jeho syn. Konev byla
vyčištěna a zrestaurována do podoby, ve které byla tenkrát používána.
Na stříkání vinic proti plísním se
tenkrát používala tzv. bordoská
jícha (směs roztoku modré skalice
a vápenného mléka).
Za Letopiseckou komisi RO
Alena Hájková

nou působností může uložit pokutu
až do výše 1 000 000 Kč za různá
porušení povinností vyplývajících
ze zákona o odpadech (§66 odst.
2 zákona o odpadech).
O možnosti uzavření písemné
smlouvy mezi fyzickými osobami

oprávněnými k podnikání nebo
právnickými osobami a Obcí
Lužice o využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem se můžete
informovat na tel. 602 649 841.
Michal Dombek

PŘÍRODA A KONÍČKY

Měděná konev na stříkání vinohradů

foto: Denisa Šimíková

Příroda – Ekologie
PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY OPRÁVNĚNÉ
K PODNIKÁNÍ A ODPADY
Jakýkoli podnikatelský subjekt,
pokud chce využít pro uložení
odpadu ze své podnikatelské
činnosti veřejné kontejnery obce,
určené pro obyvatele, musí mít
s obcí uzavřenou smlouvu, na
základě které může za paušální
úhradu tyto kontejnery využívat.
V opačném případě porušuje
zákon o odpadech a vystavuje se
finančním sankcím jak ze strany
České inspekce životního prostředí, tak ze strany obce.
Základním právním předpisem,
upravujícím nakládání s odpady je
zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb),
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který vymezuje právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání
jako původce odpadů a klade na ně
celou řadu povinností.
K těm nejzákladnějším patří:
předcházení vzniku odpadů, vedení průběžné evidence o odpadech
a způsobech nakládání s nimi, ověřování jejich nebezpečných vlastností, zabezpečení před nežádoucím
znehodnocením nebo únikem, jejich
předání pouze osobě oprávněné
k jejich převzetí a mnoho dalších.
Ze zákona o odpadech vyplývá,
že „podnikatel“ je povinen zajistit,
aby s veškerými odpady, které

vyprodukuje při své podnikatelské
činnosti, tedy i sebemenšími, bylo
nakládáno zákonem stanoveným
způsobem. Musí tedy zajistit oddělené shromažďování odpadu v nádobách k tomu určených a následné
předání specializovanému subjektu,
který má krajským úřadem udělen
souhlas k provozování, a to samozřejmě za úplatu.
Obecní úřad může uložit fyzické
osobě oprávněné k podnikání nebo
právnické osobě pokutu do výše
300 000 Kč (§66 odst. 1 zákona
o odpadech), nemá-li zajištěno
využití nebo odstraňování odpadů

31. srpna 2015 byl uloven rybářem z Hodonína ve
vodní nádrži „Cihelna“ sumec o délce 180 cm
foto: Denisa Šimíková

Šlechtitel Vlastimil Kubiš se zlatými plody mirabelky
LUIS
foto: Denisa Šimíková
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TÝM DESAFÍO OPĚT VÍTĚZEM MARATONU 111 HODIN
Na přelomu července a srpna se konal již třetí ročník charitativního cyklistického maratonu okolo České
a Slovenské republiky s názvem 111 hodin. Stejně jako v minulém roce se tohoto klání účastnil moravský
tým Desafío. V každém týmu, kterých letos bylo 31, startuje jeden handicapovaný cyklista a celý tým jede
pro někoho, kdo se kvůli nepřízni osudu ocitl na okraji „společnosti”, tzv. patrona týmu. Stěžejní myšlenka celé akce je, aby se takto znevýhodnění lidé opět navrátili do aktivního života. Proto naším největším
úspěchem bylo to, že se na startovní čáře letos objevil náš patron Pavel Brož, za kterého Desafío jelo při
svém loňském prvním startu. Pavel startoval ve spřáteleném týmu Delikomat a premiéra se mu povedla
na výbornou! Naší letošní patronkou byla Pavlína Boxanová z Olomouce.
Samotný závod byl v tomto roce
pestřejší o tři vložené prémie. Dvě
časovkářské a jednu vrchařskou.
V první časovce jednotlivců dosáhl
náš tým nejlepšího času, čímž jsme
získali bonifikaci 60 minut. Délka
trati zůstala zachována na 2 222 km,
ale jelo se oproti loňskému roku
v opačném směru. Na jednu stranu
jsme měli výhodu v tom, že jsme
v minulém roce načerpali cenné
zkušenosti, na stranu druhou to však
bylo také v jistém smyslu i přitěžující okolností, neboť jsme věděli, co
stojedenáctka obnáší a co všechno

Tým Desafío
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je třeba zajistit. Samotná příprava si
tak vyžádala půl roku práce. Určitou
změnou prošlo i složení našeho
týmu, a to jak mezi cyklisty, tak také
v doprovodu. Cyklisty nově doplnil
Michal Hoza z Hodonína a Radim
Šimeček z Příboru. Celkově v letošním roce čítal tým Desafío 24 členů.
S ohledem na logistickou náročnost
v první třetině závodu (vložené
prémie) jsme měli čtyři vozy, které
nás doprovázely až do Ostravy. Následně jsme již pokračovali pouze
se třemi vozidly. Z okresu Hodonín k nám, oproti minulému roku,

přibyla Jarka Zubalíková, která
zastávala roli řidiče v operativním
voze S-Max. Díky perfektnímu zázemí doprovodného týmu, přípravě
a strategii se nám i v letošním roce
podařilo získat první místo v této
ojedinělé sportovní akci. Výsledek
byl o to cennější, neboť se jednalo
o obhajobu a také proto, že úroveň
soupeřů významně vzrostla. To je
ostatně patrné ze složení startujících týmů.
Účast v tomto závodě je dosti
nákladná a pro náš nekomerční
tým by účast nebyla možná bez

podpory partnerů. Jmenovitě patří
poděkování generálnímu partnerovi
firmě GO!, hlavnímu partnerovi Cígler software a. s., dále společnosti
Helecom, Continental, Delikomat,
Stavební firmě Plus, s. r. o., Městu
Hodonín, Pekárně Šardice, Swietelsky, DD Pneu, BS Vinařské potřeby,
Klenotnictví Opluštil, Rovologistik,

Cestovní kanceláři Propago, Sportique, Aper, Cyklocentru Hodonín.
Stejně jako v minulém roce jsme
také získali podporu od obce Lužice. Speciální poděkování pak
patří Jitce a Jirkovi Hubačkovým za
grafickou vizáž a Broňovi Benešovi
za perfektní servis handbiku. Více
informací o našem týmu je možné

nalézt na našich stránkách www.
desafioteam.cz
Kapitán týmu, Luděk Benada
Rada obce Lužice blahopřeje
týmu Desafío k vítězství a děkuje
za reprezentaci obce a podporu
handicapovaných sportovců.

VEŘEJNÉ PLAVECKÉ ZÁVODY „LUŽICKÁ MÍLE“
Po mnoha letech se na Cihelnu (Lužák☺) vrátily veřejné plavecké závody, které zorganizoval 27. 6.
2015 Oddíl sportovního plavání Hodonín ve spolupráci s obcí Lužice. Obec Lužice poskytla technické
zázemí, občerstvení pro pořadatele, odměny a zajistila asistenci Vodní záchranné služby ČČK. Ostatní už
bylo na bedrech kolektivu trenérů a závodníků v čele s paní Jaroslavou Zubalíkovou a Markem Jedličkou.
Plavalo se ve čtyřech kategoriích
– děti, junioři, masters a senioři.
Vzdálenost 50 m byla určena dětem
do 12 let, které mohly plavat s pomůckami, a ty nejmenší dokonce
s doprovodem rodiče. Startovalo
se z vody a výkony dětí, doprovázené velkým povzbuzováním
diváků, byly úžasné. Následovaly
závody na 400 m, 800 m a hlavní
závod na 1600 m – Lužická míle.
Členové plaveckých oddílů, kteří
závodili, si užívali příjemnou změnu, protože převážnou část roku
plavou v bazénech. Závodilo kolem 70 osob. Počet diváků z Lužic
vysoce převyšoval počet lužických
plavců, kterých bychom sice napočítali na prstech, ale jejich jména
nám prozradí, že měli pro závod
velkou motivaci. Bylo nám ctí, že
se závodu zúčastnila paní Jarmila
Pražáková, dcera Alfreda Cupala
– organizátora plaveckých závodů
v 60. letech a obětavého budovatele areálu Cihelna, paní Mifková
s dětmi – bývalá plavkyně hodonínského oddílu, otužilec pan Krejčiřík
a pan Jedlička, otec trenéra Marka
Jedličky, který dostal ten úžasný
nápad závody na Cihelně po letech
uspořádat . Děkujeme také hostujícím plaveckým oddílům. A kdo

Závody v dětské kategorii
vyhrál? No přece všichni, kteří tento
den závodili, organizovali nebo jen
přišli povzbuzovat.
Plaveckému oddílu děkujeme za
výbornou spolupráci při pořádání
prvního ročníku Lužické míle
a stejně jako Marek se budeme
i my těšit, že založíme novou tradici
pořádání těchto závodů a že plavců
z řad veřejnosti v příštím roce ještě
přibude.
Jana Ambrožová

Jarmila Pražáková

Odkaz na fotky najdete na:http://plavanihodonin.rajce.idnes.cz/Luzicka_mile_2015
Výsledky pak na:http://www.plavanihodonin.cz/news/luzicka-mile-2015/
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ATLETICKÉ TALENTY Z REGIONU VÁS ZVOU DO SVÝCH ŘAD
Atletický klub Hodonín úzce spolupracuje se Základní školou U Červených domků. Díky tomu mohou
děti využívat blízkosti atletického stadionu, kvalitního
tréninkového i závodního nářadí a náčiní a zkušených
trenérů. Sportovní dovednosti mladých talentů se daří
rozvíjet také díky příspěvkům MND a.s., které klub
i školu podporují.
Děti z hodonínského klubu zde trénují ve skupině,
jejíž jednotu a týmového ducha posiluje často i skutečnost, že jsou také spolužáky - společně se učí, společně
trénují, společně závodí za jeden tým. Přitom každý
může vyniknout ve své disciplíně. Učí se tedy udělat
všechno pro vlastní výhru, ale i týmovou spolupráci.
O výborných podmínkách i zkušenosti trenérů vypovídají nejlépe skvělé výsledky mladých sportovců.
Ti naposledy zazářili na Mistrovství České republiky
mužů a žen do 22 let, které se na stadionu U Červených
domků konalo poslední srpnový víkend.
Filip Sasínek ovládl trať 3000 metrů s překážkami
a skvělým časem překonal i jedenáct let starý rekord
mistrovství. Bronzovou medaili přidal na pětikilometrové trati David Kákona.
V dnešní době jsou pohybové aktivity vytlačovány
sezením u počítačů a u televize. Proč raději nenajít
dítěti vhodnou volnočasovou aktivitu, a udělat tak
něco pro zdraví dítěte? Vyzkoušet to můžete třeba
právě v Atletickém klubu Hodonín. Trénovat mohou
děti jakéhokoliv věku. Zkuste se podívat na www.
akhodonin.com nebo přijměte pozvání mezi nás
a přijďte se denně mezi 14. a 18. hod. podívat, jak
probíhají tréninky.
připravila: Andrea Červenková

Kondiční cvičení v pondělí a ve středu, vždy od 19:00 do 20:00 hodin.
Do konce září 2015 první hodina zdarma!
 individuální a skupinové cvičení
cvičení ve vodě ve vyhřívaném bazénu v lázních v Hodoníně
 kondiční příprava pro sportovní týmy juniorské kategorie
 možnost cvičení v soukromé tělocvičně STUDIO DANA i v profesionálním zázemí fitness centra
 fitness, bosu, fitball, kickbox, powerjoga, fitbox, cvičení ve vodě
Dana Čechovská - vaše osobní trenérka, cvičitelka
tel.: 724 133 441 web: www.facebook.com/Fitness.Dana  Záhumenní 13, Lužice
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Okénko Joži Trefy
Tož včera sem byl na úřadě pro ty barevné pytlíky,
co dávají na tříděný odpad. Představte si, že ta paní
úřednica se na mňa špatně dívala, že chci 6 od každého
kusa. Prý k čemu teho chcu tolik, když su s mojú na
baráku sám. Prý to mě mosí stačit na půl roka.
Do modrého patří papír, ale prý ho možu dávat
děckám ze škole na sběr. Teď na podzim zase bude.
Je pravda, že děcka už nemáme, ale mohl bych sa poptat někde v uličce, estli by to někdo nechcel. Je také
pravda, že by to děckám mohlo udělat radost a nás
nezabije to trošku víc roztřídit a posvazovat do kupy.
Šak jenom tech letáků z obchodňáků, co pořád chodí,
je fúra. Žluté pytle asi využíváme nejvíc. Dáváme tam
hlavně PETky, co furt moja kupuje pro návštěvy. I když
nevím proč, voda z kohútka přece teče. Paní říkala, že
tam krom pořádně sešlápnutých PET láhví patří také
plastové nádoby, sáčky a fólie, čisté plastové obaly od
mléka, jogurtů a ostatních mléčných výrobků, plastové
tašky, prázdné plastové obaly od šamponů, kosmetiky
a čisticích prostředků. Tož to sem vůbec nevěděl. No,
je pravda, že to má spíš na starosti moja. No a oranžový
pytel vlastně ani moc nepotřebujem, teho mléka zasej
tolik nevypijem. Když ten obal trošku vypláchnu vodú,
tak to nebude ani smrdět. A pytel pak vydrží dlúho, než

ho celý naplníme. Představte si, že ten jeden pytel stojí
5-6 Kč!!! Dřív sa počet pytlů zapisoval a prý se o tom
uvažuje zas, protože sú pak pytle naplněné bůhvíčím,
poházené po okolí v lesech a škarpách! Lidi to dokonce
prý vozí i na ten nový sběrný dvůr.
No, nedalo mi to a cestú dom sem sa teda za tým
pánem na tem dvoře stavil. Je vám to tam moc krásné.
Byli ste sa podívat? Fúra kontejnerů na třídění. Pán byl
ochotný a všechno mně to ukázal. A aj ty kontejnery,
co sú plné tech barevných pytlů na třídění. Pár sme jich
rozvázali a to byste se divili, co tam najdete. V nekerých
je fakt naplněné všechno možné. Říkal, že nemá šanci
to všechno uhlídat. A když nekeho zrovna chytne, že
má v pytlu na plasty třeba trávu, tak ho hnedka chytne
pod krkem a chce, aby pytel vysypal. Ale lidi si prý
pak už pytel zpátky vzít nechcú. Taky říkal, že někteří
nosá pytle aj v noci. Dojde do práce a má před branou
pytle naskládané, nekdy aj trávu jen tak vysypanú. Tož
chápete to? Teď budú na úřadě vydávat ty kompostéry,
tak si taky jeden veznu a měli by si ho vzít aj všecí
títo hříšníci, aby tu nebyl taký nepořádek! Dyť když
nebudeme třídit a kompostovat, tak to tu bude za chvílu
samý binec a co pak s tím? Porozmýšlajte…
Váš Joža Trefa

Napsali nám
NOVÝ ADMINISTRÁTOR FARNOSTI
Na přelomu letních prázdnin přišla do naší farnosti
nečekaná změna a tou byla změna duchovního správce farnosti. Otec Bohumil Urbánek u nás působil od
roku 2011 a farnost spravoval z Dubňan. I přes tuto
vzdálenost k nám jezdil a s pokorou kněžského úřadu
přinášel radost evangelia a lásku Kristovu. Za jeho službu a působení u nás mu velmi děkujeme a kéž mu Pán
hojně žehná v novém působišti, tj. dočasně v Batelově
a do budoucna ve Slavonicích. Otec Vít Hába je již dva
roky farářem v Prušánkách, má za sebou 18 let kněžské
služby a administrátorem naší farnosti byl jmenován
1. 8. 2015. Tímto jej srdečně vítáme a přejeme, aby se
mu u nás líbilo.
Římskokatolická farnost Lužice

Otec Vít Hába
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VZPOMÍNKA - na Ing. Jaroslava Hromka, pilota a modeláře
Jara rád „modelařil“ doma, kde měl svoji dílnu.
Navštěvoval také Svazarm Hodonín, kde pracoval
pod vedením p. Mastihuby a p. Včaly z Hodonína. Zúčastňoval se mnoha modelářských závodů v Břeclavi,
Holíči a jinde. Tato záliba ho provázela i během studií
v Uherském Hradišti - Kunovicích, kde absolvoval
4letý obor s maturitou.
Byl přijat na Vojenskou leteckou školu do Košic. Po
absolvování létal jako voják u fotogramatického útvaru
v Hradci Králové.
Po r. 1989 si koupil UL letadlo a věnoval se leteckému fotografování. Fotografoval Hradec Králové a jeho
okolí i rodnou jižní Moravu. Toto letadlo se mu stalo
osudným, když s ním v r. 1994 havaroval a zahynul.
Některé jeho modely najdete vystaveny mezi ostatními exponáty na výstavě věnované modelářství na
Starém kvartýru od 10. září do konce října 2015.

Společenská kronika
NAŠI JUBILANTI
červen – září
Ludmila Bařinová
František Novák
Jindřiška Popelárová
Ludmila Uhlířová
Milan Smolík
Vlasta Antošová
Mária Strýčková
Hedvika Hačundová
Marie Kučerová

S láskou vzpomíná
sestřenice Danuše Čechovská

Ing. Jaroslav Hromek

ODPUSŤ

Mark Bljumental
80 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
90 let
92 let
94 let

Blahopřejeme

VZPOMÍNKA

Babské rady
BURČÁK

ŠKVARKOVÁ POMAZÁNKA

Víte, kolik máte v těle krve? Tak tolik máte vypít
na podzim burčáku, abyste byli celý rok zdraví!
Doufám, že na Lužickém vinobraní jste tuto normu
začali úspěšně plnit.

K burčáku si dejte třeba chleba se škvarkovou pomazánkou. Co na ni potřebujeme?

Burčák nebo též „mléko starců“ je český unikát
a kromě omezených oblastí Rakouska a Slovenska si
nikde na světě nenašel takovou oblibu. Kvalitní burčák
v nejlepší fázi tzv. vrcholného kvašení obsahuje čtyři
až šest procent alkoholu. Obsahuje také velké množství
vitaminů a dalších složek a kvasinek, které mají v sobě
komplex vitaminu B; například tiamin podporuje srdeční činnost. Díky kvasinkám v něm jsou i bílkovinné
látky, takže je výživný. Kyselina pantotenová chrání
tělo proti onemocněním sliznice a zažívacího ústrojí.
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Škvarky 300 g + 100g sádla
Vejce 2 ks
Hořčice 2 polévkové lžíce
Cibule 2 ks
Sůl, pepř, česnek dle chuti
Kyselá okurka 3 ks

Škvarky umeleme nebo koupíme umleté. Smícháme
je se sádlem a hořčicí. Nakrájíme uvařená vajíčka, cibuli a okurku, přidáme utřený česnek, osolíme a opepříme.
Vše pořádně promícháme a necháme chvíli odpočinout.
Namažeme na chleba a popřejeme DOBROU CHUŤ!
J. A.

Dne 25. června 2015 ve věku nedožitých 89 let
zemřel pan Mark Bljumental, básník, který v roce
1945 byl příslušníkem jednotek Rudé armády, které
byly dislokovány v Lužicích. Jako osmnáctiletý voják RA pracoval jako mechanik na vojenském letišti,
vítal mír a oslavoval konec druhé světové války v r.
1945 u nás v Lužicích. Podle slov jeho dcery Evy Usai
Bljumental často na Lužice vzpomínal a jeho vyprávění
o naší obci bylo plné respektu a lásky.
Čest jeho památce

Čechie, stříško mého stanu,
osude, lásko jediná!
Ty, strmá, ještě hojíš ránu
od té, která tě zradila.
Ač páska z očí Rusi spadla
a vyvedla ji celou z tmy,
hořící student, tvůj Jan Palach,
je dodnes její svědomí.
Na Staroměstském, neupálen,
vzpurný Hus stojí jako sloup.
Svobodný duch je zde. A kámen
ví, co je mlčet do zlých dob.
Šilhavé deště dopuštění
odešly, vybledla nám tma.
Dej sestře Rusi odpuštění.
I ona byla klamaná.
Svoboda, svátost Čechům daná,
mě opájí v svém rozbřesku.
Taky můj čáp z dětského dávna
přilétá znova do všech snů.
(Přeložil Václav Daněk)

Mark Bljumental - ruský básník, publicista , překladatel, laureát mezinárodní soutěže poezie (1997, New
York), držitel mnoha evropských ocenění v oblasti
literatury a umění. V roce 2003 byl Mezinárodním
sdružením puškinistů zvolen Básníkem roku ruského
zahraničí. Koncem roku 1991 z rodinných důvodů
emigroval do Česka
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VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ROZKVETLÉ LUŽICE 2015
od 1. listopadu

HLASUJTE O NEJHEZČÍ DŮM
V ANKETĚ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
www. luziceuhodonina.cz
Klub česko-francouzského partnerství ve spolupráci s Ekologickou komisí RO
zve všechny občany, kteří se zajímají o květinovou výzdobu domů a předzahrádek
na vyhodnocení soutěže Rozkvetlé Lužice 2015, která se koná
v úterý 24. listopadu 2015 od 17 hodin v areálu ČZS (tabačárna).
Porota, složená ze zástupců Ekologické komise RO a Klubu ČR-FR,
vybere do finálového večera

BURČÁK OPEN 2015

• 10 finalistů, majitelů rodinných a bytových domů v Lužicích, které
mají nejlépe upravené předzahrádky a květinovou výzdobu oken
• 3 finalisty, majitele obchodů, provozoven a zařízení, které mají
nejlépe upravená prostranství a květinovou výzdobu výloh, oken apod.
• 3 finalisty z internetové soutěže
Všichni finalisté obdrží věcnou cenu, každý návštěvník akce dostane malý dárek.
Na této závěrečné besedě vyberou účastníci v anketě vítěze každé kategorie,
kteří získají finanční odměnu obce Lužice.
(Finanční odměnu lze u jednotlivého domu či provozovny získat znovu až po 3 letech,
to znamená, že vítěz z roku 2012 může získat finanční odměnu znovu v roce 2015.)
Pořadatelé se těší na vaši návštěvu.
Zpravodaj obce Lužice vychází 4x ročně.
Periodický tisk územního samosprávného celku
Redakce Lužického zpravodaje:
Mgr. Jana Ambrožová, ambrozova@luziceuhodonina.cz, tel. 511 117 826
Marie Gutová, gut.email@seznam.cz, Věra Kotásková, vkotaskova61@seznam.cz
Mgr. Lenka Kučí, Lenka.Kuci@seznam.cz, Mgr. Jana Líčeníková, licenikova@seznam.cz
Denisa Šimíková, simikova@luziceuhodonina.cz , tel. 511 117 827
Ing. Michal Poláček, michal-polacek@email.cz, Mgr. Jiří Hubačka, jiri.hubacka@seznam.cz
Redakce si vyhrazuje právo na běžnou úpravu rukopisů.
Čtvrtletník slouží k informování občanů Lužic, není periodikem žádného politického subjektu.
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Lelka Dolní Bojanovice
Povoleno OkÚ Hodonín, registrační číslo vydané Ministerstvem kultury ČR – MKČR E 12422,
náklad 1200 ks.
obec@luziceuhodonina.cz • www.luziceuhodonina.cz
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Vyměním

byt 4+1 v Hodoníně
za rodinný dům v Lužicích + doplatek.
Kontakt: + 420 606 260 942

NOVĚ OTEVŘENÁ!!!
VOLÁNÍ ZDARMA : 800 811 118
NON STOP

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

ADRESA : Masarykovo nám. 121/21,

695 01 Hodonín
Web. : www.pohrebnictvihodonin.cz

Ing. Michal Poláček tel.: 731 159 952
E -mail:info@pohrebnictvihodonin.cz

Poskytujeme tyto služby :
- Převozy zesnulých – NONSTOP
- Převozy zesnulých i do zahraničí SK, UA, RUS,
EU
- Parte, Organizace obřadu
- Kompletní vybavení dokladů a matriční agendy
včetně APOSTILY
- Zabezpečení řečníka a vámi vybrané smuteční
hudební produkce
- Smuteční kytice a věnce
www.kvetinymorava.cz
40

www.schmidt-reality.cz

Hledáme ke koupi dům
ideálně 4+1, zahrádka podmínkou.

Cena do 2,3 mil. Kč.
Nabídněte. Děkuji.

Tel.: 739 823 546
Správná odpověď ze strany 7 je
auta č. 1, 2, 3 – nedodržení vzdálenosti 3m pro každý pruh
auto č. 4 – nepovolené částečné stání na chodníku
auto č. 5 – nepovolené částečné stání na chodníku, stání v protisměru
41
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LEVNÌJŠÍ

PLYN a ELEKTØINA
snííme Vaše výdaje za plyn a elektøinu

VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A HOLUBŮ

vyøídíme za Vás pøepis energií na jinou osobu
pomùeme Vám se smlouvou podepsanou
podomnímu prodejci
zákaznické kontaktní místo - Centrum úspor

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

www.centrum-uspor.cz
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OSLAVA 20. VÝROČÍ KOPCE
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Chcete
finančně přispět na Lužický zpravodaj?
Zde je místo na Vaše logo či jméno.

Na vydání tohoto čísla přispěli:

