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Slovo starosty / Aktuálně z radnice

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku se
zamýšlíme nad tím, jaký byl ten
uplynulý rok, co se nám podařilo
uskutečnit a jak si představujeme
rok příští. Obdobně můžeme vyhodnotit rok 2015 a perspektivu
roku 2016 v naší obci. V mateřské
škole proběhla rekonstrukce zahrady včetně výměny herních prvků,
které byly na hranici životnosti.
Nová zahrada umožňuje dětem
lépe poznat stromy, keře, byliny
a přírodní materiály. Akce byla
podpořena dotací Ministerstva ŽP
ve výši 90 % z uznatelných nákladů. V základní škole byly zavedeny
elektronické žákovské knížky,
vstupy do školy a školní družiny
jsou zabezpečeny audiovizuálními
technologiemi. Vstup do budov pro
žáky, učitele a personál je řešen pomocí čipů. Byly zakoupeny další tři
interaktivní tabule, kterými je vybaveno celkem 10 tříd z 12. Pro zkvalitnění hodin tělocviku byla v areálu
TJ Baník provedena rekonstrukce
rozběhové dráhy a doskočiště pro
skok daleký. Dokončena byla výsadba zeleně v lokalitě Vinohrádky
za ulicí Dobrovolského. Akce byla
podpořena dotací z Ministerstva
ŽP ve výši 90 % uznatelných nákladů. V listopadu 2015 zde byly
odstraněny stromy, které uschly,
a byly nahrazeny novou výsadbou.
V prosinci 2015 byly také podsazeny všechny stromy v aleji Lužice
– Dolní Bojanovice. V souvislosti
s minimálními dešťovými srážkami bylo nutné provádět zalévání
stromů ve velkém rozsahu, což se
promítlo do výdajové stránky rozpočtu obce. V rámci Dne Země byla
rodiči, dětmi a mládeží vysazena
včelí naučná stezka, což prezentuje
34 stromů, 120 keřů. Tuto akci vý4

znamně podpořila společnost Groz
– Beckert částkou 50.000 Kč. V návaznosti na tuto stezku byl vybudován můstek, který umožňuje projít
až k arboretu. V rámci revitalizace
lesů byla provedena výsadba v lokalitě Kůty (za tratí ČD). V areálu
Cihelny byla postavena zídka před
venkovními toaletami, instalována
brána umožňující vjezd vozidel
s aparaturou pro účinkující. V zahradě restaurace bylo instalováno
osvětlení. Na louce byly osazeny
herní prvky pro děti. Významně
pokročily práce na obnově hřbitova. V nové části hřbitova bylo
instalováno nové osvětlení a byly
vybudovány chodníky a zpevněné
plochy. Původní přestárlá zeleň
byla nahrazena novou výsadbou.
Ve staré části hřbitova byl rekonstruován centrální chodník včetně
plochy před vstupem na hřbitov.
Za vstupem na hřbitov na pravé
straně byl položen supíkovický
krystalický mramor z Jeseníků,
který v budoucnu může být součástí
vodního prvku. V rámci výstavby
místních komunikací byl vybudován retardér v ul. Zahrádkářská,
8 parkovacích míst v ul. Dlážděná
(u MŠ) a tři podélná stání včetně
položení chybějících obrubníků
v ul. Ke Koupališti. Dokončen byl
chodník U Lidového domu. Opraveny a zprovozněny byly dvě studny a v rámci společného projektu
Regionu Podluží budou rekonstruovány další 3. Ve středisku mládeže
(Junáci, Brontosauři, Šrůbek) vedle
OÚ bylo vystavěno nové oplocení.
Důležitou činností v roce 2015 bylo
vypracování studií a projektů a zejména vydání nového Územního
plánu Lužice. Na základě měření
byl vypracován profil dna vodní
nádrže Cihelna a stanovena hloub-

ka, včetně provedení chemických
rozborů sedimentu, které konstatovaly, že se nejedná o nebezpečný
odpad. Byla vypracována studie
protierozních opatření a zadržení
vody v krajině. Výše uvedené dokumenty jsou nezbytné pro akce,
které budou realizovány s podporou
dotací v období 2016 – 2020. Pro
rok 2016 byla v rozpočtu vytvořena
významná rezerva, která je určena
k pokrytí akcí se spolufinancováním nebo realizací z vlastních
zdrojů obce. Prioritními akcemi
jsou komunikace v ulici Kratiny,
chodník včetně odstavných stání
v ulici Bojanovická a komunikace
v ul. Kolmá. Dalšími akcemi s realizací v roce 2016 jsou výměna kotlů
UT v základní škole a na zdravotním středisku. Dále výměna oken
a rekonstrukce zahrady ve školní
družině. V prostoru u MŠ bude
zahájena výstavba parku s herními prvky a nářadím pro cvičení
mládeže a občanů všech věkových
kategorií. S dotační podporou bude
instalován varovný protipovodňový
monitorovací systém, který mimo
jiné nahradí zastaralou síť stávajícího obecního rozhlasu novou
bezdrátovou technologií. Na tuto
akci byla podána žádost o dotaci
s podporou 70 % uznatelných
nákladů. Na vyhlášení dotačního
titulu se čekalo také v případě
demolice bytového domu č. p.
254 v ulici Velkomoravská. V areálu TJ Baník se připravuje rozšíření
objektu stávajících šaten, zejména
o skladovací prostory. Dle finančních možností bude dokončeno parkoviště u sportovní haly, případně
u vstupu na stadion. V souvislosti
se záměrem společnosti E.ON a. s.
rozšíření sítě NN v ul. Kratiny jsme
připraveni připoložit kabely VO

a KTV. Výstavba VO je připravena
i pro park U Vrchnice. Zahájeny budou projekční práce pro revitalizaci
biokoridoru při vjezdu do Lužic od
Hodonína na pravé straně, chodník
v ul. Záhumenní a odstavná stání
v ul. Velkomoravská (za kostelem).

Z výše uvedených skutečností
vyplývá, že je stále spousta velkých
akcí i maličkostí, jejichž realizací
se postupně naplňují potřeby veřejnosti. Pro rok 2016 jsou vytvořeny
podmínky, aby mnohé z nich byly
realizovány. Děkuji touto cestou

všem, kteří přispívají k rozvoji
a dobrému jménu naší obce.
Občanům Lužic přeji veselého
silvestra, pevné zdraví a vše nejlepší v roce 2016.
Ing. Jaroslav Kreml
starosta

Aktuálně z radnice
Z JEDNÁNÍ RADY OBCE LUŽICE
• RO schválila finanční dar pro
činnost Zeleného domu pohody,
příspěvkové organizace, P. Jilemnického 1, Hodonín ve výši
3 000 Kč.
• RO schválila nákup štítků
z vrstveného plastu – tloušťka
3mm - k označení hrobů, do
1000 ks, trojciferná za 27 Kč/ks
(bez DPH).
• RO vzala na vědomí Oznámení
o zahájení plašení špačků ve viniční trati Kratiny od Ing. Radka
a Hany Bartoníkových, Mikulčice
238, ze dne 1. 9. 2015.
• RO doporučuje ZO ke schválení
poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Lužice ve výši 60 000 Kč
pro Český svaz chovatelů, Lužice
k zakoupení skladového kontejneru na uskladnění výstavních
klecí a chovatelského materiálu
užívaného při výstavách drobného zvířectva v Lužicích.
• RO doporučuje ZO ke schválení navýšení dotace z rozpočtu
Obce Lužice za rok 2015 ve výši
150 000 Kč pro TJ Baník Lužice
na úhradu spoluúčasti v projektu
rekonstrukce systému ohřevu
teplé vody.

• RO schválila úhradu ročního
předplatného SW update včetně DPH ve výši 3 388 Kč pro
knihovnu obce Lužice.
• RO vzala na vědomí informace
o přípravě projektu Kotlíkových
dotací JMK z Operačního programu životního prostředí 2014
– 2020. Rozhodla tyto informace
umístit na webové stránky obce
a na infokanál pro větší informovanost občanů a pro snížení emisí
z lokálního vytápění domácností
v Lužicích.
• RO schválila projekt „Zlepšení
systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany
DSOBK“ a doporučila ZO Lužice
jeho schválení.
• RO schválila použití znaku obce
na samolepky 30 x 30 cm v počtu
300 – 500 ks.
• RO projednala náklady spojené
s akcemi:
12. 9. 2015 Vinobraní
19. 9. 2015 Den kopce
1. 10. 2015 Den seniorů
11. 11. 2015 Porada kronikářů
• RO schválila náklady na ušití
části krojů - 3 sukně, košilka,
jupka - v celkové výši 2 000 Kč.

• RO vzala na vědomí informaci
o otevřených ateliérech v Lužicích.
• RO schválila zakoupení krycí
plachty na doskočiště v areálu TJ
Baník Lužice.
• RO schválila veřejnoprávní
smlouvu s městem Hodonínem
na úseku sociálně-právní ochrany
dětí v předloženém znění, viz
příloha č. 1.
• RO schválila Směrnice č.
1/2015 upravující evidenci, uložení, výdaje a příjem zbraní a střeliva
s účinností od 6. 10. 2015.
• RO vzala na vědomí seznámení
s průběhem a výsledkem výběrového řízení na obsazení místa
referentky pro samostatné zajišťování svěřených odborných
činností v oblasti administrativní
agendy na OÚ v Lužicích po
dobu mateřské dovolené jedné
z pracovnic.
• RO schválila Pravidla o používání služebních mobilních telefonů
s účinností od 1. 11. 2015.
• RO schválila cenovou nabídku
společnosti MIX MAX – ENER5
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GETIKA, s. r. o. ŠTEFÁNIKOVA 38a, 612 00 BRNO na
vypracování Studie přijatelnosti
dotace z operačního programu
SFŽP pro akci „Rekonstrukce
tepelného zdroje a otopné soustavy Základní školy Jaroslava
Dobrovolského Lužice“.
• RO vzala na vědomí zápis z místního šetření stavu chodníku před
RD I. J., ul. Dvorní, které proběhlo dne 19. 10. 2015 na základě
žádosti vlastníka domu.
• RO schválila finanční podporu
ve výši 20 000 Kč na zakoupení
vozidla záchranné služby pro Nemocnici T. G. Masaryka Hodonín.
• RO schválila přesunutí části dotace ve výši 70 000 Kč z položky
energie na položku údržba a opravy u dotace T. J. Sokol, Česká
450/2, Lužice, IČ: 64479200.
• RO bere na vědomí Výroční
zprávu ZŠ Lužice za rok 2014
– 2015 a ukládá řediteli Základní a Mateřské školy Jaroslava
Dobrovolského, Lužice, okres
Hodonín, příspěvkové organizace
vypracovávat podrobné výroční
zprávy ZŠ Lužice včetně činnosti MŠ a školní družiny. Dále
ukládá do 1. 12. 2015 vypracovat
Koncepci rozvoje vzdělávání
a výchovy výše uvedené příspěvkové organizace na období 2016
– 2020.
• RO schválila „Koncepci stabilizace a rozvoje spolků v Regionu
Podluží na léta 2016 – 2020“.
• RO schválila finanční příspěvek
od DOTYK II, o. p. s., Vysoké
Popovice 253 ve výši 7 000 Kč.
• RO schválila návrh, aby spolky
a sdružení obce Lužice mohly
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požádat v rámci žádosti o dotaci
na r. 2016 o částku do 10 000 Kč
na právní pomoc na vypracování
nových stanov a zápis spolků do
spolkového rejstříku, jak ukládá
NOZ.
• RO schválila organizační a technické zabezpečení besídky 15.
11. 2015, včetně zajištění občerstvení, květin, pamětních listů
a věcných darů, při příležitosti
10. výr. Dětské CM z Lužic a 15.
výr. založení DNS Lužičánek.
• RO schválila náklady spojené
s akcí „Posezení s písničkou pro
seniory“ ve výši: občerstvení
4 700 Kč, cimbálka a účinkující
9 000 Kč.
• RO schválila náklady spojené
se setkáním kronikářů Regionu
Podluží na Starém kvartýru ve
výši 1 200 Kč.
• RO schválila Malovanému kraji,
občanskému sdružení 17. listopadu 1a, Břeclav, IČ: 27010511,
finanční příspěvek ve výši
4 000 Kč.
• RO schválila Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolný svazek
obcí, Masarykovo náměstí 53/1,
Hodonín, IČ: 71248633, poskytnutí investiční dotace ve výši
21 117 Kč, jejímž účelem bude
úhrada části nákladů na akci
„Studie erozních a odtokových
poměrů a návrh ochranných opatření na území obcí Hodonínska
a Podluží – obec Čejkovice, Dolní
Bojanovice, Dubňany, Hodonín,
Josefov, Lužice, Mikulčice, Nový
Poddvorov, Prušánky, Ratíškovice, Rohatec, Starý Poddvorov,
Terezín, Hrušky, Ladná, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov,
Tvrdonice“. Poskytnuté finanční
prostředky budou použity na

úhradu nákladů spojených se
zpracováním studie, zpracování
analytické části, návrhové části
a výstupů projektu.
• RO schválila obsah dopisu
„Označení ulic“, který bude rozeslán občanům, vlastníkům RD,
na které budou umístěny tabulky
s označením názvu ulice.
• RO schválila obsah dopisu k odstranění skládek bioodpadu umístěných na obecním pozemku před
zahradami na pozemcích p. č.
2906/1, 2903, 2898/1 a 2891, vše
k. ú. Lužice u Hodonína.
• RO schválila Smlouvu o dílo
mezi objednatelem Obcí Lužice
a zhotovitelem Petrem Krejčiříkem, Záhumenní 147/9, Lužice,
IČ: 15578356 k akci „Bourání
stávajícího a výstavba nového
plotu u domu č. p. 323 v Lužicích“ za cenu 156 814 Kč včetně
DPH.
• RO schválila žádost Muzejního
spolku v Lužicích, Česká 1,
Lužice, IČ: 26641534, o změnu
v čerpání dotací v roce 2015, a to
následovně:
el. energie
40 000 Kč
25 460 Kč
vodné a stočné
2 000 Kč
808 Kč
ostraha objektu
6 000 Kč
5 808 Kč
ostatní
2 000 Kč
11 060 Kč
pořízení dveří
6 864 Kč
celkem
50 000 Kč
50 000 Kč
• RO schválila následující odpověď
k žádosti o přidělení parkovacího
místa pro osobní automobil v ul.
V Uličce osobě, která je držitelem
průkazu ZTP: Parkoviště tvoří

čtyři parkovací místa, z nichž
jedno je rozměrově vyhovující
pro parkování automobilů osob,
které jsou držitelem průkazu
ZTP nebo ZTP/P. Toto parkovací
místo bude dopravními značkami
vyhrazeno pro parkování držitelů
průkazů ZTP nebo ZTP/P.
• RO vzala na vědomí způsob
rozdělování igelitových pytlů na
separovaný odpad firmou LUTES
s.r.o. v roce 2016 s tím, že každá
domácnost si může vyzvednout
na sběrném dvoře balíček, v němž
budou igelitové pytle pro všechny druhy odpadů na jeden rok.
Pokud nebudou tyto pytle stačit
na celý rok, může si vyzvednout
každá domácnost další pytle na
sběrném dvoře. Spotřeba pytlů
bude evidována.
• RO schválila rozpočet Základní
školy a Mateřské školy Jaroslava Dobrovolského, Lužice,
Velkomoravská 220, Lužice, IČ:
75023369, na rok 2016 ve výši
4 505 000 Kč, k tomu 80 000 Kč na
doplňkovou činnost a 50 000 Kč
na přípravu k výměně rozvodů
vody a odpadů v MŠ a doporučuje ZO takto upravený rozpočet
schválit.
• RO projednala stížnosti občanů,
že v případě parkování automobilů před vjezdem do jejich domů
nemohou vyjet svým automobilem z domu. Jedná se zejména
o ulice Velkomoravská (pohřby)
a ulice U Lidového domu (hosté restaurace). Další stížnosti
souvisí s parkováním v ulici
Velkomoravská za kostelem, kde
dochází k situacím, že pohřební
auto nemůže projet po komunikaci kolem špatně zaparkovaných
nebo rozměrných vozidel.
• RO schválila, aby na ulicích Vel-

komoravská a U Lidového domu
byly vjezdy do domů opatřeny
vodorovnou značkou zákazu stání.
• RO schválila ocenění vítězů soutěže Rozkvetlé Lužice 2015 následovně:
Kategorie rodinné domy:
1. místo
1 000 Kč
2. místo
700 Kč
3. místo
500 Kč
Kategorie firmy:
1. místo
1 000 Kč
• RO vzala na vědomí organizační
zabezpečení „Ukončení plavecké
sezony na Cihelně“ dne 31. 12.
2015.
• RO schválila prodej kalendářů
Regionu Podluží za 50 Kč.

• RO bere na vědomí informace,
navržená opatření a záměry do
budoucna, které sdělili pí. Petra
Belková a p. Tomáš Zetocha
v souvislosti s projednáním stížnosti občanů Lužice na „RANČ
OČOV“, kde je ustájeno 15 koní,
jejímž hlavním důvodem je nadměrný zápach a při tréninku koní
v suchu i značná prašnost. Po
projednání stížnosti se stěžovateli
bude stížnost předložena k projednání ZO Lužice.
• RO schválila organizační a technické zabezpečení a náklady
spojené s následujícími akcemi:
Rozsvícení vánočního stromu
S Mikulášem do sportovní haly
Koncert v kostele
Ukončení plavecké sezony na
Cihelně

S platností od 1. 1. 2016 budou na sběrném dvoře
zástupcům jednotlivých domácností vydávány pytle
na vytříděné složky komunálního odpadu
v následujícím množství:
Modrý pytel (papír a lepenka) 12 ks/rok
Žlutý pytel (plasty) 12 ks/rok
Oranžový pytel (tetrapak) 6 ks/rok
Pokud uvedené množství pytlů nebude pro domácnosti
dostačující, poskytujeme prodej pytlů v ceně 4,- Kč/kus.

FOTO SOUTĚŽ
Výsledky foto soutěže

„Lužice všední i nevšední“
včetně fotografií budou uveřejněny
v lednu 2016 na webových stránkách obce
www.luziceuhodonina.cz.
Děkujeme všem za zaslané fotografie.
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Aktuálně z radnice

OZNÁMENÍ
Obec Lužice oznamuje majitelům
dotčených nemovitostí a pozemků
na ulici Velkomoravská (od ul. Důlní po kruhový objezd u potravin),
dále ulice Česká, část ulice Sklářská
a U Stadionu (okolí školy), Břeclavská, Havířská, Záhumenní (po ul.
Šeříková), část ul. Jabloňová (mezi
ul. Velkomoravská a Záhumenní),
že firma GEPROSTAV energy s.r.o.

Hodonín připravuje pro spol. E.ON
ČR s.r.o. projektovou dokumentaci
obnovy vedení nízkého a vysokého
napětí formou zemního kabelového
vedení v uvedených ulicích.
Zveme všechny majitele RD
a pozemků těchto ulic na informativní schůzku, která se bude konat
ve středu 13. 1. 2016 v 17.00 v sále

Sokolovny v Lužicích za účasti
kompetentních zástupců investora, projektanta a obce Lužice.
Budete zde seznámeni s rozsahem
připravovaných prací a budou
vám zodpovězeny případné dotazy.
Ing. Jaroslav Kreml
starosta

se dopouštějí řady dopravních
přestupků, za které mohou být
sankcionováni. Za všechny bych
uvedl zejména stání v křižovatce,
stání na cyklostezce, na chodníku,
jízda v protisměru atd.
Chtěl bych tímto rodiče vyzvat,
aby své děti, pokud je do školy vozí
svými vozidly, přivezli na parkoviště před obecním úřadem, kde je
velký prostor, a zde je z vozidel vysadili. Pokud se týká přechodu dětí
přes vozovku, strážníci zajistí, aby
se děti bezpečně dostaly přes vozovku a dále pak do budovy školy.
V následujícím období, kdy se
blíží Vánoce a oslavy konce roku
2015, bude činnost strážníků OP
Lužice zaměřena jednak na kontrolu
neznámých osob pohybujících se po
obci (podomní prodejci), jednak na
dozor nad silničním provozem a požívání alkoholických nápojů. Další
činnost bude zaměřena na problémy
týkající se veřejného pořádku, dodržování zásad občanského soužití.

Z činnosti OP Lužice
ve III. čtvrtletí 2015:

Z ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE LUŽICE
Se začátkem nového školního
roku začali strážníci Obecní
policie Lužice v blízkosti budovy
základní školy Lužice dohlížet
nad bezpečností dětí jdoucích do
školy. Činnost je zaměřena zejména na bezpečný přechod dětí
8

přes frekventovanou vozovku na
ulici Velkomoravská.
V souvislosti s touto naší činností
bych chtěl poukázat na veliký nešvar rodičů, kteří přivážejí své děti
do školy. Většina rodičů se snaží své
děti „vyložit“ z vozidel téměř až ve

škole a při tomto jejich jednání se
v mnoha případech stává, že před
školou narůstá zmatek, dochází
k nepřehledným situacím a často
i k omezení silničního provozu.
Chtěl bych tyto rodiče upozornit,
že jako řidiči motorových vozidel

V minulém období bylo zjištěno
celkem 32 přestupků. V blokovém
řízení na místě bylo vyřešeno
celkem 15 přestupků, 3 přestupky
byly předány k vyřešení správnímu
orgánu a 14 přestupků bylo řešeno
na místě domluvou. Jeden případ
byl předán na místě Policii České
republiky pro podezření ze spáchání
trestného činu (jízda bez řidičského
oprávnění a pod vlivem alkoholu).
Za uvedené období byl také
proveden odchyt celkem sedmi psů
toulajících se po obci. Tři psi byli
předáni do psího útulku v Hodoníně,
ostatní byli předáni zpět majitelům.
V současné době strážníci prověřují
založení černé skládky v lesním
prostoru mezi obcemi Lužice a Mikulčice.
Miroslav Bartyzal, strážník

Parkování před ZŠ Lužice

Kontakt na strážníky Obecní policie Lužice:
Miroslav Bartyzal
tel. 727851253
Kazimír Nedoba
tel. 606605626
e-mail: obecnipolicie@luziceuhodonina.cz
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Sociální služby
PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU
Podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, končí platnost
rozhodnutí o přiznání příspěvku na mobilitu těm příjemcům, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu
v letech 2012 až 2013. Jedná se o většinu příjemců příspěvku na mobilitu (asi 168 000 osob). Tito klienti
si musí po 1. 1. 2016 podat novou žádost o příspěvek na mobilitu.
O končícím nároku na příspěvek
na mobilitu budou dotčení klienti
informování Úřadem práce formou
dopisu zaslaného obyčejnou poštou.
Součástí dopisu bude i formulář
žádosti o příspěvek na mobilitu.
Tento dopis by měl být rozeslán na
přelomu měsíců listopad a prosinec.
Zásadní věc – žádost je nutné
podat až po 1. 1. 2016 a nejpozději
do 31. 1. 2016, jinak nevznikne
nárok na příspěvek hned od ledna 2016. Podávat žádost dříve než
v lednu 2016 nemá smysl. Úřad
práce by takovou žádost musel
zamítnout, jelikož v prosinci těmto
lidem ještě trvá již dříve přiznaný
nárok na příspěvek na mobilitu.
Pokud požádáte až po 31. 1. 2016,
nebude moci být příspěvek vyplacen za měsíc leden 2016. Správní
řízení o přiznání příspěvku na
mobilitu bude v tzv. zkrácené verzi.
Lze totiž předpokládat, že většina

žadatelů o příspěvek na mobilitu
bude mít platný průkaz ZTP nebo
ZTP/P, a tudíž splňují podmínku
pro přiznání příspěvku na mobilitu.
Zvláštní skupinu příjemců příspěvku na mobilitu tvoří lidé,
kterým byl příspěvek přiznán podle
předpisů účinných od 1. 1. 2014.
Tito lidé nemusí o příspěvek na
mobilitu opětovně žádat, protože
Úřad práce je povinen zahájit
správní řízení o přiznání příspěvku na mobilitu z moci úřední.
Jedná se asi o 3 000 klientů.
Tito lidé obdrží od Úřadu práce
v prosinci 2015 oznámení o zahájení správního řízení o přiznání
příspěvku na mobilitu. V případě,
že tito klienti mají nárok na průkaz
ZTP nebo ZTP/P, bude jim příspěvek na mobilitu přiznán bez zbytečných odkladů. Pokud tito lidé,
kteří dosud mají přiznán příspěvek
na mobilitu, nemají dosud vystaven

průkaz ZTP nebo ZTP/P, budou si
o něj muset požádat.
Vážení přátelé, vím, že je to
složité. V zásadě jde o to, že kolem
průkazů OZP a příspěvku na mobilitu se v letech 2012 – 2014 významně měnily předpisy. Před rokem 2014 platila taková zákonná
úprava, že se muselo žádat zvlášť
o průkaz OZP a zvlášť o příspěvek
na mobilitu. Od 1. 1. 2014 však
platí zákonná úprava, že pokud je
přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P,
je automaticky přiznán příspěvek
na mobilitu. V současné době je
nezbytné sjednotit evidenci držitelů
průkazů OZP a na ně navazujícího
příspěvku na mobilitu.

Zpracovala Marie Gutová

PŘEMYSL LÍČENÍK – primáš cimbálové muziky, umělecký vedoucí
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v Mikulčicích v roce 1965. V sedmdesátých a osmdesátých letech
byla velmi oblíbená a zvaná i na
oficiální politické oslavy. Jejím
primášem a uměleckým vedoucím
je od počátku Přemysl Líčeník.
Mnoho let zůstalo nejlepší jádro

Přemysl Líčeník
zahráli i v Orléans na oslavách Johanky z Arku. V roce 2009 předal
pan Líčeník vedení dětské cimbálové muziky paní Ivaně Šimčíkové.
Díky panu Přemyslu Líčeníkovi máme v Lužicích cimbálovou
muziku. Z mladých členů vyrůstají
dospělí muzikanti, osamostatňují
se a hrají ve vlastní cimbálce. Do
dětské cimbálové muziky přicházejí

Zdroj:
Národní rada zdravotně postižených

Osobnost
Pan Přemysl Líčeník je významnou osobností lidové muziky. Patří
mezi zakladatele cimbálové muziky
Slovácko, která má v Mikulčicích
dlouholetou tradici. Původně byla
tato muzika založena jako dětský národopisný soubor při ZDŠ

předhodových večerech. Repertoár
čerpá z oblasti velmi bohaté na lidové písně – z oblasti Podluží, která
je spojena s osobnostmi lidového
umění – např. Fanoš Mikulecký.
Pan Přemysl Líčeník předával
bohaté muzikantské zkušenosti,
které získával při působení s muzikanty, dětem, mládeži. V roce
1993 založil v Hodoníně dětskou
cimbálovou muziku „Fialka“, z níž
vyšla skupina mladých kluků, kteří
si v roce 2000 založili v Mikulčicích
vlastní cimbálku a začali si říkat CM
Slovácko ml.
V září 2005 založil dětskou
cimbálovou muziku v Lužicích.
Skupina dětí ve věku kolem deseti
let za působení pana Líčeníka vystupovala na vánočních koncertech,
besídkách, na velikonočních zábavách, na předhodových večerech,
vernisážích a dalších kulturních
a společenských akcích. Později
doprovázela folklorní soubor Lužičánek. Mladí muzikanti se svým
vedoucím prožili společně nejen víkend na soustředění v Malé Morávce, ale také se zúčastnili zájezdu do
partnerské obce Isdes, kde kromě
vystoupení při slavnostech v Isdes

v nástrojovém obsazení beze změny. Muzika před několika málo
lety omezila své aktivity, jednak
má primáš zdravotní potíže, jednak
začali někteří z muzikantů podnikat
a na hraní jim nezbývá tolik času.
Přesto však pravidelně vystupuje na

nové tváře. Pro vedoucího je vedení
dětské cimbálové muziky neustálými začátky s novými mladými
muzikanty. Pan Přemysl Líčeník
tuto těžkou práci nevzdal a dal tak
dobrý základ pro působení dětské
cimbálové muziky v Lužicích, která
v letošním roce oslavila již deset let
svého působení.
Jana Líčeníková
ninách v Praze. Přinesli jste tam
moravské slunce, Váš nádherný
folklor a hlavně Vaši pohostinnost
a přátelství. Věřte mi, že si těchto
lidských kvalit hluboce vážím.
Těším se na naše setkání v příštím
roce. Musíme to řádně oslavit.

ZDENĚK JOHAN
Významné životní jubileum
oslavil 18. listopadu RNDr. Zdeněk
Johan - bývalý starosta obce Isdes,
čestný občan obce Lužice, který inicioval uzavření partnerské smlouvy
mezi obcemi. I přes své zdravotní
potíže oslavil osmdesátiny s rodinou, přáteli a kolegy v České republice. Na malou oslavu pozval do
Prahy i představitele a přátele z naší
obce. Bylo nám velkou ctí osobně
popřát panu Zdeňkovi hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let.
Velmi nás potěšilo poděkování,
které jsme po oslavě obdrželi:

foto: archiv OÚ

Váš nezlomný Zdeněk Johan

Z oslavy 80. narozenin pana Zdeňka
Johana

Panu Zdeňku Johanovi srdečně
blahopřejeme k narozeninám. Do
dalších let přejeme pevné zdraví,
hodně elánu, optimismu, pohody
a spokojenosti.

Vážení a milí Lužičáci,
vzpomínám s dojetím na Vaši
účast na mých kulatých naroze-

Za všechny přátele v Lužicích
Jana Líčeníková
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My všichni školou povinní
U NÁS V MŠ
Nový školní rok v MŠ byl zahájen 1. září. Kolektiv provozních a pedagogických pracovníků se postaral, aby třídy a všechny prostory byly připraveny k radostnému a přirozenému vývoji dětí ve společnosti
jejich vrstevníků.
K usnadnění adaptace dětí se
uskutečnila v prvních dnech měsíce
září schůzka s rodiči, kde byli rodiče seznámeni s provozním a školním řádem. Proto nám pomáhají
plnit náš školní program. Táborák
na zahradě spolu s rodiči byl spojen
s oslavou narozenin jedné z holčiček. Její rodiče zajistili zábavný
program, nechybělo ani občerstvení (dort, koláčky) pro všechny
děti. Závěrem se konal táborák
s opékáním. Počasí nám přálo, vše
se vydařilo. Také divadlo Kašpárkův svět, které přijelo za námi do
MŠ, poskytlo dětem zážitky, které
výtvarně vyjádřily.
Děti vnímaly postupně přicházející podzim a na našich vycházkách
jsme pozorovali, co všechno nám
přinášel. Lužické vinobraní – pro
děti se konalo zábavné odpoledne
s různými činnostmi. Ve spolupráci
s rodiči jsme připravili Dýňový
den. Třídy i chodby si děti vyzdobily vykreslenými a malovanými
obrázky dýní. Rodiče přichystali
různé dobroty z podzimních plodů.
V době Halloweenu v MŠ byl rej
čarodějnic, netopýrů a různých
strašidel. Pro posilování imunity
začaly děti opět navštěvovat solnou
jeskyni v Hodoníně, neboť s příchodem podzimu se zvyšuje jejich
nemocnost. V měsíci září navštívili
naši MŠ profesionální řezbáři ze
Strážnice – skanzenu. Děti měly
možnost i s rodiči společně tvořit
podzimní výrobky. V měsíci listopadu nás opět navštívilo divadlo
Šikulky. Děti projevovaly radost,
12

úsměv na tváři, veselé reakce se
ozývaly v budově MŠ.
Poslední neděli v měsíci listopadu proběhlo v obci rozsvícení
vánočního stromu a předškolní
děti svou účastí a přednesem básní
a koled projevily radost z blížících
se Vánoc. Pečení perníčků, besídky, výroba dárečků, výtvarné
práce, které zdobí MŠ, to je jen
rychlý výčet akcí, které se u nás
uskutečňují. Právě měsíc prosinec je
toho velkým důkazem. Přijelo opět
divadlo Barborka s Čertovskou
pohádkou, děti byly do pohádky
zapojeny svými písněmi o čertovi
a Mikuláši. Nechyběla Mikulášská
besídka s nadílkou, navštívili jsme
také kino Svět v Hodoníně, kde
byla pro děti připravena Kytice
pohádek.
Všichni zaměstnanci spolu s dětmi se podíleli na uskutečnění vánočního jarmarku pro rodiče

Děti v mateřské škole

foto: archiv MŠ Lužice

STŘÍPKY Z PRIMA ŠKOLY

i ostatní, nechybělo občerstvení
a děti se prezentovaly svými výrobky za spolupráce učitelek.
Závěrem jsme uspořádali vánoční besídku u stromečku spolu
s rodiči. Děti našly pod stromečkem
dárky, které obohatily naše hrací
a učební kouty ve třídě, zpívali jsme
koledy a nezapomněli na vánoční
zvyky, jako je pouštění lodiček,
malování na vánoční zvonečky,
vyrábění svícínků spolu s rodiči.
A to už jsme na konci, jak se zpívá
v naší písničce: „A když přijde bílá
zima, už jsme na konci...“ Doufejme, že ta bílá zima přijde.
Jana Kordulíková

• Prvňáčkům i jejich rodičům
začal první školní rok o něco
dříve. V sobotu 29. srpna se společně sešli na školním dvoře, kde
prožili zábavné odpoledne s paní
učitelkou. 1. září je slavnostně do
třídy odvedli deváťáci. A začala
jim práce – učí se číst, psát, počítat. Koncem listopadu pozvali do
školy rodiče, aby jim ukázali, co
už všechno umí. A protože byli
šikovní, dostali od pana ředitele
dárek – slabikář. Tuto slavnost
podpořili rodiče – upekli dort,
zákusky, připravili jednohubky,
přinesli šampus. Oslava byla
veliká a podařila se. Přejeme prvňáčkům hodně krásně přečtených
stránek nejen ve slabikáři.
• V září jsme uspořádali závod
branné zdatnosti Memoriál Štěpána Kurky. Běh, překonání překážek, hod granátem a střelba ze
vzduchovky byly disciplíny, které
překonávali ve dvojicích všichni
naši žáci. Vyhodnocení proběhlo

Memoriál Štěpána Kurky – běh, foto: archiv ZŠ
v jednotlivých kategoriích. Ti nejúspěšnější dostali věcnou cenu,
kterou věnovala Československá
obec legionářská Valtice.
• Na výchovný koncert ve čtvrtek
1. října jsme pozvali u příležitosti
Mezinárodního dne seniorů
všechny babičky, dědečky, seniorky a seniory. Mohli společně

s našimi žáky zhlédnout program
„Nultá lekce tanečních“. Autoři
(Ziggy Horváth a jeho hudební
skupina) připomněli, jak dodržovat základní pravidla slušného
chování. V závěru si všichni společně zatancovali a žáci předali ke
svátku kytičku všem seniorům,
kteří přišli. Akce proběhla za
podpory obce Lužice.
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My všichni školou povinní
jakou má výstroj a výzbroj, učili
se respektu vůči ohni a zásadě,
že oheň dětem do rukou nepatří,
trénovali, jak přivolat telefonicky
pomoc hasičů, policie nebo zdravotní záchranné služby.

• U příležitosti Evropského dne
jazyků si každá třída vybrala
prezentaci o vybraném státě. Pozvali jsme rodiče a další přátele
naší školy, aby se podívali, jak
jsou žáci šikovní, co všechno umí
zjistit o daném státě a jak umí
předat nejdůležitější informace
ostatním.
• Sběr papíru se uskutečnil
v pondělí 5. října na sběrném
dvoře. Celkem jsme nasbírali
8 860 kg a získali 14 750 Kč. Nejvíce papíru přinesl Adam Zakaria
ze 3. tř. (391 kg). Výtěžek bude
použit na adopci na dálku a na
zakoupení pomůcek pro žáky.
Děkujeme všem občanům za
příspěvek. Děkujeme firmě Lutes
za pomoc při organizaci sběru.

Evropský den jazyků

foto: archiv ZŠ
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Projekt „Ovoce do škol“

foto: archiv ZŠ

• Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. Každých
čtrnáct dní dostávají žáci prvního
stupně zdarma balíček s ovocem
či zeleninou. Firma, se kterou
spolupracujeme v tomto projektu,
uspořádala pro žáky prvního stupně zábavně vzdělávací přednášku
o ovoci a zelenině. Moderátor
a firemní maskot Citron učili
děti, proč je důležité jíst ovoce
a zeleninu.

• V podzimních měsících naši žáci
reprezentovali ve sportovních
soutěžích: Akropole cross v Mikulčicích (čtyři zlaté medaile,
jedna stříbrná a čtyři bronzové)
a Štafetový běh Boba Zháňala v Hruškách (štafeta složená
z žáků 2.-5. třídy se umístila na
šestém místě).
• Na základě výzvy firmy Albi:
„Nechytejte lelky, hrajte s námi
Mölkky“ jsme uspořádali pro
žáky naší školy turnaj tříd. Základní kolo proběhlo v úterý 29.
září za účasti 16 týmů, tj. 48 žáků.
Z každé třídy se zúčastnily dva
tříčlenné týmy. Všechny týmy
byly rozděleny do čtyř skupin
po čtyřech. Vítězové postoupili
do finále. Ve finále se utkaly dva
týmy ze 7. třídy a po jednom ze
třetí a čtvrté třídy. Všichni získali
cenu dle vlastního výběru. Ceny,
stejně jako tři sady hry Mölkky,
jsme obdrželi od firmy Albi.
Firmě Albi děkujeme. Všem
účastníkům se soutěž líbila a hra
Mölkky je zaujala.

• V pondělí 23. 11. 2015 navštívili
žáci 5. – 9. tř. Legiovlak v Břeclavi. Jedná se o podobu vlaků,
které používaly čs. legie jako
pojízdná kasárna na Transsibiřské
magistrále. Prohlédli si asi 8 vagonů, v nichž byla nemocnice,
kovárna, pošta, krejčovna, obytný
vůz, tzv. těpluška, a prodejna se
suvenýry. Průvodci na sobě měli
oblečení z první světové války.

Sběr papíru ZŠ
• Soutěž Přírodovědný klokan je
určena pro žáky 8. a 9. třídy. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
ve spolupráci s Pedagogickou
fakultou UP v Olomouci. Cílem
soutěže je vzbudit zájem žáků
o technické a přírodovědné obory.
V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, 24 úloh,
přičemž oni pak vybírají jednu
správnou odpověď z pěti nabízených možností. Ve školním kole

foto: archiv ZŠ
byli nejúspěšnější tito žáci: Adam
Sýkora, 8. tř., 69 bodů; Patrik
Pukanec, 9. tř., 64 bodů; Ondřej
Todt, 9. tř., 53 bodů.
• Naši školu navštívili pracovníci
hasičského záchranného sboru.
Preventivní program Hasík, zaměřený na výchovu dětí v oblasti
požární ochrany a ochrany obyvatelstva, byl určen pro žáky 2. a 6.
třídy. Hravou a názornou formou
se žáci učili, jak vypadá hasič,

• Lužičánek vystoupil v září na
lužickém vinobraní. V listopadu
připravil společně s cimbálovou
muzikou besídku „Tá lužická
dědina“ k 15. výročí založení
folklorního souboru a 10. výročí
založení dětské cimbálové muziky v Lužicích. Oba soubory
pracují celou dobu od svého vzniku. Vystřídali se nejen členové,
ale také jejich vedoucí. Všem za
jejich práci děkujeme! V prosinci
se svým vystoupením společně
přispěli do programu vánoční
besídky, kterou organizovala
obec Lužice.
• Snažíme se, aby žáci naší školy
trávili čas o přestávkách příjemně. Z peněz, které jsme získali

Besídka Tá lužická dědina
při sběru starého papíru, jsme
zakoupili sedačky a umístili je na
chodbách ve škole.
• Prosinec patří již našim tradičním
předvánočním akcím. 4. prosince
přišel Mikuláš – každého potěšil
malovaným perníkem, které
upekly a nazdobily naše paní
kuchařky ve školní jídelně a zabalily paní uklízečky. Pozvali jsme
klienty ze Zeleného domu pohody
v Hodoníně a potěšili je vánočními písničkami, básničkami

foto: J. Vydrová
a pohádkou. O přestávkách jsme
zpívali adventní písně a koledy na
schodech a také karaoke. Vánoční
dílny pomohli učitelům připravit
rodiče, a přispěli tak k vytvoření
příjemné předvánoční nálady.
Nechyběla vánoční diskotéka
a koledování s našimi deváťáky.
V novém roce přejeme všem
čtenářům Lužického zpravodaje
hodně zdraví, lásky, štěstí a pohody.
Mgr. Jana Líčeníková
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My všichni školou povinní

My všichni školou povinní

KDYŽ JSEM SE JEŠTĚ BÁLA ČERTŮ
Když jsem se ještě bála čertů, byl
den sv. Mikuláše pro moji rodinu
nebezpečný. Ráda jsem se dívala,
jak chodí od domu k domu, ale
jak zaklepali na naše dveře, hned

jsem utekla a vždy se bála, že mne
seberou.
Jednou, bylo mi asi pět, jsem se
zase dívala z okna, jestli už chodí.
Když zaklepali na dveře, tak jsem

foto: archiv ZŠ

se okamžitě utekla schovat pod
postel, ale taťka mě chytil a dovedl
ke dveřím. Bála jsem se a skoro
i brečela. Byli tam všichni. Mikuláš,
anděl a za nimi dva čerti. Opravdu
jsem si myslela, že jsou opravdoví,
protože měli tak přesvědčivé masky.
Když jsem zazpívala, dostala jsem
sladkosti a Mikuláš řekl čertům, že
jsem hodná, a přitom pohnul holí
tak, že čerta praštil do nosu. Čert se
lekl, začal poskakovat, až mu spadly
kalhoty. Asi si toho nevšiml, protože
udělal krok a… To byla šlupka! Čert
spadnul na zem. Spadla mu i maska,
ihned jsem pochopila, že je to kluk
od vedle a utíkala jsem pro led. Ten
měl teda bouli! Od té doby chápu,
proč na svět nechodí skuteční čerti,
ale jen lidé převlečení za čerty. Být
čert je povolání nebezpečné. Od
té doby už se čertů nebojím. No,
možná trochu.
Nováková Karolína , 5. tř.

CO BUDEME VAŘIT?
Těmito slovy se začíná vymýšlet skladba jídelníčku ve školní jídelně při ZŠ
Na tuto otázku nám mnohokrát
sdělí odpověď naši strávníci: „Paní
kuchařko, kdy uvaříte pizzu?“ Pizzu neuvaříme, ale upečeme vám
ji k večeři na Noc s Andersenem.
A kdy uděláte rajskou, svíčkovou
nebo ovocnou omáčku a buchtičky
s krémem anebo krupicu s čokoládou a guliváry, špagety, gulášek
a bramborovou kaši? To jsou jídla,
která nezklamou a na která se stojí
přídavková fronta.
Dočkáte se, ale pěkně popořadě. Je nutno mezi řádky sledovat
finanční normativ, nutriční vyváženost, spotřební koš, barevnost,
technologické zpracování surovin,
alergeny, hygienické předpisy…
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Mezi oblíbená jídla se řadí
i osvědčené receptury z domácích
zdrojů, například králík v hořčicové
omáčce s anglickou slaninou; krůtí
nasavrky s medem, jablíčky, růžovým grepem zapečené s uzeným
sýrem; červené fazole s rýží doplněné ředkvičkou a jarní cibulkou.
Zařazujeme pokrmy i méně známé
– kuskus, bulgur, špaldové nočky,
pohankové vločky, kroupy, cizrnovou nebo luxusní dýňovou polévku se zázvorem a pomerančem.
Součástí oběda jsou ovocné nebo
zeleninové saláty v netradičních,
ale velmi lahodných a chutných
úpravách. Vyzkoušejte třeba tuto
mňamku: Ledový salát s rukolou,

polníčkem, hruškou, modrým sýrem
a posekanými vlašskými oříšky
a zakápnutý dresinkem z oleje,
citronu, medu, soli. A vyzkoušejte
ještě i toto sladké pokušení – vánoční skořicový kringel, který ochutnají
před vánočními prázdninami i naši
strávníci:
VÁNOČNÍ KRINGEL
300 g hladké mouky, špetka
soli, 15 g droždí, 120 ml mléka,
1 žloutek, 1 lžíce cukru – vykynuté těsto vyválet, potřít změklým máslem, posypat třtinovým
cukrem a skořicí, srolovat jako
roládu a potom po celé délce
rozříznout, poté pěkně splést

nebo vytvarovat věnce a opět na
povrchu potřít skořicovým máslem, nechat ještě kynout a pak
péct cca 20 minut/180 st. C. Přeju
provoněný dům a dobrou chuť!

k sežrání, někdo jídá vtipnou kaši,
upřímný člověk nalévá čistého vína,
chudý člověk jen jedním zubem
jídá a šťastlivci lítají pečení holubi
do huby.

A závěrem dodávám, že jídlu byly
a jsou svěřovány i vyšší úkoly než
jen nasytit. Jídlo je pouto, které se
vytváří mezi hostem a hostitelem.
Jídlo mělo v jistém smyslu i vliv
na mluvnici. Český jazyk ukázkově dokládá, že vztah k jídlu máme
velmi láskyplný.
Říkáme: udělat něco s chutí,
pěkné je něco k nakousnutí nebo

A když už jsem u češtiny, trocha
poezie nikoho nezabije:
Znám já jednu mravnou knihu,
tu si, dcero, k čtení zvol,
bez obrazů mlhavých je,
neopěvá světobol.

obraznost tvou nepokazí,
je to - Česká kuchařka.
Magdalena Dobromila Rettigová – královna českých kuchařek
– dosáhla svého nejvyššího uznání
vydáním knihy „Domácí kuchařka
aneb Pojednání o masitých pokrmech pro dcerky české a moravské“, která se stala biblí našich
babiček a prababiček.
Dobrou chuť a šťastný nový rok
Vám za školní jídelnu ZŠ

Kladouc dobrá naučení,
není žádná hubařka,

přeje Soňa Zimková

INFORMACE A ZPRÁVY ZE ZUŠ DOLNÍ BOJANOVICE
Letošní XXII. ročník hudebních slavností sv. Cecílie, které
se konaly v Obecním domě, byl
obzvláště výjimečný. Ve čtvrtek
19. listopadu měli diváci možnost
vidět a poslechnout si 1. ročník
přehlídky „Mladých cimbálových
muzik ZUŠ“, který zahájila úvodním slovem paní starostka Ing.
Eva Rajchmanová a mluveným
slovem pak provázela paní učitelka
Mgr. Veronika Stašová. Atmosféra
přehlídky cimbálových muzik byla
podtržena nejen pestrostí krojů
a rozmanitostí písní jednotlivých
regionů, ale i úžasnými výkony.
V pátek 20. listopadu se v rámci
těchto hudebních slavností konal
5. ročník „Tanečního mládí ZUŠ“,
který mluveným slovem provázela
paní učitelka Darina Podaná. I zde
byla atmosféra vynikající díky choreografiím a kostýmům. Obě přehlídky, během nichž se představilo
celkem 262 účinkujících žáků ze
ZUŠ Dolní Bojanovice, Hodonín,

Dubňany, Veselí nad Moravou, Kyjov, Mikulov, Břeclav, Brno-Smetanova a Brno-Veveří, obecenstvo
ocenilo velkým potleskem.
Poděkování za podporu a přípravu tak velké akce patří vedení
obce Dolní Bojanovice, SRPDŠ
při ZUŠ Dolní Bojanovice, ale také
všem pedagogům. Zvláště bych
chtěl poděkovat za ozvučení panu
Františku Šimkovi.
DALŠÍ ČINNOST ŽÁKŮ
A SOUBORŮ ZUŠ:
neděle 29. 11.
Rozsvěcení vánočního stromku
v Lužicích, zač. 17:00

čtvrtek 10. 12.
Adventní besídka v Lužicích, 17:00
čtvrtek 17. 12.
Vánoční koncert (hudební a taneční
obor), zač. 17.00 v Obecním domě
pátek 18. 12.
Vánoční besídka v Mutěnicích,
17:00
pondělí 21. 12.
Třídní přehrávka - p. uč. Světlana
Přibilová, zač. 16:45
středa 23. 12. – neděle 3. 1.
Vánoční prázdniny – vyučování
začne v pondělí 4. 1. 2016

čtvrtek 3. 12.
Mikulášská besídka v sále ZUŠ,
zač. 17.00

Vážení spoluobčané, rodiče
a přátelé, jménem kolektivu zaměstnanců ZUŠ Vám přeji v novém roce 2016 spokojenost, pokoj
a klid.

úterý 8. 12.
Mikulášská besídka ve Starém Poddvorově, 17.00

Mgr. Stanislav Esterka,
ředitel ZUŠ Dolní Bojanovice
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Kultura

Kultura

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU PRO SENIORY

Kultura

Tradiční podzimní setkání pro seniory bylo tentokrát ve znamení folkloru. Pořad připravila mladá zpěvačka
a cimbalistka Kamila Šošovičková,
která do Lužic pozvala své přátele,
mladé zpěváky a muzikanty, se kterými často účinkuje. NS Dúbrava,
PFS Erteple, Jan Olexa, Štěpánka
Pšovská, Nikol Stávková, cimbálová muzika s primášem Josefem
Létalem, ti všichni ozdobili odpole-

DÝCHLO NA MĚ VÁNOČNÍ KOUZLO
Neopakovatelné kouzlo adventu na mě dýchlo návštěvou
vánočního trhu. Pro tuto atmosféru jsem si šla a ovanula mě
v plné míře. Potěšila se i má duše, která ožila kouzlem Vánoc.
Ze všech prodávajících i návštěvníků ta atmosféra dýchala do
prostoru celé sokolovny. Cítila jsem, s jakou láskou, umem
a řemeslnou dovedností byla prezentována vytvořená dílka.
Nešlo o prodej a cenu, ta sotva pokryla náklady, ale o radost
a pohodu. Se všemi, s kterými jsem se zastavila, jsme si popřáli
hezké Vánoce a s úsměvem v srdci jsem letošní trh opouštěla.
Jen mne mrzelo, že jsem nenašla nic z proutí. Takové kuželovité stromečky by byly pěkné také z drátů. Hledala jsem
také jmelí, symbol Vánoc. Ve Francii je zvykem líbat se pod
jmelím pro štěstí a lásku. Jmelí patří k vánočnímu štěstí, ale
podle lidové pověry musí být darované. Čím víc má na větvích
kuliček, tím větší štěstí domácnost nebo obdarovaného čeká.
Podle legendy jmelí nejdříve bylo jako strom. Z jeho větví
prý sv. Josef vyřezal kolébku pro Ježíška. Legenda dále praví,
že po 33 letech tento strom porazili Římané a z jeho kmene
udělali kříž, na kterém byl Ježíš ukřižován. Jmelí pak seschlo
do malých keříků. Toť legenda a pověsti.
Dalším zážitkem mé návštěvy adventu bylo nové a krásné
rozsvícení vánočního stromu. Lužice si ho již zasloužily. Děkuji
všem za neopakovatelnou atmosféru s krásnou tečkou první
adventní neděle v roce 2015.
Ludmila Pecková

dne nejen krásnými písničkami, ale
i kvalitou a příjemnou atmosférou.
Když pak zavoněla káva, koláče
a cukroví, popíjalo sa vínečko,
přibývalo i v sále zpěváků a hlavně
zpěvaček. Při písničce se tak dobře
sedělo, že věřte nebo ne, ani se nám
domů nechtělo!
Všem, kteří odpoledne připravili,
patří naše poděkování.
Spokojená seniorka M.K.

foto: Denisa Šimíková

Vánoční jarmark v Sokolovně
foto: Denisa Šimíková

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE ZIMA 2016
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9. 1.

Krojový ples

6. 2.

Fašaňková obchůzka, Fašaňková taneční zábava

7. 2.

Dětský karneval Lužice

13. 2.

Ples sportovců

12. 3.

Ples SRPDŠ

17. 3.

Lužická laťka, závod ve skoku vysokém žáků Regionu Podluží

18. 3.

Vernisáž velikonoční výstavy Starý kvartýr

27. 3.

Velikonoční košt vína
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Kultura

Kultura

KROJOVÝ
PLES

FAŠAĲK

9. ledna 2016
začátek 19:00
v Sokolovně
Hraje DH Legrúti

v Lužicích

2016

Obec Lužice,
Slovácký krŚžek
, oddíly skautŚ
a Klub ùesko-fr
ancouzského
partnerství

vás zvou na

FAŠAĲK V LUŽIC
ÍCH
6. ÚNORA 7.
ÚNORA
13:00 hod 14
:00 hod
FašaĖková obch
Ĥzka DČtský
karneval
od Starého kvartý
ru v Sokolovn
Č
19:00 hod
Maškarní bál
v SokolovnČ

Tćšíme
se na Vás

PLES
SPORTOVCŮ
13. února 2016
v Sokolovně
Hraje Rebel band

PLES
SRPDŠ
12. březen 2016
Začátek v 19:00
v Sokolovně
Hraje Kombet

Hnutí Brontosaurus Podluží zve na 13. ročník festivalu

PESTROVEČER
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11. - 12. 3. 2016 v KD Mikulčice
divadlo  kapely (Traband a mnohé jiné)
bar i čajovna  výstavy  přednášky  bleší trh



LUŽICKÉ KINO (60. LÉTA)
Kultura tu byla malá u nás na dědině,
snad proto se scházívala spousta lidí v kině.
Dobrý film když promítali, vzpomeňte lidičky,
že jsme z domu nosívali do kina i židličky.
Vstupné bylo akorát na drama či frašku,
stačilo jen odevzdat od sodovky flašku.
Na filmy jsme chodívali pro dospělé, pro děti,
i dvakrát jsme se podívali, někdo také potřetí.
V létě nám tu horko bylo, atmosféra zatuchlá,
v zimě se moc netopilo, kamna občas vybuchla.
Poměry se změnily, možná je to násilí,
na co týden jsme se těšili, dneska zhlédnem za chvíli.
Televize je tomu vinna, vnutila nám pohodlí,
za záchranu kina dnes málokdo se pomodlí.
Josef Mikeš

HURÁ DO KINA
HURÁ DO KINA, trefný název
výstavy na Starém kvartýru, která
byla otevřena v pátek 4. prosince
2015. Kdo přišel na její otevření,
ocitl se v lužickém kině hned
za dveřmi Starého kvartýru, kde
prodávala vstupenky paní Miluška
Kopřivová. Za ní visel puntíkový
plášť paní Příkazské a tak jako kdysi
ona se ptala příchozích: „A kam to
dnes bude? Do první řady, nebo do
dvacáté?“
V příjemném podvečeru nás paní
Tatiana Hromková provedla historií
promítání filmů v Lužicích. Uplynulo již 80 let, kdy se u nás v Lužicích
poprvé promítal ozvučený film
a v příštím roce to bude již 90 let,
kdy diváci poprvé zhlédli v Lužicích němý film.
Nechybělo ani promítání němého
filmu, ke kterému hrál na housle
Humoresku Lukáš Kopřiva, tak
jako kdysi jeho pradědeček Pavel
Kučera. Následoval filmový týdeník
z časů budování socialismu, jedly
se slané tyčky – solky, ale hlavně

pamětníci vzpomínali na to, jak rádi
do kina chodili.
Autorkou výstavy byla paní Věra
Kotásková. Za pomoci dalších členů
Muzejního spolku se jí podařilo
nás přenést o mnoho desetiletí zpět

a vzpomínat s radostí a nostalgií na
éru lužického kina. Děkujeme.
Kulatá výročí lužického kina si
připomíná také letošní novoročenka
obce Lužice.
Jana Ambrožová

foto: archiv Muzejního spolku
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Spolky

Spolky

Spolky
APALUCHA 2015 ANEB MUŽÁCI V CUKRÁRNĚ
Tradiční mužácké putování po
pohraničních pevnostech pokračovalo i letos, tentokrát do oblasti Orlických hor, nedaleko od známého
střediska Deštné. Vesnička Plasnice
tvořila ve dnech 27. – 31. 10. naše
zázemí a z ní jsme podnikali výlety
do okolí. Počasí bylo tentokrát skutečně dušičkové, sychravé, mlhavé.
Během pobytu jsme mimo jiné
navštívili tvrz Skutinu a dále Dobrošov nedaleko Náchoda, jednu
z největších dělostřeleckých tvrzí
našeho předválečného pohraničního opevnění. Kolem této pevnosti
existuje i naučná stezka, nicméně
právě mlhavé počasí nám zabránilo
v jejím absolvování (někteří určitě
znáte Cimrmanovo bloudění v mlze
při dobývání severního pólu a právě
tomu jsme se chtěli vyhnout). Místo
naučné stezky jsme se vydali do
Pekla. To je samota v údolí Metuje
kousek od Nového Města nad Metují, jíž dominuje stylová restaurace
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od známého slovenského architekta
Dušana Jurkoviče, která bývá vyhledávaným cílem turistů. A můžu
vám říci, že to v Pekle není vůbec
špatné – teploučko, dobré pití,
dobrá kuchyně, velké porce, ženy
daleko… Ale platí to jen pro toto
Jurkovičovo Peklo.
A pak nastal historický okamžik.
Dojeli jsme na náměstí do Nového
Města, zámek už byl uzavřen, proto
jsme obešli známé a pěkné náměstí
a skončili – to byste nevěřili – v cukrárně. Představte si patnáct chlapů
z Lužic, každý druhý v kanadách
a vojenských kalhotách či blůzách,
jak stojí ukázněně frontu v novoměstské cukrárně a objednávají si
laskonku, větrník, věneček, šunkový chlebíček, zmrzlinu, lízátka (prý
domů pro děti !?!) atd. I sympatické
mladé prodavačky se usmívaly
a s nechápavým kroucením hlavy
tvrdily, že tolik chlapů najednou
ještě neobsluhovaly.

Na druhou stranu je potřeba objektivně říci, že od cukrárny vedly naše
kroky k autům a dále pak nejkratší
cestou na základnu, kde se nám trvale po celou dobu pobytu chladily
moravské zásoby vína, slivovice,
ořechovky… Mám pokračovat?
Realitu nejlépe osvětlí témata našich
nočních diskusí a vášnivých výměn
názorů – Vesmír – je nekonečný,
kulatý nebo jen zaoblený? Znali
předkolumbovští obyvatelé Ameriky zemědělství, nebo to byli jen
lovci a sběrači? Jak nejlépe v Lužicích vyřešit parkování mezi školou
a Iglou? Budeme zpívat v Hodoníně
na předvánočních trzích koledy
z listu nebo z paměti? Jak to dopadne
s nemocí Karla Gotta? Kolik sezon
bude ještě hrát Jaromír Jágr v NHL?
Měli jsme se v roce 1938 bránit, nebo
kapitulovat? Vidíte, že šíře témat
byla neomezená a nekonečná, tekuté
posilňování tudíž nezbytné.
V pátek jsme absolvovali pěší
výlet kolem Deštného. Zaujal mě
kostel sv. Matouše na kopci nad
osadou. Kostel poničený, zdevastovaný, kolem něj malý hřbitov původních německých obyvatel a na
něm vztyčený Kříž Smíření z roku
2008 od potomků těchto obyvatel.
V kostele byla jen hliněná podlaha,
lavice z fošen a špalků, dřevěný
kříž věnovaný tehdejším královéhradeckým biskupem D. Dukou,
dnešním kardinálem. Zároveň zde
však byla cítit naděje, že kostel se
dočká svého vzkříšení, své obnovy
a bude mu vdechnut nový život.
První malé kroky na této nesnadné
cestě již byly vidět.
Právě takové drobnosti mě naplňují trvalou radostí z toho, že kromě

všech negativních zpráv, kterými
nás neustále a nepřetržitě zásobují
média, existuje obrovské množství
pozitivních a přínosných aktivit,
bez reklamy a zbytečné falešné
pozornosti, bez humbuku a lomozu.
A je to tak myslím dobře a správně.
Nadějí mě pak naplňuje i to, že
mužáci budou v tradici říjnových
výletů pokračovat i příští rok. Koneckonců příjemný letošní pobyt
byl nejlepší pozvánkou pro další
členy na APALUCHU 2016.
Tomáš Klásek
Lužičtí mužáci přejí všem občanům a příznivcům dobrou pohodu,
dobrou mysl a dobrou vůli do všech
dnů roku 2016.
foto: Vít Hubačka

SPOLEČNĚ SE ZAČÁTKEM NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
ZAČAL I NOVÝ ROK SKAUTSKÝ
Poprvé jsme se po prázdninách
sešli na adrenalinovém odpoledni
v Mikulčicích, kde byly pro děti
připraveny lanové překážky, na
kterých se v průběhu odpoledne
vyřádily do sytosti. Hned následující den se konal speciální výlet
k příležitosti oslavy dvaceti pěti let
fungování střediska v Mikulčicích,
na kterém se sešli současní i bývalí
členové a vedoucí Junáka. Náplní
výletu byla pěší cesta z Lednice
do Valtic.
Po těchto akcích už náš oddíl
Sojek najel do běžného režimu
pravidelných schůzek. Schůzky
máme stejně jako minulý rok ve
čtvrtek. Počet dětí se nám od loňska
nezměnil, jen někteří přišli a jiní
zase odešli, ale jádro zůstává stejné.
Letos v průběhu našich schůzek
cestujeme do dalekého amerického
Springfieldu, kde sdílíme dobrodružství s nejslavnější kreslenou

rodinkou Simpsonových. A tak jsme
už pomáhali Homerovi s domácími
pracemi nebo mu např. ordinovali
dietu. Odměnou za tuto pomoc je
Homerova nejoblíbenější pochutina, tedy americké donuty. Ale nebojte se, děti nevykrmuje! Donuty
jsou papírové a slouží k bodování.
Zúčastnili jsme se také celostřediskové podzimní výpravy, kdy
jsme celý víkend strávili ve Slavkově u Brna. Zde jsme navštívili
spoustu zajímavých míst, soutěžili,
hráli hry. Hned další schůzka, která
následovala, byla speciální, jelikož
se konala dopoledne a my jsme se
během ní podívali, jak to vypadá
za velkou louží, když se slaví Halloween.
Listopad se nesl v duchu vyrábění výrobků s vánoční tematikou
na lužický jarmark. Několikrát nás
naše děti obrovsky překvapily svou

šikovností. Když píšu o jarmarku,
musím vyzdvihnout pomoc ostatních oddílů střediska Mikulčice,
jelikož nám velice pomohly s rozšířením sortimentu k prodeji. Jarmark
je už za námi a my se můžeme naplno vrátit do Springfieldu a čekat,
co zas ten Homer vyvede, zda se
zdárně připraví na vánoční svátky,
nebo ho bude třeba zase vyprostit
z nějaké šlamastiky.
V závěru bychom vás všechny,
kteří máte menší děti, chtěli srdečně pozvat na karneval, který
se uskuteční 7. 2. 2016 v Lužicích.
Určitě neváhejte a přijďte se
s dětmi pobavit!
Správné vykročení do roku
2016 přejí všem
členové oddílu Sojky
Pampeliška, Buchta a Nemo
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VÝLET Z LEDNICE DO VALTIC
Letošní rok oslavilo naše skautské středisko svoje pětadvacáté
výročí. Dost dlouho se debatovalo
o tom, jakým způsobem tak významné jubileum oslavit. Ale všichni jsme se nakonec shodli na tom, že
my, skauti, slavíme přece tam, kde
jsme „doma“, tedy v přírodě. Rozhodli jsme pro opravdu velkolepý
zážitek. Sezvali jsme děti z oddílů,
jejich rodiče, aktivní členy střediska
i bývalé vedoucí a v hojném počtu
jsme se sešli ráno v Lužicích na
nádraží a vyrazili směr Břeclav
a následně autobusem do Lednice.
Děti vypadaly opravdu natěšeně
a my vedoucí s nimi. Už v autobuse do Lednice jsme si zahráli

hru „najdi věc, kterou vyhlásíme“.
Paradoxně největším problémem
bylo najít traktor, žádný kolem
nás zrovna nejel. Přesto jsme do
Lednice dorazili s dobrou náladou,
společně se vyfotili a vydali se na
naši asi dvanáctikilometrovou trasu.
Vybrali jsme si příjemnou procházku přes les v Lednicko-valtickém
areálu. Během naší cesty jsme
minuli například Sv. Huberta, Tři
Grácie a Rendez-vous . U několika
památek jsme zastavili a zahráli
jsme si naše oblíbené hry. Do her
jsme se velmi ponořili a odnesli to
nejen naše svaly, ale často i kalhoty.
To samozřejmě nebyla jediná naše
činnost během přestávek. Maminky

SENIORKY PŘED ADVENTEM
nám připravily výborné svačinky,
které jsme zodpovědně spořádali,
a někteří se během přestávek dokonce prospali. Celá cesta probíhala
bez problémů a všichni jsme si ji
moc užívali. Na vlakové nádraží
do Valtic jsme přišli unavení, ale
s úsměvem na rtech. Vždyť jakou
lepší oslavu si člověk může přát?
Strávili jsme celou sobotu v blízkosti lidí, které máme rádi, obklopeni
krásnou přírodou a spoustou dětí,
v jejichž tvářích se zrcadlil tak
kouzelný smích, že jsme všichni
přijeli domů s pocitem „stojí to za
to“! Doufáme, že naše středisko se
dožije minimálně půl století, aby
tato oslava nebyla naší poslední.
Tomáš Neugebauer

Z LUŽICKÉ FARNOSTI
Liturgický rok
Blíží se konec kalendářního
roku a Nový rok. Mimochodem,
věděli jste, že církevní rok nezačíná
1. ledna, nýbrž právě adventem?
Letos tedy první nedělí adventní
29. listopadu.
Během liturgického roku si křesťané připomínají celou řadu událostí z života Ježíše Krista či Panny
Marie, slaví se různé skutečnosti
a pravdy víry, ale také se pamatuje
na svaté, kteří ve svém životě dokázali Krista následovat natolik, že je
bereme jako určitý vzor v utváření
vlastního života.
V liturgickém kalendáři jsou rozlišeny tyto stupně slavení: slavnost,
svátek, památka a nezávazná památka. Kromě toho platí povinnost slavit neděle (každá neděle je slavnost)
a tzv. zasvěcené svátky. Tyto dny se
slaví jako neděle a připadnou-li na
pátek, ruší páteční půst. V našich
podmínkách platí rozhodnutí bis24

kupské konference, která stanoví
povinnost zúčastnit se mše o těch
svátcích, na které připadá den pracovního klidu. V praxi to je slavnost
Narození Páně (25. 12.) a slavnost
Matky Boží (1. 1.).
Protože některé církevní události
zasahují i do občanského kalendáře, připomeňme si tedy vybrané
události pro nadcházející čas: 29.
11. zmíněná první neděle adventní;
25. 12. slavnost Narození Páně (Vánoce), 18. 2. popeleční středa (od
následné neděle půst); 5. 4. slavnost
Zmrtvýchvstání Páně (Velikonoce);
24. 5. slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice).
Josef Molnár

Tříkrálová sbírka
Jako každoročně proběhne počátkem nového roku v sobotu

9. ledna v Lužicích – stejně jako ve
všech ostatních městech a obcích
našeho státu – Tříkrálová sbírka,
která navazuje na starou lidovou
tradici. Její prostředky jsou určeny
na pomoc nemocným či zdravotně
postiženým lidem, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně
potřebným. Sbírka má především
jasně daná pravidla pro rozdělení
výtěžku a je koncipována tak, že
většina prostředků zůstává v regionu, v němž byly vybrány. Pořádá ji
Charita ČR, jejíž koledníky můžete
rozpoznat dle průkazky vystavené
přímo Charitou, navíc kasička
koledníků musí být zapečetěna
místním obecním úřadem a je na ní
i nálepka se znakem Charity.
Začněme tedy nový rok dobrým
skutkem a pomozme těm, kteří naši
pomoc skutečně potřebují.
Jiří Hubačka

Když se přiblíží rozsvěcování
vánočního stromu u OÚ, je to znamením pro seniorky, že nastal čas
pečení vánočního cukroví. Seniorky
z tak zvané „Koláčkové čety“ se
pustily do příprav vánočního cukroví týden před rozsvěcováním
vánočního stromu. Napekly devět
druhů cukroví, které pak s radostí
nabízely svým spoluobčanům ve
stáncích a mezi návštěvníky rozsvěcování stromu, aby tak co nejvíce

zpříjemnily začínající čas adventu
a navodily tu správnou předvánoční
atmosféru.
Děkujeme všem našim občanům,
kteří přispěli ve stáncích finanční
částkou do připravených kasiček.
Bylo vybráno celkem 5964 Kč. Tyto
peníze budou použity jako příspěvek pro děti do mateřské školy a pro
děti do školní družiny.
Chtěla bych touto cestou poděkovat našim seniorkám a hlavně, jak si

pořád mezi sebou říkáme, děvčatům
z „Kolačkové čety“ za jejich práci,
a to nejen za vánoční pečení, ale za
celoroční práci, kterou s ochotou
dělají pro různé akce v obci.
Dovolte mi, abych popřála všem
členům Klubu seniorů a všem
občanům naší obce hodně zdraví
a pohody v novém roce 2016.
Za Klub seniorů
Soňa Repíková

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚSPĚŠNÝ ROK
Ani jsme se nenadáli a už se nám sešel rok s rokem. Pro mě to byl rok, ve kterém jsem si poprvé vyzkoušel, jaké je to být v čele nějaké organizace a vést ji. Po těch uplynulých měsících musím uznat, že to není
žádná legrace, a musím smeknout klobouk před těmi, kteří si stárkování užili třeba i třikrát.
Když se za tím vším ohlédnu,
vidím sice rok poměrně úspěšný,
ale také vidím spoustu nedostatků,
které jsem v průběhu svého mandátu zavinil. Proto v tomto článku chci
vyzdvihnout ty, kteří nám pomohli
chyby opravit nebo překonat a moc

Lužická chasa

nám byli při zvládnutí tohoto úkolu
nápomocni.
První obrovské díky patří vedení
obce. Museli s námi mít velkou trpělivost, a přesto nám byli pokaždé
ochotni pomoci i ve věcech, které
samozřejmě nejsou jejich záležitos-

tí. A už vůbec by Slovácký krúžek
nemohl existovat bez sponzorské
pomoci obce, takže naše poděkování za podporu patří i zastupitelům
naší obce.
Poděkovat bych chtěl také mužákům, kteří s námi spolupracovali

foto: archiv lužické chasy
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celý rok, hlavně bychom se neobešli
bez jejich pomoci při stavbě zeleného a bez zeleného by se nemohly
uskutečnit hody.
Poděkování bych chtěl také věnovat Ondrovi Damborskému, jenž
nám jako starý mazák pomáhal
od našeho zvolení. Byl jakousi
šedou eminencí, která nás kontrolovala a držela nad námi ochrannou

ruku. Spoustu starostí vzal na sebe
a vždycky byl ochotný poradit.
Děkuji však i všem ostatním,
kteří fandí folkloru a nějakým
způsobem nás podporují – koláčkové četě, súdné stolici, vinařům,
sponzorům, kteří věnují dary do
tomboly, ale třeba i maminkám
a babičkám, které perou a žehlí
kroje, prostě všem, kteří se snaží

uchovat krásné lidové tradice.
Na závěr bych vám chtěl popřát
vše nejlepší v roce 2016 a současně bych vás chtěl pozvat na první
folklorní akci nového roku – na
Krojový ples, který se uskuteční
v sobotu 9. ledna 2016 v Sokolovně.
Všichni jste srdečně zváni.
stárek Tomáš Neugebauer

Rozhovor
KDYŽ JE KONÍČKEM HUDBA

Ivana Šimčíková s DCM v Maďarsku

Paní Ivana Šimčíková již šest let vede v Lužicích dětskou cimbálovou muziku, hraje na vítání občánků. Hře
na hudební nástroj a lásce k hudbě naučila mnoho dětí z Lužic, Mikulčic a okolí. Hudba je pro ni nejen
koníčkem, ale také velkou láskou a životním posláním.

již dlouho před tím. V hudebním
kurzu v Mikulčicích učím na housle, klavír, klávesy, hudební nauku
a sborový zpěv.

1. Kolik let se věnujete hudbě a co
vás na hudbě nejvíc baví?
Hudbě se věnuji od 2. třídy ZŠ,
kdy mě moji adoptivní rodiče přihlásili do přípravky ZUŠ, což je oproti
dnešku dost pozdě, jelikož v dnešní
době se snažím získat děti již v předškolním věku, kdy nemají hlavičky
ještě obtěžkané školní výukou. Takže
suma sumárum s malými přestávkami hraji tak 35 let. Pokud má člověk
aspoň trochu hudebního cítění, tak
se nikdy nedá říct, že by vás hudba
omrzela, a mě tedy baví pořád.
2. Na které hudební nástroje hrajete a který z nich máte nejraději?
Hraji na housle, klavír a s tím
související klávesy, na violu, ale přiznám se, že pokud by byl čas, chtěla
bych zvládnout kontrabas a varhany. Největší srdcovou záležitostí
jsou pro mě housle, asi proto, že na
ně hraji nejdéle a jejich vyjádření
má velmi široké spektrum.
3. Od kolika let hrajete na housle
a jaké předpoklady musí mít žák,
26

který se na tento hudební nástroj
chce naučit hrát?
Housle jsem vzala do rukou poprvé ve 3. třídě po roce přípravky
a tvrdím, že na ně může dobře hrát
pouze žák s výborným sluchem, jelikož tvorba tónu je na nich mnohem
náročnější než u jiných nástrojů. Ať
už začínající muzikant a jeho rodiče
zvolí jakýkoliv nástroj, poprosím rodiče o neskonalou trpělivost a ocenění každého krůčku mladého muzikanta, protože nejhorší, co by se
mohlo stát, je to dítěti znepříjemnit.
Kdysi mi můj profesor říkal, že jsou
4 kategorie muzikantů, protože i lidé
jsou různí. První – lidé s talentem
a pílí, dokonalá kombinace. Druhá
- lidé s talentem bez píle. Třetí –
s pílí, ale bez talentu. Čtvrtá – bez
talentu a bez píle. Myslím, že si
každý sám přebere, co se dá či nedá
udělat pro to, abychom aspoň zčásti
dosáhli svého, ale zároveň mysleli
i na ostatní. Hudba je lék a s léky
se musí vždy opatrně a s rozvahou.
Ona vám to vrátí, věřte.

5. Mohla byste vzpomenout, kolik
muzikantů jste za ta léta vychovala a jména některých nejlepších
žáků?
Kolik muzikantů mi prošlo rukama? To je těžká otázka, asi jsem
dareba, ale nikdy jsem to nijak
neevidovala, ale jsem zastánce
názoru, že i kdyby dítě či dospělí
hráli nebo se věnovali hudbě třeba
jen půl roku, změní se jim pohled
na svět, věřte.
Začínali jsme například s Petrem
Maradou, Tomášem Dvořáčkem,
dobře si vedla i děvčata Dana
Tučková či Terezka Šimčíková atd.
Myslím, že by jich mohly být desítky.
Ivana Šimčíková v ZOO Okříšky
foto: Archiv DCM
4. Kolik let učíte děti hudbě, kde
všude učíte a jaké obory?
S dětmi oficiálně pracuji asi 8 let,
ale znáte to na dědině - k tomu
zajdete, tomu poradíte, takže jako
„potulný muzikant“ jsem chodila

6. V Lužicích vedete dětskou cimbálovou muziku. Jak vypadá vaše
výuka a příprava na vystoupení?
Cimbálová muzika je kapitola
sama pro sebe, jelikož spojení tělesa z více nástrojů je piplavá práce
souhry a souznění. Souhry, aby
to sedělo dohromady, ladilo atd.
Souznění, aby to získalo duši - bez

foto: Archiv DCM
toho muzika ztrácí svůj smysl. Říkávám, že to musí jít až z paty. Takže
mravenčí práce a navíc pořád dokolečka, jelikož děti jsou kategorie,
která neustále přichází a odchází.
7. Hrajete vy sama v nějakém
hudebním tělese a jak dlouho?
Abych se udržela v té správné
kondici, hraji v symfonickém orchestru města Hodonína jako vedoucí sekundu asi 7let a vedu menší
hudebmé těleso při chrámovém
sboru v Mikulčicích. Také máme
kvarteto, s kterým hrajeme na různých svátečních příležitostech, jako
jsou svatby, oslavy atd.
8. Jak prožívá muzikant adventní
a vánoční čas?
Otázka na tělo. Adventní a vánoční čas je pro muzikanta něco jako
pro stárka hodové období. Strašně
mě dojímá, hrozně ráda jej hraji,
protože spoustě lidí udělá radost
a otevře srdce, ale zároveň je to
i výčitka vůči rodině – na ni je bohužel času méně, ale za ty spokojené
dušičky to stojí a je to nepopsatelný
pocit pro obě strany – za nástrojem
i v publiku.

9. Máte ještě nějaké další koníčky?
Osud mi ten život „nalajnoval“
tak, že péče o rodinu, ve které
vládnou nemoci, mi nedovolí jiné
koníčky, ale to není stížnost, mně to
ta hudba stokrát vynahradí.
10. Co vás v poslední době nejvíc
potěšilo?
Nejvíce mě těší právě ty děti. I v té
dnešní uspěchané, hektické době
dávají do svých výkonů srdíčko,
a to se prostě pozná. Asi mi dáte za
pravdu, že větší odměna není. Když
mě můj syn, který do vínku bohužel
moc zdraví nedostal, celý den bombarduje výlevy své nemoci, musíte
se obrnit trpělivostí. Ale přesto není
lepší pocit, než když večer zavolá,
že chce přikrýt a velkou pusu –
a to stojí za všechno trápení světa.
A u dětí to zatím, zaplať pánbůh,
ještě platí!
Paní Šimčíková, moc vám děkuji za rozhovor a přeji vám
nejen za redakci, ale za všechny,
které učíte, vychováváte, kterým
pomáháte a děláte radost svým
krásným koníčkem, hodně zdraví,
spokojenosti, trpělivosti a sil.
Jana Ambrožová
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Téměř v každém čísle zpravodaje si můžete přečíst o cestování našich občanů na zajímavá místa v zahraničí. V minulém čísle to byl Honza Číhal, který se chystal do Austrálie. V dnešním čísle vám přinášíme
dva rozhovory, které jsme na dálku pro vás připravili s Jirkou Domanským a Kristýnou Bravencovou,
mladými Lužičany, kteří se vypravili do zahraničí za prací, a oběma jsme položili stejné otázky:

KRISTÝNA BRAVENCOVÁ, 24 LET, VELKÁ BRITÁNIE
1. Kristýno, ve které zemi nyní
žiješ, s kým a jak dlouho?
Už rok a 8 měsíců žiju ve Velké
Británii, v průmyslovém městě
Aberdeen, což je velké přímořské
město v severním Skotsku, vzdálené
asi hodinu cesty od známého jezera
Loch Ness. Aberdeen je označován
jako „Hlavní naftové město Evropy“ díky tomu, že tady sídlí hodně
těžařských společností. Aberdeenu
se také říká „Žulové město“ (anglicky Granite City), protože téměř
všechny historické budovy jsou
postaveny z šedé žuly.
Svých prvních 7 měsíců strávených v Aberdeenu jsem bydlela
v menším bytě nedaleko městského
centra s třemi dalšími Češkami,
vlastně Moravačkami z Břeclavi,
které tady žijí o pár měsíců déle než
já. Holky do Aberdeenu přijely stejně jako já za kamarádkou Jarkou,
která už tady pár let žije. Po těch
několika měsících našeho společného pobytu moje dvě spolubydlící
odjely zpět do Česka a zůstala jsem
jen já a Klára. Přestěhovaly jsme
se do nového bytu, ve kterém jsme
společně bydlely asi tři měsíce.
Klára se potom odstěhovala se
svým přítelem a já jsem si našla
novou spolubydlící z Lotyšska,
která je zároveň mojí nadřízenou
v práci. Zanedlouho jsem dostala
nabídku na nové bydlení od svých
dalších českých kamarádek, které
v Aberdeenu žijí. Neváhala jsem
a přestěhovala se, protože byt je
přímo v městském centru a přitom
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Já a kolegové z práce
ušetřím peníze za nájem. O Aberdeenu je známo, že nájem je tady
téměř tak vysoký jako v samotném
Londýně. V tomto bytě žiju dodnes
společně s kamarádkou Katkou,
která pochází z Jihlavy, a Petrou,
která je rodačkou z Lanžhota. 
2. Jaký byl důvod tvého rozhodnutí pro dlouhodobý pobyt
v zahraničí?
Přemýšlela jsem už delší dobu
o tom, že po maturitě bych odjela
pracovat do zahraničí, a získala tak
nové zkušenosti a zdokonalila si angličtinu. Poznat něco nového a osamostatnit se. Jenže otázkou bylo,
kam bych mohla jet? S kým? A co
práce? Jednou pak moje maminka
přišla s návrhem, že bych mohla jet
pracovat do Skotska k dceři jedné
její známé, která by mi zároveň

pomohla sehnat práci i bydlení.
Neváhala jsem a teď jsem tady!
3. Proč sis vybrala právě Velkou
Británii?
Hlavně jsem přemýšlela o zemích,
ve kterých se mluví anglicky. Je to
moje první zkušenost s prací v zahraničí, a i když mě nejdřív lákala
Amerika, nakonec jsem si vybrala
Velkou Británii, protože je to přece
stále Evropa a kdykoli se můžu vrátit domů. Svého rozhodnutí nelituju,
Skotsko je krásná země s nádhernou
přírodou a moc se mi tady líbí. 
4. Jakou práci vykonáváš a bylo
těžké ji získat?
Na samém počátku mého pobytu
v UK jsem pracovala v kuchyni známého rychlého občerstvení Burger
King a ve svém volném čase jsem

uklízela brigádně byty a apartmány,
abych si ještě nějakým způsobem
přivydělala. Práce ve „fast foodu“
nebyla přesně to, co bych chtěla
dělat, a proto jsem se rozhodla aktualizovat svůj životopis (samozřejmě
v angličtině) a začala jsem si hledat novou práci. Ve Velké Británii
to funguje tak, že roznášíte svoje
životopisy po všech podnicích, kde
byste chtěli pracovat, a následně
čekáte, až se vám někdo ozve a pozve vás na pohovor. Já jsem chtěla
pracovat v kavárně Costa Coffee,
vždyť jsem si tam po práci chodila
na kávu téměř každý den. Dala jsem
tedy jejich manažerce svůj životopis
a do týdne mě pozvala na pohovor.
Když jsem potom pohovor úspěšně
zvládla, tak mě pozvali na jeden
zkušební den, abych si vyzkoušela,
co všechno práce baristy obnáší,
abych viděla, jestli se mi taková
práce bude líbit, a zároveň abych se
seznámila s ostatními zaměstnanci
i vedením kavárny, kteří mě následně po mém zkušebním dnu ohodnotili u jejich manažerky, a rozhodli
tak, jestli bych byla v jejich týmu
užitečná. Práci jsem dostala a je
tomu už téměř rok, co pracuju jako
baristka pro tuto známou síť kaváren Costa Coffee. Kavárna, ve které
pracuji, se nachází v největším nákupním centru ve městě, přímo mezi
autobusovou a vlakovou stanicí,
takže si umíte představit, že se nám
tady každý den vystřídá neskutečně
mnoho zákazníků. Každý den v práci
komunikuji se zákazníky, starám
se o to, aby se jim u nás v kavárně
líbilo, a hlavně vařím kávy. Tato
práce mi neskutečně moc pomohla
zdokonalit jazyk, protože každý svůj
den trávím ve společnosti nejen rodilých mluvčích, ale i cizinců, kteří
tady žijí stejně jako já. Každý má
odlišný přízvuk a jinou angličtinu
i nářečí. V naší kavárně pracuje
celkem 35 zaměstnanců, z toho asi
polovina cizinců a polovina Britů.

Jsme tady čtyři Češi, ale v práci
spolu komunikujeme převážně jen
anglicky. Nedávno jsem dostala
nabídku na povýšení, a sice pozici
supervizora, vedoucího směny,
a zároveň tak být členem vedení naší
kavárny. Stále o této funkci uvažuji.
5. Splnila se ti tvá očekávání, jsi
spokojená?
Jsem spokojená! Život v Británii
se mi líbí a baví mě i práce, kterou
vykonávám. Musím říct, že má
očekávání se mi splnila. Našla jsem
si práci, která mě baví, spoustu
nových kamarádů, zkušeností,
osamostatnila jsem se a poznala
jsem, jak odlišné je žít v cizí zemi.
Hodně mě můj pobyt v zahraničí
obohatil a stále obohacuje, i když
je mi smutno po domově, jsem ve
Skotsku spokojená.
6. Jak přijímají Angličané cizince?
Pro Angličany je to naprosto
běžné a normální, že žijí ve společnosti s lidmi z různých koutů
světa. V Aberdeenu je ohromná
škála různých národností z celého
světa právě díky ropnému průmyslu

a skvělým univerzitám. Cizinci sem
jezdí studovat nebo za prací. Ještě
jsem se nesetkala s Angličanem,
který by měl problém s cizinci.
Právě naopak. Jsou velice přátelští
a rozdíly vůbec nedělají. Je to pro
ně přirozené. Za dobu, co tady žiji,
jsem poznala mnoho zajímavých
lidí z různých koutů světa. Mám
kamarády rodilé mluvčí, ale taky
kamarády z Ruska, Itálie, Polska,
Lotyšska, Litvy, Indie, USA, Rumunska, Brazílie, Venezuely, Holandska,
Afriky, Malajsie, Srí Lanky a mohla
bych pokračovat dál. Díky angličtině si všichni rozumíme a neděláme
mezi sebou žádné rozdíly.
7. Co tě nejvíce v novém působišti
překvapilo?
Překvapil mě naprosto rozdílný
a neuspěchaný způsob života. Překvapilo mě taky, že sehnat dobrou
práci a dobře placenou je tady
opravdu snadné a je tady spousta
pracovních nabídek. O práci tady
není nouze! Líbí se mi, že s kolegy
z práce tvoříte jeden velký tým
a scházíte se nejen na pracovišti, ale
téměř každý den jako kamarádi na
bowlingu, u kafíčka nebo u večeře,

Pláž (Aberdeen Beach)
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a to včetně vašich nadřízených.
Myslela jsem, že díky svému pobytu v zahraničí získám hlavně lepší
angličtinu, ale díky tomu, že mám
kamarády z různých částí světa,
jsem se naučila mluvit i rusky a polsky a podle přízvuku dokážu poznat,
z jaké země pochází člověk, který se
mnou hovoří.
8. Jak trávíš volný čas?
Svůj volný čas trávím různě.
Opravdu si ho užívám. Když je
pěkné počasí, vyrazím na pláž,
kde dokážu strávit i několik hodin
čtením knížek (nejen v češtině, ale
hlavně i v angličtině nebo i ruštině).
Můj nejoblíbenější druh relaxu
je vysedávat v mých oblíbených
kavárničkách a pít kvalitní kávu,
vyrážím na nákupy a večeře s přáteli
nebo chodím cvičit do posilovny, ze
které mám krásný výhled na městský
přístav a obrovské lodě, které v něm
staví. Česká a slovenská komunita

tady v Aberdeenu často pořádá
společné československé akce, kterých se občas účastním, hraje česká
hudba, pije se české pivo a bavíme
se tak, jak jsme zvyklí z domova.
Rozhodně se tady nenudím! 
9. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi
životem lidí ve Velké Británii
a u nás?
Jak už jsem říkala, hlavní rozdíl je ten, že lidi v Británii nežijí
uspěchaný život, ale užívají si ho.
Často tady vidíte nejen rodiny, ale
i samotáře sedět u šálku kávy nebo
čaje. Všichni lidi se tady k sobě
chovají hezky, jsou milí, přátelští
a spokojení. Kolikrát se vám v Česku stalo, když jste byli v obchodě na
nákupu, že úplně cizí člověk za vámi
přijde a zeptá se vás, jak se máte
a jestli máte hezký den? Tady v UK
je to naprosto běžné. Lidé jsou moc
komunikativní a nestydí se navázat
kontakt s kýmkoli.

10. Jaké máš plány do budoucna?
Já zatím budoucnost nijak neplánuju. Snažím se žít přítomným
okamžikem a užívat si každý svůj
den, ať už den pracovní, nebo den
volna. Přemýšlela jsem jen, že bych
zkusila příští rok studovat nějaký
zajímavý obor na zdejší škole. Je
tady opravdu velká nabídka různých oborů, které se dají studovat.
Možná se rozhodnu odstěhovat do
jiného města, státu, nebo se vrátit
do Česka. Kdo ví. 
11. Kde budeš trávit letošní Vánoce a Nový rok?
Letošní Vánoce a Nový rok budu
trávit doma v Lužicích se svojí rodinou. Moc se těším! Doma jsem byla
naposled v květnu a loňské Vánoce
i silvestra jsem strávila v UK. Jsem
ráda, že letos ty nejkrásnější dny
v roce můžu prožít doma s rodinou!
Na dálku se ptala
Jana Ambrožová

JIŘÍ DOMANSKÝ, 27 LET, KANADA
1. V které zemi nyní žiješ, s kým
a jak dlouho?
Žiju v Kanadě, v provincii Alberta, ve městě Calgary. Přiletěli jsme
sem s přítelkyní, se kterou žiju, před
více než dvěma lety.

návii většinou požadují, aby člověk
mluvil jejich jazykem, Británie
a Irsko už moc pracovních možností
nenabízí a německy neumím. Tak

nám nakonec zbyla Kanada a Nový
Zéland. Nakonec jsme odletěli do
Calgary a myslím, že jsme udělali
dobře.
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5. Splnila se ti tvá očekávání, jsi
spokojen?
No, řekl bych, že jsem spokojen.
Docela mě tady ale zklamal amatérský a lhostejný přístup ve zdravotnictví a také školství je tady asi na
docela nízké úrovni. Není tady taky
nic jako kanadská kultura. Ale jinak
se tu žije asi snadněji než u nás a je
tu nádherná příroda (Skalisté hory
máme vlastně hned za městem).
6. Jak přijímají Kanaďané cizince?
Řekl bych, že Evropany dost
dobře. Přijedeme, najdeme si práci,
naučíme se jazyk a žijeme slušným,
jim docela podobným životem.
Z ostatních už často tak nadšení
nejsou (i když se Kanada ráda tváří,
že jsou tu všichni více než vítáni). Já
sám jsem žádný negativní přístup
zatím nezažil.
7. Co tě nejvíce v novém působišti
překvapilo?
Abych pravdu řekl, už ani moc
nevím, docela jsem si na všechno
zvykl. Všechno je tu trochu jiné,
ale zároveň to není žádná exotika.
Velice příjemně mě ale překvapila
místní zvěř. Můžu se skoro ke všemu dost přiblížit, aniž by to prchlo,
a udělat si pěknou fotku. Zvířata tu
také žijí i ve městě. Bydlíme skoro
v centru a máme tu kojoty, lišky,
jeleny, bobry, skunky (ty jsem si
tedy neoblíbil) a také se dá v řece
vidět i vydra.

2. Jaký byl důvod tvého rozhodnutí pro dlouhodobý pobyt
v zahraničí?
Do zahraničí jsme chtěli hlavně
z pracovních důvodů, svoji roli hrála ale také chuť k cestování, zkoušení něčeho nového a také znechucení
tím, co se u nás poslední roky děje
(hlavně na politické úrovni).
3. Proč sis vybral právě Kanadu?
Abych se přiznal, původně jsme
chtěli zůstat v Evropě. Nějaký čas
jsme zjišťovali svoje možnosti, ale
nevypadalo to nejlépe. Ve Skandi-

4. Jakou práci vykonáváš a bylo
těžké ji získat?
Pracuju ve stavební firmě, která
dělá především (ale nejen) interiéry
kancelářských budov v centru. Tak
jsem se tady naučil dělat sádrokartony, montovat stropy a podobně.
Práci tady není těžké získat, pokud
má člověk víza. Ta je naopak docela
těžké dostat.

Přírodní krásy Kanady

foto: Jiří Domanský

Jiří Domanský s přítelkyní
8. Jak trávíš volný čas?
Volný čas tady často trávím jen
odpočinkem, ale jinak se snažím
trochu sportovat, jezdíme do hor
na víkendy, občas rybaříme. Někdy
i lituju, že mě moc neoslovují zimní
sporty, protože pro ty je to tady jako
stvořené.
9. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi
životem lidí v Kanadě a u nás?
No, lidé jsou tu trochu jiní. Tak
trochu jako z amerického filmu.
Často se stěhují a vlastně mění celé
svoje životy (včetně koníčků, přátel
a podobně). To doteď moc nechápu.
Taky je tady zvykem se ptát všech
okolo, jak se mají, jaký měli víkend
a podobně. Vlastně to většinou ani
nikoho nezajímá. Dotázaný pak
zase odpovídá nějakou frází, jenom
cizinci se většinou rozmluví.
10. Jaké máš plány do budoucna?
Snažím se už nedělat dlouhodobé
plány. Většinou stejně nevyjdou
a člověk se zbytečně cítí špatně.
Zatím se ale asi někdy chceme
vrátit, ale pokud si tu hodně zvykneme nebo se nám tu zalíbí ještě

víc, tak nezavrhujeme ani možnost,
že bychom tu zůstali. Každopádně
bychom tu ještě pár let rádi byli, ale
to je v rukou imigračních úředníků.
11. Kde budeš trávit letošní Vánoce a Nový rok?
Vánoce a silvestr trávíme u počítače a přes Skype se bavíme s rodinou a přáteli (i něco vypít se dá přes
internet, hlavně když přijde v balíku
lužická gořalka). Jinak tady tolik
volna přes svátky není, většinou
jen pár dní. Letos nás přes Vánoce
také čeká první stěhování do nového
bytu, tak to asi bude trochu hektické.
Na dálku se ptala
Jana Ambrožová
Kristýně, Jirkovi, všem cestovatelům a rodákům z Lužic posíláme
do světa pozdrav, vzpomínku a do
roku 2016 jim přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!
Budeme rádi, pokud se nám
ozvou další cestovatelé z Lužic
nebo jejich rodiny. Čtenáře budou
jejich příběhy určitě zajímat.
Redakce Lužického zpravodaje
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VÝZNAMNÁ VÝROČÍ OBCE PŘIPADAJÍCÍ NA ROK 2016

Historie

505 let
- Vilém z Pernštejna koupil Lužice
od pánů z Kunštátu

MUZEJNÍ SBÍRKY OBCE VE FOTOGRAFII

360 let
- pro vpády Tatarů lidé opouštěli
hospodářství a utíkali z Lužic
220 let
- postavena zvonice se dvěma
zvony na místě dnešního kostela

ZIMNÍ SPORTOVÁNÍ
Podle kalendáře máme astronomickou zimu, ve skutečnosti to
spíše vypadá na podzim nebo jaro.
Proto vám na fotografiích ze
sbírek obce chceme ukázat a připomenout, jak vypadala zima a s čím
se v Lužicích sportovalo v padesátých a šedesátých letech minulého
století. Na snímku vidíte bruslekačenky na kličku, brusle „šeksny“,
brusle „kanady“, lyže a sportovní
oblečení.
Letos v září, když jsme připomínali 20. výročí KOPCE, jsme
si mohli nostalgicky zavzpomínat
nad fotografiemi ze zimní „Bařiny“,
rybníčku, který se nacházel hned
za kopcem, tam, kde dnes zůstala
jen jeho část v podobě asfaltového
hřiště.
Já bych ráda vzpomněla na zimní
radovánky nás děcek, které jsme
bývaly poblíž Bařiny. Naši rodiče
ještě říkali, že chodili k Vrchnici,
ale já a také už naše děti, dnešní
padesátníci, chodili k Bařině.
To sme si hned odpoledně na
teplé prádlo, kerému sa říkalo
„trikáče“ - vypadalo jak sakumpak
a mělo otvory na všeckých patřičných a důležitých místech - oblékli
tepláky, keré měly důle gumu a pěkně sa nám plandaly kolem kotníků.
Teplý svetr, na to teplákovů bundu,
pletený šál, čepicu a rukavice.
Do ruky brusle na kličku, kličku
uvázanů na kapesníku, abychom
ju neztratili, protože to znamenalo
vypoščávat si od druhých děcek.
A jak sme sa učili sami bruslit, tož
sme hodně padali a vlhký led a mráz
sa nám v podobě malých ledových
32

195 let
- ptáci neodlétli na jih, sníh nenapadl v zimě, ale 21. 6. a zničil
kvetoucí obilí
175 let
- zahájen provoz železnice Břeclav
- Uherské Hradiště
160 let
- železniční trať rozšířena na dvoukolejnou
150 let
- silný mráz koncem května zničil
celou úrodu, zásoby pobralo pruské vojsko,vypukl hlad a cholera,
ve farnosti zemřelo 170 lidí
130 let
- zakoupeny varhany pro kostel
115 let
- založen hasičský sbor

100 let
- 2 kostelní zvony a další barevné
kovy odvezeny do Vídně pro
válečné potřeby
- zavedeny potravinové lístky na
cukr, petrolej, maso (1/4 kg na
týden pro 1 osobu)
-

95 let
založena obecní knihovna, první
knihovník Jaroslav Dobrovolský
založena tělovýchovná jednota
Orel
založena FDTJ (Federace dělnických tělovýchovných jednot)
největší stávka na dole Valerie
(trvala 54 dní)

90 let
- Místní osvětová komise vysázela
lípy na návsi
- němé kino v hostinci u Hromků
- Cihelnu najal Fr. Novák z Hodonína ke zbudování koupaliště,
loďky na projíždění
- při velkých povodních se vylily Morava i Stupava, Stupava
(Kyjovka) zregulována, Nová
Struha prohloubena, Stará Struha
zasypána
85 let
- otevřen Lidový dům

- otevřena prodejna obuvi Baťa
- otevřena prodejna potravin Včela
- zastavena těžba lignitu
80 let
- zřízen samostatný farní úřad,
farář p. Josef Krejčí
70 let
- manželé Kotáskovi vyzdobili
ornamenty budovu nádraží
- z Rakvic se přistěhoval p. Rudolf
Veis, průkopník lužického vinařství
65 let
- HTÚP – rozorání mezí
55 let
- založen ČSZ v Lužicích (zahrádkáři)
- založen ČCHS v Lužicích (chovatelé)
- sloučení JZD Lužice a Mikulčice
35 let
- zrušeny martinské hody (do té
doby se slavily hody dvoje)
20 let
- zřízena pobočka ZUŠ Dolní Bojanovice
15 let
- dokončena výstavba hloubkové
kanalizace

Zdislava Pokorná , předsedkyně
Muzejní a letopisecké komise

Příroda – Ekologie
foto: Denisa Šimíková

kuliček nachytal na naše „sportovní oblečení“. Když sme doletěli dom,
tak to na nás chřestilo a roztávalo. Doma nás čekal najprv šťuchanec do
zád, nohy do lavóru s vřelů vodů, do ruky hrnek lipového čaju, do druhéj
krajíc chleba s máslem a medem. Nedostali sme rýmu ani žádnů alergiu
a na druhý deň sme byli na Bařině zas.
Za Muzejní a letopiseckou komisi
ráda vzpomínala Alena Hájková

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JK RANČ OČOV – nezisková organizace
Jelikož se v posledních týdnech
začala Lužicemi probírat problematika koní možná více, než je
zdrávo, rozhodla jsem se předejít
některým pomluvám, uvést věci na
správnou míru a v neposlední řadě
také představit náš ranč.

Prvopočátky občanského sdružení sahají do roku 2005. V té době
jsem měla dva koníky a začala mi
volat spousta rodičů, že by chtěli
povozit děti nebo si koníky alespoň
pohladit. Jelikož takovému množství lidí nebylo možno vyhovět,

vznikl nápad dát dohromady pár
kamarádů, dětí a rodičů a postavit si
malý ranč, kde by koníků mohlo být
víc a kde by se o ně mohli i starat.
Od nápadu k realizaci byl krůček.
Pronajala jsem si zanedbanou
zahradu v Hodoníně u hřbitova,
33

Příroda – Ekologie

Příroda – Ekologie
Smlouvu s firmou, která nám kontejnery vyváží, upravíme tak, aby
se hnůj vyvážel každý čtvrtek nebo
pátek a lidem koňský pach – především o víkendech – tolik nevadil.
Veškerý zisk, který z akcí máme,
jde opět a jen na koníky a nepokryje
ani polovinu nákladů. Proto nám

při opravách ohrad, stavbách boxů
a pořádání akcí pomáhá spousta
rodičů dětí, které k nám chodí, zcela
zdarma. Za to bych jim chtěla i touto
cestou nesmírně poděkovat.
Možná je to pro někoho v dnešní
době neuvěřitelné, ale vše děláme
z lásky ke koním, přírodě a pro

radost dětí, které mají možnost své
dětství či dospívání trávit tak jako
já, mí vrstevníci a spousta generací
před námi. Není krásnější odměna
než šťastné úsměvy v jejich tvářích.
Petra Belková,
Občanské sdružení JK Ranč Očov

LIDÉ A KONĚ V LUŽICÍCH

kterou obývali feťáci, a vlastními
silami jsme ji přeměnili v miniaturní
ranč – postavili jsme ohradu, boxy,
zázemí pro lidi… Po dokončení
prací a pár dnů před nastěhováním
koníků nám neznámý žhář ranč
zapálil a vše, co jsme vybudovali,
doslova lehlo popelem.
Proto jsem se začala poohlížet po
pozemku, kde by koníci mohli být
a zároveň bych tam mohla bydlet
a dohlížet na ně ve dne i v noci.
Brzy se naskytla příležitost koupit
dům v Lužicích a okolní pozemky.
Původně jsme měli koníky jen tři,
ale množství lidí, kteří měli zájem
o projížďky, výuku ježdění nebo jen
tak mezi nimi pobýt, rapidně stoupalo. Narůstaly také žádosti rodičů
o to, aby jejich děti trávily volný čas
u koní a ne vysedáváním u počítačů.
Proto jsem stádo rozšířila. Většinou
šlo o koně, které jsme zachránili
před jatkami nebo utracením, a tak
jsme založili občanské sdružení JK
Ranč Očov.
Součástí sdružení se stal i vzniklý
jezdecký klub, v němž je aktuálně
16 dětí, které na ranč pravidelně dochází, starají se o koně, učí se jezdit,
zúčastňují se hobby závodů, huber34

tových jízd, pochodů a jiných akcí.
Kromě těchto členů nás navštěvuje spousta jiných dětí a dospělých,
kteří mají zájem nejen o ježdění, ale
chtějí se o koních něco dozvědět či
si je jen pohladit a pobýt mezi nimi.
Spousta rodin s dětmi u nás vydrží
i hodiny se jen dívat na to, jak koně
žijí a fungují ve stádu.
Mimo jiné se také zabýváme výukou dětí i dospělých, procházkami
či vyjížďkami do přírody (agroturistika), svezením dětí na ponících
i velkých koních, jednoduchou formou hippoterapie, kdy trojrozměrný
pohyb koně a jeho teplo napomáhá
handicapovaným dětem, a to nejen
fyzicky, ale zejména psychicky.
Na exkurze k nám jezdí dokonce
i okolní školy a školky, v létě pak
pořádáme dětské tábory. Jezdíme
s poníky na dětské akce a narozeniny, spolupracujeme s Dětským
domovem Hodonín, s Domovem
na Jarošce Hodonín, se Zeleným
domem pohody Hodonín a do budoucna bychom také rádi navázali
spolupráci s Nemocnicí TGM Hodonín a Lázněmi Hodonín. V neposlední řadě mezi naše partnery patří
také kynologický klub Dubňany,

Přístaviště u jezu a Veslařský klub
Hodonín, úspěšná spolupráce proběhla také se Slováckým krúžkem
Lužice, se kterým jsme dokonce
nafotili loňský kalendář. Spolupráci
jsme nabídli i obci Lužice, zatím
však bez odezvy, a chystáme se
též oslovit místní základní školu
a školku, kterým můžeme nabídnout
exkurze, přednášky aj.
Mimo jiné se také snažíme pomáhat koním v nouzi, a to tak, že
jsme do dnešního dne již zachránili
14 koní, se kterými se buď špatně
zacházelo, nebo měli jít na jatka či
k utracení.
V posledních týdnech se začalo
proslýchat, že náš ranč mnoha lidem
vadí. Na základě toho děti z našeho
klubu i se svými rodiči spontánně
napsaly petici, kterou roznášely po
obci v domnění, že tím pomohou
ranč zachovat. Vím, že petice není
zrovna tím, co by mělo rozhodovat
o důležitých věcech, ale na druhou
stranu děti chápu, protože život
u koní je pro ně vším.
V každém případě si uvědomujeme, že především pach koňského
hnoje může některým lidem vadit,
a snažíme se proto udělat maximum.

Koně jsou v Lužicích od doby,
kdy hospodáři pomocí koní obdělávali půdu, která byla původně
jediným zdrojem obživy. Koně
i krávy byli nenahraditelní při
dopravě lidí i nákladů. Vývojem
civilizace a industrializace se zdroj
obživy přesouvá z orné půdy do
továren, obchodů, úřadů a podobně.
Nezávislost lidí na půdě, v Lužicích
obzvlášť, vede k nárůstu počtu
obyvatel a potřeba koní přestává
být dominantní. Koně se k obdělávání půdy a k dopravě používají
ojediněle zejména při slavnostních
příležitostech, kdy demonstrují jejich historické postavení. I v těchto
nových podmínkách nebylo dlouhá
léta soužití koní s lidmi problémem.
Ke konfliktním situacím dochází,
pokud jsou koně ve větším množství
ustájeny v plochách pro bydlení
a v rozporu s územním plánem,
z kterého vyplývá, že plochy BI
jsou určeny především pro bydlení,
jako dominantní hlavní funkci.
Ostatní přípustné využití, respektive podmíněně přípustné využití
lze považovat za doplňující využití,
jež musí být v přiměřeném rozsahu
vůči bydlení a zároveň nesmí snižovat kvalitu životního prostředí
a pohodu bydlení v takto vymezené
ploše. Pořizovatel považuje chov
a ustájení v plochách pro bydlení
za přípustné využití jen v takovém
případě, pokud je tato činnost provozována v (malém) rozsahu, který

nepředstavuje žádnou zátěž pro
obytné území (citováno z územně
plánovací informace MěÚ Hodonín, odbor rozvoje města). Územní
plán je základní dokument každé
obce nebo města. Definuje využití
jednotlivých částí obce (bydlení,
průmyslové zóny, infrastruktura,
sport, rekreace, veřejná zeleň, orná
půda, lesy apod.) tak, aby obec byla
schopna pozitivně ovlivňovat a akceptovat vnitřní i vnější změny prostředí ve prospěch harmonického
rozvoje životního prostoru občanů.
Na druhé straně, pokud se ÚP nerespektuje, dochází k živelnému využívání území, jehož výsledkem je

devastace přírody, postupný kolaps
infrastruktury a nerespektování práv
občanů. Absenci funkce ÚP v obci
poznáme, když dojdeme k závěru,
že bychom v dané obci nechtěli bydlet. V roce 2009 byly Lužice vyhlášeny Vesnicí Jihomoravského kraje.
Dnes bychom byli bez šancí už při
vjezdu hodnotící komise do Lužic
od Hodonína. V souvislosti s přibývajícím množstvím ustájených koní
v Lužicích (cca 40 koní), přibývají
i stížnosti občanů na zápach, prašnost, kobylince na cestách, potkany
apod. Volně pobíhající koně na cestě
III. třídy jsou odchytáváni policisty
z Hodonína a strážníky z Lužic.

foto: archiv OÚ Lužice
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Touto problematikou se rada a zastupitelstvo doposud zabývala v lokalitě Ploštiny. Po vzájemné dohodě
a dořešení majetkoprávních vztahů
budou koně přemístěny do prostoru
v souladu s územním plánem Lužice. V současnosti je v řešení stížnost
občanů hromadným podáním na
„Ranč Očov“ a stížnost hromadným
podáním „Za zachování koní a neziskové organizace JK Ranč Očov,
spolek na původním místě – ulice
Velkomoravská 579/102, Lužice“.
Obě stížnosti byly se stěžovateli postupně projednány v Radě obce Lužice. Na jednání RO Lužice dne 30.
11. 2015 uvedl zástupce JK Ranč
Očov o. s., že si je vědom porušení
ÚP Lužice a navrhl nápravná opatření. Současně nabídl obci spolupráci. Rada obě nabídky akceptovala
a vyzvala přítomné zástupce, aby
provozování „Ranč Očov“ uvedli
do souladu s ÚP Lužice s platnou
legislativou. Obě stížnosti postoupila RO Lužice k projednání na IX.
veřejném zasedání Zastupitelstva

obce Lužice dne 17. prosince 2015.
Na tomto veřejném zasedání byla
přijata zastupitelstvem obce Lužice
následující usnesení:
Návrh usnesení: č. 9/4a: ZO
bere na vědomí stížnost s hromadným podáním na „Ranč Očov“
HLASOVÁNÍ:
PRO 14
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení: č. 9/4b: O bere
na vědomí stížnost s hromadným
podáním „Za zachování chovu koní
a neziskové organizace JK Ranč
Očov, spolek na původním místě
– ulice Velkomoravská 579/102,
Lužice“.
HLASOVÁNÍ:
PRO 14
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení: č. 9/4c: ZO
schválilo podání podnětu na MěÚ
Hodonín, obecný stavební úřad,
ke kontrolní prohlídce, zda užívání
pozemků p.č. 827 a 2151/4, vše
v k.ú. Lužice u Hodonína včetně
množství ustájených koní je v souladu s Územním plánem Lužice.
HLASOVÁNÍ:
PRO 12
PROTI 0
ZDRŽEL SE (Hubačka, Poláček)
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení: č. 9/4d: ZO
rozhodlo o zamítnutí stížnosti s hromadným podáním „Za zachování
chovu koní a neziskové organizace
JK Ranč Očov, spolek na původním místě – ulice Velkomoravská
579/102, Lužice“.
HLASOVÁNÍ:
PRO 10
PROTI (Hubačka, Poláček)
ZDRŽEL SE (Klásek, Král)
Usnesení bylo přijato.
Důvodem pro zamítnutí stížnosti
za zachování chovu koní a neziskové organizace JK Ranč Očov na
původním místě – ulice Velkomoravská 579/102, byla její neopodstatněnost, protože Obec Lužice
ani Obecní úřad Lužice nevydaly
žádné rozhodnutí proti zachování
chovu koní a neziskové organizace
JK Ranč Očov a nejsou k vydání
takového rozhodnutí kompetentní.
Při legitimním postupu výstavby,
který ctí drtivá většina občanů Lužice, jsou příslušná povolení vydávána kompetentními orgány státní
správy pouze při splnění všech
legislativních norem (Územní plán,
stavební zákon, Občanský zákoník).
Tím je také zaručeno, že nedojde ke
střetům s okolím.

foto: archiv OÚ Lužice
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Jaroslav Kreml, starosta

INFORMACE O ODPADECH
V období od 5. 1. do 30. 11. 2015 bylo na sběrném dvoře na adrese Kratiny 1033/23, 69618 Lužice nashromážděno a poté odstraněno následující množství uvedených odpadů.
Název
Biologicky rozložitelný odpad
Objemný odpad
Papír a lepenka
Kovy
Pneumatiky
Stavební suť
Jedlý olej a tuk
Barvy, tiskařské barvy
Obaly obsahující zbytky N látek
Absorpční činidla a filtr. materiály
Jiná nepoužitelná léčiva
Pesticidy
Rozpouštědla
Zásady

Katalogové číslo
200201
200307
200101
200140
160103
170102
200125
200127
150110
150202
200132
200119
200113
200115

Množství v kg
374 500
145 180
7 340
6 740
5 430
229 000
130
1 993
604
36
20
196
77
8

V rámci zpětného odběru bylo
společnostem Asekol, Elektrowin,
Ekolamp a Ekobat předáno:
132 ks televizorů, 25 ks PC monitorů, 10 ks plochých TV, 30 ks lednic a chladicích boxů, 27 ks velkých
spotřebičů (pračky, sporáky), 60 kg
alkalických baterií, 50 kg použitých osvětlovacích zařízení a 5 ks
klecových kontejnerů s drobnými
vysloužilými elektrospotřebiči.
LUTES s.r.o.

Sport
CO NOVÉHO NA „BANÍČKU“?
Máme tedy po podzimní části fotbalové sezony, a tak vás všechny opět zdravím z areálu TJ Baník Lužice.
Tentokrát jen krátká rekapitulace toho, co se zde událo v poslední době. Fotbalový sport je neúprosný
kolotoč různých soutěží, turnajů a příprav jak sportovních, tak technických. Toto se nevyhýbá ani nám na
úrovni okresních soutěží. Fotbal bohužel v dnešní době není jen to mít nějaký plácek, 11 hráčů v dresech
s míčem u nohy a hurá na kopání. Tak jako všude je to stále více nařízení, příkazů, změn a úprav. Tady
sice nerozhoduje EU, nicméně hlavní slovo mají organizace jako FAČR, UEFA, FIFA apod. a i tady se
něco daří lépe a něco hůře.
Jak jsem uváděl již v letním
vydání zpravodaje, největší letošní
změnou byl přechod většiny agendy
na počítačovou síť. Ono se řekne:
„Šak co, koupí se nějaký počítač,
dnes na to umějí už malé děcka,
tak o co ide.“ Částečně je to samozřejmě pravda, umí to dnes i malé
děcka, ale stále ne všichni dospělí.
Můžu vám jen zodpovědně a pyšně
říct, že se nám, jako jen několika
málo klubům, podařilo vše rozjet

bez sebemenších problémů, bez
nějakých upozornění či sankcí ze
strany nadřízených fotbalových
orgánů. A že to byl někdy fičák.
Ale teď již vážně.
V současné době jsou v Baníku
Lužice zaregistrovány čtyři družstva. Vlastně pět, ale ti nejmenší,
tzv. Šmoulové, ještě nehrají žádnou
soutěž. Tady je to o prvních fotbalových krůčcích a o získání dobrých
návyků na učení fotbalu.

Nad těmito „učni“ je družstvo
starší přípravky. Tyto jsme pro
letošní rok přihlásili do okresní
soutěže, která se hraje systémem
5+1 na upraveném hřišti. Tito „větší
učni“ se nám z celkově sedmi přihlášených oddílů aktuálně pohybují
na 4. místě. Zde máme cca 20 dětí.
Dále máme družstvo starších
žáků. Tady je situace malinko
odlišná. Většina oddílů v okrese
Hodonín, ale i jinde, má problémy
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s množstvím a hlavně zájmem dětí
o fotbal a sport celkově. Dochází
tedy k tomu, že některé oddíly se
slučují s okolními vesnicemi či
městy. Některé oddíly slučování nechtějí a jsou rády, že postaví alespoň
menší množství hráčů. Letos tedy
došlo k tomu, že vznikla okresní
soutěž starších žáků a okresní pohár
starších žáků. V okresní soutěži se
hraje systémem 7+1 na polovinu
hřiště (tzn. 7 hráčů a brankář). Přihlásilo se do ní celkem 25 oddílů
okresu Hodonín. U nás v Lužicích
je situace prozatím lepší. Trénujeme
cca 20 dětí, takže jsme si mohli
dovolit přihlášení do okresního
poháru, kde se již hraje klasický fotbal, jak ho znáte z televize. Máme
tedy 10+1 hráče a hrajeme na celou
plochu hřiště. Tento „luxus“ si ale
mohlo dovolit jen 5 oddílů v okrese.
S námi jsou zde ještě FKM Morava
(sdružení Vlkoš+Vracov), FC Kyjov, Baník Dubňany a FC Moravský
Písek. Po přechodu z loňských
mladších žáků do letošních starších,
kde bylo potřeba si zvyknout na
úplně jiný herní styl, velké hřiště
a počet hráčů na hřišti, jsme snad
počáteční problémy zvládli a začali
hrát naši loňskou hru. Dnes se starší
žáci pohybují na 2. místě za FKM
Morava.
Dalším družstvem je dorost.
I tady je situace vcelku příznivá. Po

ukončení loňského ročníku přešla
od starších žáků většina kluků do
dorostu a tím doplnili mužstvo.
Dnes zde trénuje cca 14 hráčů.
V případě potřeby je můžeme doplnit hráči z družstva starších žáků,
aby i oni si pomalinku zvykali na
dny, kdy přejdou k dorostu a opět
se budou potýkat s jiným způsobem hraní. Tady je v letošním roce
přihlášeno 15 oddílů, ten lužický je
aktuálně na 6. místě a stále stoupá.
Nakonec A-mužstvo mužů.
V tomto mužstvu je situace vcelku
stabilizovaná. Výsledky jsou zde
sice někdy kolísavé, nicméně si
myslím, že s odvedeným výkonem
můžeme být spokojeni, i když, jak
se říká, stále je co zlepšovat. Muži
letos hrají III. A třídu, kde je ještě
dalších 13 okolních oddílů. Aktuálně si držíme 9. pozici v tabulce.
Tak to je shrnutí podzimní fotbalové části a některých změn.
Nutno ještě podotknout, že i v této
podzimní části došlo k odchodu či
hostování některých našich hráčů
a hráček do okolních oddílů. Tak
jen namátkou třeba Dominika Fojtů
a Štorková Natálie odešly na hostování na Nesyt Hodonín, Holešínský
Lukáš, Slatinský Jakub a Svoboda
Richard zase hostují v FK Hodonín,
Ingr Martin je na hostování v FC
Svratka Brno, Franta Kudrna nám
natrvalo odešel do FH Hodonín.

Všem samozřejmě přejeme hodně
úspěchů v jejich dalším sportovním
životě.
A co nás čeká?
Do konce roku bude pomyslně
klid před bouří. V měsíci prosinci
proběhne valná hromada Baníku
Lužice, současně se hrají nějaké turnaje převážně okolních oddílů a příznivců fotbalu, probíhají tréninky
- teď již ve sportovní hale, úpravy
v okolí šaten a v areálu Baníku,
připravuje se Ples sportovců.
Hrát opět začneme ihned po
Novém roce, kdy je naplánována
Okresní halová liga. Do této soutěže jsme přihlásili starší přípravku,
která bude jezdit a hrát střídavě
u všech spolupřihlášených oddílů
v rámci okresu Hodonín, doma se
nám předvede 21. 2. 2016.
Turnaj starších žáků bude probíhat
celý ve sportovní hale v Lužicích.
Začíná již 2. ledna 2016 a budeme
zde hrát každých 14 dní. Pokud
budeme hodně dobří a dostaneme se
do finálové skupiny, tak finále bude
někdy kolem 15. 3. 2016.
Všechny termíny budu průběžně
dávat do vývěsek u OÚ a také na
lužický infokanál.
Všichni jste samozřejmě zváni
na kukandu a na podporu našeho
snažení.
Za fotbal Petr Slatinský

A CO NOVÉHO U TENISTŮ?
V sobotu 19. září se uskutečnil
na lužických kurtech již 14. ročník
tenisového turnaje čtyřher – Lužice
Burčák Open 2015. Turnaje se zúčastnilo 15 dvojic. Hrálo se vyřazovacím
způsobem s možností opravy v útěše.
Celkovým vítězem turnaje se
stala dvojice Ivan Maděřič – Ondřej
Humpolík. Ve finále porazila dvojici
L. Dvořák – J. Úlehla 9:5. Vítězové
od začátku zápasu tahali za kratší
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konec. Navíc nadstandardně zahrál
ve finále Ivan Maděřič, a to na síti
i při svém servisu. Vítězové oplatili
ve „velkém finále“ finalistům porážku z „malého finále“ hlavní soutěže,
kde jim podlehli těsně 5:7. Pak však
vyhráli útěchu a tím se dostali zpět
do hry o celkové vítězství. Ve finále
útěchy porazili dvojici Aleš Kordulík - Michal Vrbňák, která obsadila
celkové třetí místo.

Počasí turnaji přálo. Občerstvení
také.
Za tenis Lubomír Dvořák
Závěrem bych chtěl všem sportovcům, ale i nesportovcům, příznivcům Baníku i jen divákům
poděkovat za podporu v letošním
roce a popřát hodně zdraví, štěstí
a osobní pohody v nastávajícím
roce 2016.

ALLSTARS FITNESS TEAM
Podzim je pro fitness ve znamení
pohárových soutěží, které se letos
uskutečnily čtyři – dvě v Brně,
v Opavě a v Ústí nad Labem. A tak
jsme během září a října „oprášili“
své závodní sestavy a hurá na to.
Letos bylo velké zastoupení
mezinárodních závodnic, a to především ze Slovenska a Polska. Ty
si také z velké části odvezly většinu
cenných kovů. Z toho důvodu jsme
byli velmi rádi, když se některá
z našich závodnic probojovala do
finále mezi 6 nejlepších. Z domácích se přidaly oddíly z Brna, Prahy,
Opavy a Přerova. Úroveň výkonů
rok od roku stoupá a nutí nás trénovat stále těžší gymnastické prvky.
Naše výsledky:
Grand prix fitness Brno:
Do 12 let – 7. m. V. Pekařová,
13. m. N. Bílíková
Nad 12 let – 3. m. L. Dulovcová,
5. m. N. Dvořáková, 7. m. L. Vagundová, 8. m. B. Slavíková
Grand prix Pepa Opava:
Do 11 let - 5. m. A. Kudrnová,
6. m. I. Bučková, 8. m. N. Bílíková,
10. m. E. Kučerová
Do 12 let – 5. m. V. Pekařová
Nad 12 let - 2. m. L. Dulovcová,
4. m. L. Vagundová, 5. m. J. Voldánová, 6. m. A. Černá
Smartlabs Cup Brno:
Do 10 let – 5. m. I. Bučková, 8. m.
K. Dubcová, 9. m. K. Dubšíková,
11. m. A. Kudrnová
Nad 10 let - 8. m. V. Pekařová, 9. m.
L. Dulovcová, 10. m. N. Bílíková
V říjnu proběhla v Brně nominace
na Mistrovství Evropy pořádané
v Maďarsku. Za náš oddíl byly
vyslány Klára Dubšíková a Kristýna Dubcová. Startovné, doprava
a ubytování bylo dosti drahé, proto
jsem velmi ráda, že nám finančně
pomohli zástupci obce a dívky
mohly reprezentovat Lužice i v Bu-

Allstars fitness team
dapešti. V obrovské konkurenci
skončila Klára Dubšíková na 11. m.
a K. Dubcová obsadila 14. příčku.
Děkuji tímto i p. Dubcové, která
dívky doprovázela a podporovala je.
Nyní se budeme soustředit na
nové skupinové sestavy, abychom
předvedli, co dokážeme na různých
společenských akcích.

foto: K. Knápková
Jelikož se děti k mé radosti velmi
snaží, chodí poctivě na tréninky
a někteří cvičí i o víkendech, přišel
za námi Mikuláš s andělem a čertem. Dokonce si s námi zasportovali
a přinesli dětem sladké balíčky. Čert
odešel s prázdnou. A já jim chci moc
poděkovat, že si našli čas a dorazili
i do sportovní haly.
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Ráda bych také zodpověděla
časté dotazy, jak se dají přihlásit
noví zájemci do fitness. Nábory
nepořádám, jelikož máme stále plný
stav ve všech třech skupinách. Má-li
někdo zájem přihlásit své dítě do
našeho oddílu, může mi zavolat na
tel č. 720 267 949 nebo napsat na

email: katka.knapkova@centrum.
cz. Pokud se nějaké místo uvolní,
ozvu se. Upřednostňuji děti z Lužic
a děti do 6 let.
Víc dětí ve skupině mít nemohu,
aby se nesnížila úroveň tréninků
a bezpečnost na nich. Více skupin
otvírat nebudu, jelikož od září opět

nastupuji do pracovního poměru
v MŠ Lužice. Velmi chci poděkovat
naší pomocné trenérce p. Janě Maršálkové, která se věnuje nejmladší
věkové skupině.
K. Knápková

BAŘINA CUP – POULIČNÍ HOKEJBAL LUŽICE
Dne 14. listopadu se na hřišti U Vrchnice uskutečnil sedmý turnaj v pouličním hokejbalu. Většiny z těchto klání se zúčastnily čtyři týmy, asi dvakrát byly týmy tři. Tentokrát se nás sešel opravdu hojný počet,
dohromady 28 hráčů. Tradičně to byly týmy Pazderovci, HC Ducks a Šakali, přibyl i nový tým Břeti
Balaje – Fištróni.
Hráli jsme systém každý s každým, a to dvoukolově. O vítězi rozhodl celkový počet bodů z obou kol.
Zápasy byly často vyrovnané a plné
bojovnosti. Hrálo se však v duchu
fair play, převládalo sportovní nadšení. Nakonec se z vítězství radovali
Šakali, kteří zvedli pohár nad hlavu
skoro po dvou letech. Na druhém
místě se umístili Pazderovci, kteří
obhajovali výhru z posledního
turnaje. Současně na 3. a 4. místě
skončili HC Ducks a Fištróni. Jako
vždy po turnaji vládla dobrá nálada,
popíjel se šampus z poháru a bylo
i pár vzorků „té domácí“. Hned jsme
se domluvili na dalším turnaji, který
by měl být v předvelikonoční sobotu. Pokud bude dobrá zima, chlapi
projevili velký zájem, aby se týmy
utkaly v hokeji na rybníkách. Tak
snad to konečně vyjde!
Na závěr bych chtěl klukům
poděkovat za zájem a účast, a to
i těm, kteří ze zdravotních důvodů
nemůžou nastoupit nebo odehrát
celý turnaj, ale zůstanou a podpoří
svůj tým.
Tak zatím zdar,
Jara Knápek
Kontakt pro zájemce o účast na
Bařina Cupu: 723 477 034
Bařina cup 2015
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SPORTOVNÍ ODPOLEDNE V SOKOLE
V neděli 7. prosince uspořádal
výbor T. J. Sokol Lužice Sportovní odpoledne pro všechny věkové
kategorie členů a jejich rodinných
příslušníků.
Nejvíce účastníků bylo ve věku
2-10 let. Děti se klouzaly na lavičkách, skákaly na trampolíně, házely
míčem, dělaly kotrmelce, běhaly
pod švihadlem, driblovaly mezi kužely, skákaly přes švihadlo (některé
i se svými babičkami).
Když po hodině zavelela náčelnice: „Pozor, nástup do řady!“, byli
všichni správně unaveni a pustili se
s chutí do občerstvení a některé děti
i do čokoládových medailí, které
každé dítě dostalo za účast.
Následovala diskotéka pro děti,
občerstvení rodičů a prarodičů, pak
jsme si zazpívali při harmonice. Na
závěr náčelnice všem popřála pěkné
prožití vánočních svátků a hodně
zdraví a štěstí v novém roce, což
přejeme i všem malým i velkým
z Lužic.
Myslíme, že to bylo hezké odpoledne a litovat mohou ti, kteří
dostali pozvánku, ale nepřišli.
Výbor T. J. Sokol

Antonín Krejčiřík ve spolupráci s obcí Lužice
pořádají na Cihelně - „Lužáku“

31. prosince 2014 ve 13 hodin již 7. ročník

Ukončení plavecké sezony 2015
PROGRAM
• Plavání otužilců z plaveckých oddílů Čech a Moravy v různých věkových kategoriích
• Setkání s přáteli
• Občerstvení
• Domácí zabijačka
S pozdravem „Zimnímu plavání 3x zdar!“ Antonín Krejčiřík a kolektiv
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Napsali nám
PODĚKOVÁNÍ MUZEJNÍMU SPOLKU
Dovolte, prosím, abych se nejdříve představil. Jmenuji
se Jaroslav Čech, je mi 63 let a již 33 let vedu při ZŠ
Moravská Nová Ves modelářský kroužek.
V druhém týdnu měsíce září tohoto roku jsem byl i se
svým modelářským přítelem panem Emilem Urbánkem
požádán vaším Muzejním spolkem ve Starém kvartýru,
zda bychom poskytli modely svoje i svých žáků na
výstavu, kterou tam spolek pořádal.
Rádi jsme vyhověli a mohu Vám říci, že jsme nelitovali. Už od zahájení, které proběhlo formou vernisáže
11. září, až po konec výstavy jsme se u členů spolku (lépe
by bylo napsat nadšenců) muzea Starý kvartýr setkávali

s velice příjemným a vstřícným chováním těchto lidí.
Náš modelářský kroužek z Moravské Nové Vsi již vystavoval v Břeclavi, Hodoníně, Uherském Hradišti i jinde,
ale vystavovat ve Vaší obci pro nás bylo velmi příjemné.
Záměrně neuvádím žádná jména členů Muzejního
spolku, abych snad na někoho nezapomněl. Vyřiďte jim,
prosím, náš obdiv a dík za jejich profesionální práci!
Děkujeme.
Vedoucí modelářského kroužku
při ZŠ v Moravské Nové Vsi Jaroslav Čech
Držitel rekordu nejdelšího mini autovlaku
Emil Urbánek

VÁNOČNÍ POVÍDKA VLADIMÍR
Jednoho lednového dne dopoledne, bylo dost pod nulou, se objevil před vrátky domku chlapík s prorostlými
skráněmi, jen v anoraku a hned na mě - ty mě nepoznáváš?
Po původních vteřinových rozpacích si v duchu říkám,
kdo by to mohl být, ten hlas je mně povědomý, podobá se
hlasu Vladimíra, s kterým jsem bydlel čtyři roky na koleji.
„Kde se tu bereš?“ „Nebudeš tomu věřit, ale budu učit
v Lužicích matematiku. Naše škola byla požádána v rámci
spolupráce s MND o vzdělávání jejich pracujících.“
„Která škola?“ „No Střední průmyslová škola kamenická
a sochařská v Hořicích.“ Jen mně vrtalo hlavou, kdo by
tak daleko z Hradce jel do Lužic učit matematiku. „To víš,
když se tato nabídka objevila na poradě školy, kde učím,
a řeklo se Lužice, tak jsem si vzpomněl, že jsi z Lužic, a tak
mě tady máš. Mám jen chvíli čas, poněvadž zanedlouho
mě čeká oběd a po obědě vyučování.“
„Pojď dále, udělám ti čaj na zahřátí, a budeš–li mít
chuť, dám ti štamprdli.“ „Co čaj, jdu rovnou k tobě, abych
ochutnal, jaká děláš vína po třiceti letech, která tehdy
vyráběl tvůj otec.“ Vyrazil mně tím dech a říkám mu: „Ve
sklepě je zima.“ „Mně to nevadí.“ Jdu se tedy obléci sám.
Ve sklípku „pod kuchyní“ mívám na deset vzorků vín
různých druhů i kvalit, stejně je nemohu prodat. Vladimír vše zkontroloval zrakem a projevil se jako zkušený
degustátor, dávaje přednost chardonnay, sauvignonu,
zvláště rulanda šedá mu učarovala. Tak sedíme a klábosíme a Vladimír po chvíli říká, že musí jít na oběd,
který mu nabídli v jídelně Komárkova podniku. Potěšil
mě, že mu víno chutnalo. V duchu mu přeji, aby se mu
dobře učilo. Loučíme se a Vladimír říká, že ještě přijede
dvakrát, naposled pak na závěrečnou lekci matematiky,
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a to si vezme s sebou harmoniku a našincům zahraje své
milované slovácké písničky.
S další návštěvou neotálí zahříváním v kuchyni
a rovnou ho to táhne do sklípku. Tentokráte je to vymyšlený systematický a matematický postup, jak všechno
důkladně ochutnat a poznat. Již jej odděluji tenčími
hladinkami vínka, ale snaží se stihnout co nejvíce. Na
rozloučenou si bere víno pro sebe a známé. Mně to ovšem nedá a ptám se, jak se mu bude učit. Odpovědí je
mi poučení, že matematice nikdo nerozumí a po víně mu
to lepší pálí. Mohu klidně dodat, že není dalek pravdy.
Rozbalil široký úsměv, mně pak oči do němého úžasu.
Vinař je vždy potěšen, když víno chutná, má tak zpětnou
kontrolu nad svým výrobkem.
Poslední matematická lekce byla spojena i s rozloučením se studenty a matematikou. Na to si přivezl tahací
harmoniku. Večírek na rozloučenou se konal, ale jak
to všechno dopadlo, přesně nevím. Později v telefonu
smutně konstatoval, že si někde postavil harmoniku
a věnoval se jiným záležitostem. O harmoniku někdo
zavadil, ta spadla a následovala menší destrukce. Přesto
po chvilce mohl pokračovat ve své produkci jako muzikant, neboť mu přinesli dvě harmoniky a mohl si vybrat.
Vladimír nezanevřel na moravské Slovácko a nedávno
byl opět zde, tentokráte v Mikulčicích s hosty z Hradce
a náhradní harmonikou.
Tak zůstaly vzpomínky na Vladimíra nejen mně, ale
také pracujícím v MND a přátelům z blízkého okolí.
Procházeje obcí, vidím sochy vytvořené jeho studenty
a shledávám, že to mělo význam, aby Vladimír učil
matematiku v Lužicích.
Jindřich Maršálek

V úterý 24. listopadu jsme společně vyhodnotili a uzavřeli již
desátý ročník soutěže Rozkvetlé
Lužice. Na fotografování a výběru
fotografií se letos podíleli členové
Klubu česko – francouzského partnerství, ekologické komise a pan
Daniel Leclair (zahradník z Isdes).
Dvacet fotografií soutěžilo na internetu v anketě. Téměř devadesát
fotografií domů se utkalo v závěrečném hodnocení na Tabačárně za
účasti pozvaných majitelů těchto
domů. Děkujeme všem za pomoc,
organizaci a podněty k této soutěži.
Výhercům blahopřejeme!
Děkujeme všem občanům za péči
o jejich domy a okolí a za vytváření
krásného prostředí naší obce.
Jana Líčeníková

Výsledky soutěže
Rozkvetlé Lužice 2015:
Kategorie rodinné domy
1. místo Opluštilovi
2. místo Koneční, Kratiny
3. místo Ringerovi
4. místo Hvorečtí
5. místo Stöhrovi
6. místo Urbanovi
7. místo Kučerovi
8. místo Popovští
9. místo Vyroubalovi
10. místo Brhelovi, U Staré šachty
11. místo paní Středulová
12. místo Brhelovi, Velkomoravská
13. místo paní Tabasová
Kategorie firmy:
1. místo zahradnictví Bílíkovi,
Dvorní
Internetová soutěž
1. místo Opluštilovi
2. místo Ringerovi
3. místo Brhelovi, U Staré šachty

foto: Klub česko-francouzského partnerství
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Babské rady / Společenská kronika

NAŠI JUBILANTI
říjen – prosinec

Babské rady
ZAJÍMAVÉ RECEPTY NEJEN NA SILVESTROVSKOU PARTY
VĚNEČKY „MARADKY“

CHLEBÍČKY ZA HUBIČKU

V nově otevřeném okýnku „babské rady“ v Lužickém
zpravodaji si určitě zaslouží pozornost receptura zvaná
věnečky „Maradky“, která se na Starém kvartýru vychvaluje a mám ji od paní Milady Maradové, zakládající
členky Muzejního spolku.
Slyším její zvonivá slova: „Dám ti recept na věnečky
– nic na tem není... A jakú máš trúbu?
Uvaříš 30 dkg vody, 30 dkg sádla, 30 dkg polohrubé
mouky, po vychladnutí do teho opatrně vyšleháš 7 vajec
(jedno po druhém), přidáš špetku prdopeč – to je fígl.
Na plechu uděláš věnečky a šup do horké trúby, aby
nabylo. Po upečení po obvodu rozřízneš a naplníš krémem: 1 l mléka, 2 vanilkové pudinky, hrst polohrubé
mouky, nezapomeň na RUM, uvař to na kašu, zasypej
vanilkovým cukrem, přikryj to utěrků a nechaj vychladit. A potom do půl kila vyšlehaného másla přidávej tu
vychladlů směs.“ Výrobě věnečků je potřeba věnovat
se nadmíru snaživě s cukrářskou láskou.

Na připravenou nakrájenou veku nebo bagetu
namažeme pomazánkové máslo (bez příchuti), na to
položíme velké rajče nakrájené na tenké plátky (na
každý chlebíček 2 plátky). Na to doprostřed umístíme
drobně nakrájenou cibuli a tu polejeme malou lžičkou
majonézy. Necháme alespoň 1 hodinu uležet, aby se
chutě propojily.

prdopeč – zkratka názvu prášek do pečiva

Bedřiška Polešáková
Miluška Kopřivová
Viera Vojtíšková
Božena Smolíková
Blažena Krejčiříková
Marie Suchánková
Josef Kučera
Josef Řežábek
Blahopřejeme

DOMÁCÍ QUACAMOLE
(čtěte gvakamole)
Pro přípravu 1 větší misky potřebujeme 2 měkká
avokáda, 1 limetku, 1 velké rajče, 1-2 stroužky česneku (dle vaší obliby), trochu soli. Avokáda oloupeme
a zbavíme pecky, nakrájíme na tenké proužky a rozmixujeme v mixéru na hladkou konzistenci, pak přidáme
další výše uvedené ingredience, nakonec vymačkáme
limetku a vše rozmixujeme. Poté dáme do lednice
vychladit. Do quacamole namáčíme nejlépe nachos,
eventuálně jiné chipsy.

Soňa Zimková

Dobrou chuť přeje Olga Poláčková

Společenská kronika
V měsíci listopadu oslavili
zlatou svatbu manželé

Jaroslav a Marta Hromkovi

VÍTÁNÍ DĚTÍ
22. 11. 2015
Izabela Špačková
Vincent Hrdlička
Julie Ungerová
Kateřina Válková
Sofie Pelikánová
Nina Hegnarová
Ondřej Mráka
Adam Antoš
Ondřej Drobeček
Tadeáš Divácký

ZEMŘELÍ OBČANÉ A RODÁCI
v roce 2015
80 let
80 let
85 let
85 let
85 let
92 let
94 let
94 let

Já půjdu tam,
kam všechna pokolení odešla,
a lesy budou dále snít a vody
dřímat, v lesku bílých hvězd.
J. Zeyer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ludmila Kordulíková
Marie Blahová
Josef Matulka
Jindřich Klička
Stanislav Zámečník
Oldřiška Samsonová
Jan Zimek
Anna Grochálová
Luděk Janeček
Ludevit Stibůrek
Jiří Příkazský
Vlasta Fučková
František Benada (Prušánky)
Drahomír Hýža
Anna Pitzingerová
Ing. Josef Kuchař
Miroslav Šimek (Velkomoravská)
Marie Benadová
Anežka Zimková
Ludmila Junošová
Jaroslav Mikulica
Dana Bartečková
Stanislav Viktorin
Drahomíra Čapková
Zdeněk Vojáček
Zdeňka Vrzalová
Mária Strýčková

96 let
86 let
59 let
69 let
83 let
80 let
92 let
82 let
63 let
81 let
61 let
80 let
63 let
59 let
83 let
82 let
85 let
91 let
94 let
95 let
69 let
54 let
71 let
86 let
63 let
66 let
90 let

Blahopřejeme
a do dalších let přejeme
hodně zdraví a spokojenosti.
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Inzerce

KADEŘNICTVÍ
stříhání, barvení, melír

LEVNÌJŠÍ

PLYN a ELEKTØINA

Marcela Kremlová
Velkomoravská 233/281
696 18 Lužice

Tel.: 723 832 541

snííme Vaše výdaje za plyn a elektøinu
vyøídíme za Vás pøepis energií na jinou osobu
Zpravodaj obce Lužice
vychází 4x ročně.
Periodický tisk územního
samosprávného celku

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

da

se

Be

ov

l.
au

nik

efá

m
70

Hlavní
køiovatka

Št

ìr

VZP

tec

ha

Ro

sm

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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PÁNSKÉ, DÁMSKÉ

foto:
D. Šimíková
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VÁNOČNÍ JARMARK

Inzerce

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:

