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ať láska nezvadne v té naší zemi.
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Přejeme
Všem krásné
prožití svátků vánočních
a šťastný Nový rok 2014.
pracovníci OÚ
a redakční rada Lužického zpravodaje
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Slovo starosty

Slovo starosty

S L OVO S TA RO S T Y
Vážení spoluobčané,
blíží se závěr roku a tak
je možné zrekapitulovat rok
2013 a současně reálně
nahlédnout do roku 2014.
Z významnějších akcí roku
2013 stojí za zmínku dokončení rekonstrukce ul. Velkomoravská výstavbou smíšené
cyklostezky, odstavných stání
a výsadbou stromů. Na účelové komunikaci za tratí ČD
(délka 1300m) a v ul. U Staré Šachty (délka 240m)
byl položen nový asfaltový
povrch. Dokončena byla výstavba chodníků na hřbitově
a rekonstrukce chodníku
v ulici U Lidového domu.
Byla provedena likvidace
sondy LU – 52 v areálu TJ
BANÍK a to včetně terénních
úprav. Ukončena byla i vrtba
průzkumné sondy Lužice
184 v lokalitě „Suché Žaby“,
bohužel s negativním výsledkem. Provedena byla výsadba
stromů podél cesty do Dolních Bojanovic (lípy) a do
Josefova (ořechy).
V roce 2014 proběhne
výstavba nového sběrného dvoru (v místě stávající
oplocenky pro vývoz větví,
trávy a listí) v hodnotě 10. mil.
Kč. Současně bude zahájen
provoz sběrného dvoru pro
bioodpad (4 mil. Kč), Po
přeložení vzdušného vedení
NN v ul. Dlážděná bude vy2

řešit předmětnou problematiku
komplexně ve třech rovinách
Od 1. ledna 2014 bude
zřízena obecně závaznou vyhláškou Obecní policie, což
prezentuje vyčlenit z rozpočtu
1 mil. Kč na plat a odvody jednoho strážníka, vybavení služebny a zakoupení policejního
vozu. S ohledem na pořizovací
náklady bude druhý strážník
přijat v roce 2015.
V průběhu roku 2014 bude
instalován kamerový monitorovací systém v prostoru
před OÚ a v prostoru před
hřbitovem a mateřskou školou. Pořizovací náklady činní
400.000 Kč. Systém bude
postupně rozšiřován do další
problémových lokalit.
Vzhledem k tomu, že závěry
přestupkové komise v Hodoníně nepřinesly očekávaný
efekt, byla zřizovací listinou
starosty zřízena přestupková

Foto: Denisa Šimíková

budováno parkoviště u MŠ.
Následně bude v téže ulici
vybudován chodník. Budou
opraveny a vyměněny herní
prvky dětských hřišť. V lokalitě
Vinohrádky bude provedena
výsadba zeleně budoucího
lesoparku.

Vzhledem k nárůstu kriminality (vykrádání chat a domů),
vandalismu, nedodržování dopravních předpisů, zakládání
černých skládek a nerespektování základních principů občanského zákoníku, rozhodlo
Zastupitelstvo obce Lužice

komise obce Lužice, která
zahájí činnost od 1. ledna
2014. Občané tak budou moci
řešit přestupky přímo na OÚ
v Lužicích.
Výše uvedené skutečnosti
znamenají pozitivní kvalitativní
změny, jak v oblasti hospodaření s odpady, tak v oblasti
samosprávy a občanského
soužití.

Závěrem děkuji všem, kteří se aktivně podílí na rozvoji
naší obce, a to jakoukoliv
formou.
Do závěrečných dnů roku
2013 přeji občanům Lužic
příjemné prožití svátků vánočních, veselého Silvestra
a pevné zdraví v roce 2014.
Ing. Jaroslav Kreml
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Aktuálně z radnice

Aktuálně z radnice
• RO vzala na vědomí rozhodnutí starosty obce
Lužice o zřízení Komise k projednání přestupků v obci Lužice od 1. 1. 2014 a seznámila se
s obsahem Zřizovací listiny, jmenováním členů
Komise k projednávání přestupků a jednacím
řádem komise.

Aktuálně z radnice
KRÁTKÉ ZPRÁVY
• Chcete zasílat aktuality z webových
stránek obce na Váš email? Přihlaste se
zasláním emailu na simikova@luziceuhodonina.cz.

Březen
Duben

12.3.2014
9.4.2014

26.3.2014
23.4.2014

• Zmeškali jste hlášení místního rozhlasu?
Texty všech hlášení, oznámení a pozvánek najdete také na webových stránkách
• Na www.luziceuhodonina.cz v menu FOTO
obce.
– VIDEO naleznete také:
V menu Hlášení místního rozhlasu (nabídka
- Fotografie z akcí:
- Lužice Burčák open 2013
vlevo) jsou uvedena všechna oznámení z hlášení místního rozhlasu, která se netýkají kul- Vítání občánků
turních a společenských akcí v obci a v okolí
- Výstava holubů, drůbeže a králíků
a nekomerčních oznámení pro občany.
- XV. štafetový běh o pohár Boba Zháňala,
Informace o kulturních a společenských akHrušky
cích v obci i okolí jsou pak uveřejněny v menu
- Posezení pro seniory
Aktuality a Okolí.
- Vánoční jarmark a rozsvícení stromu
- Videa se čtvrtletníky obce Lužice
• Potřebujete informace o jakýchkoliv
změnách v nastavení a provozu kabelové
• Vývoz odpadu na konci prosince 2013:
televize?
SOBOTA 28. PROSINCE 2013
Kontaktujte společnost NOEL s.r.o.
tel.: 518 359 635 a 607 866 813,
Vývoz odpadu na 1. čtvrtletí:
e-mail: info@noel.cz
Leden
15.1.2014
29.1.2014
Únor
12.2.2014
26.2.2014

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE LUŽICE
• RO projednala a schválila Řád veřejného
pohřebiště Obce Lužice s účinností od 1. 1.
2014.
• RO projednala a schválila Smlouvu o správě
veřejného pohřebiště se společností LUTES
s. r. o., Česká 1, Lužice, s účinností os 1. 1.
2014.
• RO projednala a schválila nájemné a cenu
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služeb spojených s nájmem hrobového místa
s účinností od 19. 11. 2014
nájemné
5 Kč/m2/rok
služby spojené s nájmem
30Kč/m2/rok
celkem
35 Kč/m2/rok
• RO projednala a schválila potvrzení o přijetí
dotace z MŽP, ze dne 4. 11. 2013 (akceptační číslo 13160324) na realizaci akce Svoz
bioodpadů v obci Lužice.

• RO projednala a schválila záměr vybudování
kamerového systému v obci Lužice v roce
2014 s kamerami zatím na dvou místech
v obci – u OÚ Lužice a u MŠ v Lužicích.
• RO projednala a doporučila ZO ke schválení
OZV č. 1/2013 o zřízení Obecní policie.
• RO projednala a schválila výdaje spojené s akcí Posezení pro seniory 16. 11.
2013 v 15. 00 hod. ve výši cca 12. 000 Kč.
• RO projednala a schválila nákup 120 ks knižní
publikace Lidé, kroje, tradice s tím, že 30 ks
bude zařazeno do darů a 90 ks na prodej za
částku 980 Kč/ks.
• RO projednala žádost sdružení nájemníků
bytů na ulici Havířská o zákazu parkování
vozidel na pozemku p. č. 1907/2 a části
pozemku p. č. 231/1, vše k. ú. Lužice
u Hodonína za činžovním domem č. 585 na
pozemku p. č. 235, k. ú. Lužice u Hodonína.
RO rozhodla pozemek p. č. 1907/2 a části
pozemku p. č. 231/1, vše k. ú. Lužice
u Hodonína za činžovním domem č. 585 na
pozemku p. č. 235, k. ú. Lužice u Hodonína
nechat zatravnit a osadit stromy.
• RO projednala žádost Nemocnice TGM
v Hodoníně o finanční příspěvek na pořízení
nových lůžek.RO schválila finanční příspěvek Nemocnici TGM v Hodoníně ve výši
10.000 Kč.

žice a vlastníkem nemovitostí (pozemků p.
č. 3068/11 a 3068/16, k. ú. Lužice u Hodonína) Jihomoravským krajem, ke stavbě
„Stavební úpravy sítě obce Lužice 2013 – SO
05 – Místní komunikace ulice Hradební“.
• RO schvá-lila Dohodu o obstarávání správy
zahradního domku mezi obcí Lužice a Antonínem Krejčiříkem Lužice na pozemku p. č.
2184/3, k. ú. Lužice u Hodonína od 15. 10.
2014 do 30. 4. 2014.
• RO projednala a schválila Smlouvu o dílo
s dodavatelem AIR TECHNOLOGY, s. r. o.
Čajkovského 47, Hodonín na dodávku klimatizačního zařízení do Sportovní haly v Lužicích.
• RO vzala na vědomí zprávu o průběhu výběrového řízení k akcím:
- Svoz bioodpadu v obci Lužice
- Lužice – Sběrný dvůr
- Zprávu k úpravám veřejné zeleně v lokalitě
Vinohrádky (obnova krajinné zeleně v k. ú.
Lužice u Hodonína)
- Zprávu k rekonstrukci plynárenského zařízení (rozvodů plynu) v ulicích Naftařů, Dvorní
a Březová.
• Pronájem hrobového místa na r. 2014 –
2024
Koncem roku 2013 vypršela většina nájemních smluv na pronájem hrobového místa.
Od ledna 2014 je možné na OÚ Lužice
uzavírat nové smlouvy a zaplatit nájem
hrobového místa na období l 2014 – 2024.
Bližší informace podá a uzavírání smluv provádí
Denisa Šimíková – tel.: 608 903 152

• RO projednala a schválila Smlouvu o právu
provést stavbu mezi stavebníkem Obcí Lu5

Aktuálně z radnice

Aktuálně z radnice/Pro seniory

VÝSLEDEK VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
konané ve dnech 25.10. – 26.10.2013 – LUŽICE
Okrsky celkem zpr. v % Voliči
V y d a n é V o l e b n í Odevzda- P l a t n é % platných
v seznamu obálky
účast v % né obálky hlasy
hlasů
2

2

číslo

Strana

100,00

2 384

1 331

55,83

1 329

Platné hlasy
celkem
v%
264
20,01

1

Česká str.sociálně demokrat.

2

Strana svobodných občanů

3
4
5

HLAVU VZHŮRU - volební blok

6

Občanská demokratická strana

9

politické hnutí Změna

6

1 319

99,25
Pořadí
2

18

1,36

10

Česká pirátská strana

37

2,80

8

TOP 09

109

8,26

6

3

0,22

14

83

6,29

7

0,45

13

10

Strana soukromníků ČR

11

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

2

0,15

15

125

9,47

4

13
15

Suver.-Strana zdravého rozumu

6

0,45

13

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

18

1,36

10

17

Úsvit přímé demokr.T.Okamury

116

8,79

5

18

Dělnic.str.sociální spravedl.

12

0,90

11

20

ANO 2011

302

22,89

1

21

Komunistická str.Čech a Moravy

194

14,70

3

22

LEV 21-Národní socialisté

0

0,00

17

23

Strana zelených

23

1,74

9

24

Koruna Česká (monarch.strana)

1

0,07

16

Foto: Denisa Šimíková
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OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY STOČNÉHO
Společnost LUTES s. r. o., Česká 1, Lužice oznamuje, že Valná hromada společnosti LUTES
s. r. o. dne 25. 11. 2013 schválila od 1. 1. 2014 novou cenu stočného ve výši 35,00 Kč/m3
(uvedená cena stočného je bez DPH).
V souvislosti se stanovením nové ceny stočného na rok 2014, informujeme odběratele o možnosti úpravy plateb měsíčních záloh na stočné v sídle firmy LUTES, s. r. o., Česká 1, Lužice
(Krejčiříková Renata – tel. 518 357 345).
Josef Staněk
ředitel společnosti LUTES s. r.o.

Pro seniory
Otázky pro starostu
Posezení s písničkou pro seniory bylo
nejen příležitostí si zazpívat, zatančit
a pobesedovat s přáteli, ale také napsat
své dotazy panu starostovi. Některé z nich
uvádíme:
1. Je možné přinutit majitele neobdělávaných pozemků k jejich úpravě?
Ano, podat stížnost na MěÚ Hodonín,
odbor ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
2. V ulici Záhumenní od hřbitova po křižovatku bychom prosili označit rychlost
(snížit).
V I. pololetí zde budou instalovány dopravní značky „Zóna 30“, které omezují rychlost
na 30 km/hod.
3. Kde mají občané parkovat v části obce
od školy ke zdravotnímu středisku – ulice
Velkomoravská, když nejsou vymezena
parkovací místa. Občané stávají na cyklostezkách, což se nelíbí OÚ. Je tedy možnost odkoupení pozemku (cyklostezky)

a vytvoření parkovacího místa na vlastní
náklady?
Odkoupení pozemku pod cyklostezkou
není možné. K parkování je možné využít se
souhlasem obce pozemky mezi chodníkem
a rodinným domem. Tam kde není dostatek
prostoru, je nutné parkovat na obecních parkovacích plochách. Realizace projektu rekonstrukce ulice Velkomoravská v úseku od školy
po nádraží byla zahájena v roce 2002 a nebylo
v našich možnostech projekt změnit.
4. Na cyklostezkách u hlavní silnice jsou
nevyhovující nájezdy.
Prověříme.
5. V ulici Vinohrádky při výjezdu z bočních
ulic vadí velké keře u domu Kozumplíkových a Krylových.
Keře budou odstraněny.
6. Dodělat cyklostezku až do Hodonína.
Velmi nebezpečné vyjíždění na silnici před
křižovatkou na Kapřiskách.
7

Pro seniory
Není v naší kompetenci.
Podle posledních informací
ze strany Hodonína se pracuje na výkupu pozemků a na
projektové dokumentaci.
7. Stále se setkávám s nešvarem a to znečištěním
odpadky v Boříčku naproti
firmy Grozbeckert, kde
vyváží odpad občané z Mikulčic a rovněž podél obnovené cesty kolem trati,
která byla nedávno pěkně
upravená, a to položením
nové vozovky a dosypáním
krajnice. Před 14 dny se
tam objevily pytle s plasty. I přes zákaz vjezdu si
lidé zkracují cestu autem
z Mikulčic do Hodonína.
Ohrožují pěší i maminky
s kočárky, které využívají
tuto cestu k procházkám
s dětmi.
Přistižení původce založení černé skládky je velmi
problematické, a proto prostřednictvím firmy LUTES,
s.r.o. provádíme pravidelně
1x za týden likvidaci těchto odpadů. Ve zmíněném
úseku účelové komunikace je instalováno dopravní
značení se zákazem vjezdu
motorových vozidel, s výjimkou dopravní obsluhy. Dodržování tohoto značení je
v kompetenci policie ČR.
Zlepšení situace nastane po
zahájení činnosti obecního
strážníka v Lužicích.
Ing. Jaroslav Kreml,
starosta
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Pro seniory

SEN IORŮ M
a jejich rodinám
Sčítání lidu v roce 2011 potvrdilo, že i v naší obci narůstá
počet občanů v důchodovém
věku a naše populace stárne.
Máme velmi početnou skupinu seniorů, které zdravotní
stav umožňuje aktivní využití
volného času. Zapojují se
do života i řízení obce, věnují se nejrůznějším koníčkům, pomáhají svým dětem.
Klub seniorů v naší obci patří
se svými sto padesáti členy
k nejpočetnějším a zároveň
k nejaktivnějším spolkům
v Lužicích. Aktivně pracují
senioři také např. v Muzejním
spolku, Sokole, ve Svazu
vinařů, chovatelů, a dalších.
S přibývajícím věkem přicházejí zdravotní problémy a roste
počet seniorů, kteří potřebují
pomoc a péči svých rodin
i obce. Tvoří další skupinu se-

niorů naší obce. Většina z nich
chce co nejdéle zůstat ve
svém domácím prostředí, být
alespoň částečně soběstačným a nezávislým. Oni i jejich
rodina potřebují informace
o službách a nabídkách pomoci. Nejsložitější a zároveň
nejohroženější skupinou jsou
osamělí občané, kterým nemá
kdo pomoci a poradit. Máte-li
sami problémy, nebo někoho
takového ve svém okolí, buďte
všímaví a informujte nás o jeho
potížích.
Na podzim jsme pozvali
naše seniory na Kulatý stůl
sociálních služeb, kde se dozvěděli o možnostech využití
nabídek služeb a pomoci různých organizací. Také senioři
informovali představitele obce
o svých problémech a požadavcích na zlepšení služeb

pro seniory. Uspořádali jsme
exkurzi na Den otevřených
dveří Domova pro seniory
v Bažantnici, Psychodomečku
a Azylovém domě v Hodoníně.
V besedách a exkurzích pro
seniory budeme pokračovat
i v příštím roce.
Nová pravidelná rubrika nazvaná „PRO SENIORY“ bude
přinášet informace o službách
pro seniory i rady, jak řešit
nejrůznější problémy. Můžete
se na nás obracet.

Foto: Denisa Šimíková

Pomoc při získávání informací v oblasti sociální péče a služeb:
Obecní úřad Lužice
Mgr. Jana Ambrožová, místostarostka tel. 511 117 826
mobil 724171335
Sociální komise RO
Předsedkyně: Drahomíra Sasinková
Členové:
Jar mila Pražáková – ul.
U Vrchnice, Marie Popovská

- Dvorní, Štěpánka Černá
U Stadionu, Marie Černá –
Na Pískách, Jana Márová
- Velkomoravská, Bc. Václav
Potužník - Vinohrádky
SLUŽBY U VÁS DOMA
Kadeřnice -Věra Pindová
tel. 608 518 022

Nákupy, koupání, pochůzky,
lékárna - Alena Filipová
tel. 725 991 025
Dovoz obědů - MŠ Lužice
tel. 518 357 369
Pečovatelská služba Homediss - 518 352 357

Masáže - Martin Gut
tel. 720 348 545

ČINNOST KLUBU SENIORŮ
Blíží se desáté výročí založení Klubu seniorů. Počátky
byly obtížné, neměli jsme
ponětí, co a jak dělat. Zaměřili
jsme se na kulturní činnost.
Rozhodli jsme se nějak vyplnit
volný čas a samotu seniorů,

umožnit jim společná setkání,
besedy, možnost si zazpívat
či zatancovat - tak se staly
tradicí každoroční Josefské
zábavy. První rok měl náš klub
70 členů, dnes jich máme víc
než 150. Ale sejít se jednou

ročně najednou nestačilo,
a proto se postupně přidávaly
další akce. Tak velký počet seniorů má také mnoho různých
zálib a my se snažili zaujmout
co nejvíce z nich.
Dvakrát ročně organizu9

Pro seniory

Osobnost
na naše mladší spoluobčany
– děti z MŠ a ZŠ. Ke Dni dětí
na ně pamatujeme různými
dárky. Mnoho našich členek
připravuje svačiny pro účastníky Sochařského sympozia,
pečou koláčky pro různé kulturní akce v obci, pomáhají při
organizování kulturních akcí
- hody,vinobraní a podobně.
Pečení vánočního cukroví
pro účastníky rozsvěcení vánočního stromu bylo naším
adventním dárkem. Dobrovolný příspěvek, který jsme za to
získali od občanů, činil téměř
sedm a půl tisíce korun a bude
rozdělen na dárky dětem MŠ
a školní družiny.
Touto cestou chci poděkovat všem seniorkám, které
nám během let pomáhají nebo
pomáhaly, ale zdraví jim zabránilo v práci pokračovat. Rádi
mezi sebe přijmeme mladší
seniory, kteří budou ochotně
v naší práci pokračovat.
Za klub seniorů
M. Kadalová

Posezení pro seniory

jeme poznávací zájezdy do
blízkých i vzdálenějších míst
naší vlasti, dvakrát do roka
návštěvy divadla v Uh. Hradišti
a Brně, milovníkům dechové
hudby zajišťujeme návštěvu
koncertů v Hodoníně. Mnozí
přivítali koupání v Lázních
Hodonín, jiní zase cyklo výlety
do blízkého okolí či posezení
s písničkou u harmoniky.
10

Foto: Denisa Šimíková

Podařilo se zajistit týdenní
pobyt v Mariánských. Lázních,
Janských Lázních a na Horní
Bečvě. Příští rok se chystáme
na 5 dnů do Trenčianských
Teplic. Z členských příspěvků
a dotací obce platíme dopravu
na všechny kulturní akce. Pro
jubilanty máme připravená
přáníčka, pro ty nejstarší drobné dárky. Nezapomínáme ani

OSOBNOST - A N T O N Í N K O M O S N Ý
Lužická generace osmdesátníků nás stále překvapuje svou vitalitou
a aktivním způsobem života.
Činnost Tělocvičné jednoty
Sokol v Lužicích je v posledních sedmnácti letech nerozlučně spjata s osobností Antonína Komosného. Byl nejen
iniciátorem obnovení Sokola
v naší obci v roce 1996, ale
osobně vynaložil značné úsilí
na jeho dosavadní činnost.

Antonín Komosný se narodil
v roce 1933 v sokolské rodině.
Jeho otec byl nejen výborným
stolařem, ale také aktivním
členem a činovníkem Sokola
Lužice už v době předmnichovské republiky. Syn Toník
začal cvičit v Sokole již od
útlého mládí, nejdříve jako
žák a později jako dorostenec. V dorosteneckém věku
se jako cvičenec účastnil XI.
všesokolského sletu v Praze
v roce 1948 a o něco později
byl svědkem násilného rozpuštění Sokola v celé republice.
Duch vlastenectví a oddanost
demokratickým ideálům, které
získal v Sokole i v rodině v něm
však zůstaly i nadále.
Když listopad 1989 otevřel
po více než čtyřicetileté nucené přestávce cestu k obnovení
ČOS a tím umožnil aktivizaci
sokolské činnosti v župách
i jednotách, byl A. Komosný
mezi prvními iniciátory obnovy
Sokola v Lužicích. Lužická
jednota se stala součástí Sokolské župy Slovácké. Antonín
Komosný se stal starostou
jednoty a tuto náročnou funkci
vykonává s velkou zodpovědností doposud.
Nebylo jednoduché po tak
dlouhé přestávce znovu začínat. Bylo třeba vyřešit majetkové otázky jednoty, obnovit

cvičitelské aktivity, rekonstruovat a modernizovat Sokolovnu
i sokolské hřiště, budově dát
novou střechu a řešit řadu dalších větších i menších porblémů. Díky pomoci OÚ a hlavně
vytrvalostí starosty se mnohé
podařilo.
Již po dvou letech od obnovení činnosti připravila jednota
velmi zdařilou oslavu 90. výročí
svého založení. Na oslavu
byli pozváni nejstarší členové
Sokola, konala se slavnostní
akademie, výstava „90 let TJ
Sokol Lužice“. Počtem svých
členů (185) se v té době jednota zařadila mezi největší
jednoty Sokolské župy Slovácké. O deset let později v roce
2008 si jednota v Lužicích
připomenula i sto let od svého
vzniku. Při té příležitosti byla
odhalena na budově Sokolovny pamětní deska. Za pouhých 12 let trvání sokolského
cvičení v obci vznikla řada
tělocvičných a sportovních
oddílů, z nichž některé jsou
aktivní doposud a úspěšně
reprezentují jednotu i navenek. Mimořádně cenné je
zastupování TJ Sokol Lužice
na všesokolských sletech.
Oddíl žáček cvičil v náročných
skladbách na sletech v roce
2000 a 2006. Obdivuhodné je
však zvláště cvičení na posled11

Osobnost/My všichni školou povinní
ních třech sokolských sletech
nejstarších zástupců lužické
jednoty. Dokázali to tři ženy
a jeden muž - starosta jednoty.
Antonín Komosný se těší
velké úctě všech členů Sokola
v Lužicích. Je vzorem člověka,
který se nevzdává a vytrvává ve
svém odhodlání. Nezapomíná
ani na zásluhy svých předchůdců. Je živým svědectvím
myšlenek zakladatele Sokola
Miroslava Tyrše. Za celoživotní
práci pro Sokol byl oceněn stříbrnou madailí Československé
obce Sokolské.
Tr valé bydliště má sice
v Brně, kde pracoval a prožil
s rodinou téměř celý svůj
život, svůj důchodový věk
však zasvětil práci pro lužický
Sokol. Z Brna dojíždí do Lužic,
kde pečuje o dům a zahradu
po rodičích, vykonává náročnou funkci starosty Sokola,
a protože po svém tatínkovi
zdědil lásku ke dřevu a šikovné
ruce, strávil už stovky hodin při
opravách a údržbě lužické Sokolovny. Stále je aktivním cvičencem. V letošním roce cvičil
v Praze na XXII. Všesokolském
sletu. U své manželky Jiřiny
nachází pomoc i pochopení,
a tak se mu daří skloubit všechny své povinnosti i koníčky. Při
jeho vitalitě a šikovnosti mne
vůbec nepřekvapuje, jaké má
výborné vlastnoručně vyrobené červené vínko.
Miroslava Rošková
a Jana Ambrožová
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My všichni školou povinní

MY VŠICHNI ŠKOLOU
POVINNÍ
Jak se máme v mateřské škole?
Školní rok již máme v plném
proudu a tak bychom se s vámi
rádi podělili o to, co jsme za
těch několik měsíců zažili.
Během měsíce září jsme na
schůzce zasvětili rodiče nově
příchozích dětí do celkového
chodu a fungování mateřské
školy. Všichni příchozí byli
také seznámeni s nejbližšími
akcemi a předběžným plánem
školního roku. Dále se děti a p.
učitelky zúčastnily dne „Lužické vinobraní“ a všichni společně jsme si užili dýňový den, kdy
děti přinesly ozdobené dýně
a ochutnaly dobroty vyráběné
doma společně s rodiči.
V říjnu jsme začali navštěvovat pohádkovou solnou jeskyni
v Hodoníně, kam přihlášené děti dojíždí jednou týdně
autobusem. Pro předškolní
děti byl v tomto měsíci otevřen kroužek „Předškoláček“.
Vzhledem k tomu, že počet
předškolních dětí je poměrně
vysoký, rozhodli jsme se, že si
„Předškoláčka“ povedou paní
učitelky v každé třídě samostatně. To nám umožňuje pracovat s dětmi v menším počtu,
věnovat se jim individuálněji
a lépe je na vstup do základní
školy připravit. Dále mají děti
možnost navštěvovat kroužek

angličtiny a to bez jakéhokoli
věkového omezení. Seznamování s tímto cizím jazykem
probíhá formou her a jiných
zábavných činností, při kterých
si děti ani neuvědomují, že se
učí. A již tradičně funguje i cvičení rodičů s dětmi a folklórní
kroužek. Zde se děti seznamují
s lidovými tanci, zpívají a přednáší. Jejich šikovnost je pak
možno vidět například při vítání
občánků.
V listopadu nás začátkem
měsíce navštívilo divadlo „Šikulky“ z Vracova. Děti zhlédly tři
pohádky a všechny se jim moc
líbily. Další akcí byla návštěva
kulturního domu v Hodoníně,
kde si pro nás herci přichystali
představení s názvem „Jak se
Honza učil čarovat“. A do třetice všeho kulturního si děti užily
představení divadla Sluníčko,
které k nám dorazilo koncem
měsíce. Proběhlo také fotografování v kulisách s vánoční
tématikou.
Prosinec jsme přivítali zvesela a to s pomocí písniček
a básniček, které děti hned
1. prosince zazpívaly a přednesly při rozsvěcování vánočního stromu. I přes lehkou
nervozitu některých účinkujících se celé vystoupení dětem

velmi povedlo a jejich výkon
zcela jistě přispěl k navození předvánoční atmosfér y.
V tomto měsíci bylo, troufám
si říci, pro děti nejočekávanější
období. Navštívil nás v naší mateřské škole Mikuláš s čertem
a andělíčkem. Děti byly dlouho
dopředu velmi zvědavé, jestli
jim Mikuláš přinese dobroty,
nebo zda se jejich drobné hříšky donesly až k pekelnickým
ouškům a „vyfasují“ od čerta
jen uhlí a brambory. Na tuto
akci byli pozváni i rodiče.
Další akcí, která proběhla
ve spolupráci s rodiči, bylo
vánoční zvonění s následným
jarmarkem na školní zahradě.
Krátkým průvodem za zvuku
zvonečků jsme si zpříjemníli čekání na ty nejkrásnější
svátky v roce, které přicházejí
v jeho samotném závěru – Vánoce, svátky klidu a míru.
A co bychom vám chtěly přát? Snad, jak se zpívá
v jedné písničce „…kéž láska
v trvalku promění se, světlo
a klid v duších rozhostí se.
Přejme si, ať se dál máme
rádi, ať se s námi štěstí kamarádí…“.Závěrem bychom rády
poděkovaly panu Ing. Krásnému, manželům Sobotkovým
a rodině Repíkové za krásné
sponzorské dary, díky kterým
se rozzářila očka dětí v naší
mateřské škole ještě o trošku
víc. Děkujeme!

STŘÍPKY

Z

PRIMA

Š K O LY

- Při příležitosti Mezinárodního dne seniorů jsme do
školy pozvali nejen babičky,
dědečky našich žáků, ale
i další lužické seniory. Třídní
učitelé si pro ně a svoji třídu
připravili program zaměřený
na Evropský den jazyků.
Děkujeme všem, kteří mezi
nás přišli.
- Sběr starého papíru se
opět vydařil. Nejvíce papíru
přinesla 3. třída, v jednotlivcích mezi nejúspěšnější
patřili: Matěj Matuškovič,
Alžběta Hubačková, Julie
a Olga Skočíkovy, Diana
Pryglová, Lucie Holešinská,
Zdeněk a Gabriela Chládkovi, Marek Kotlařík, Nikol
a Lukáš Petráskovi. Z výtěžku za sběr zasíláme finanční
podporu naší indické adoptované dívce.
- Na podzim jsme také sportovali. V pátek 27. září se

chlapci a děvčata zúčastnili
atletického závodu Akropole cross, který se konal
v Mikulčicích. Medaile získali:1. místo: Eva Černá, 7.tř.,
Veronika Doricová, 9.tř.2.
místo: Veronika Hromková 2.tř., Natálie Sobotková
4.tř., Jakub Slatinský 4.tř.,
Richard Svoboda 5.tř., Lucie
Balášová 9.tř., Radek Zálešák 8.tř., 3. místo: Richard
Karas 2.tř., Marek Kotlařík
3.tř., Martin Kožík 7.tř., Miroslav Malík 8.tř..
- V pondělí 10. října se uskutečnil tradiční Štafetový běh
Boba Zháňala v Hruškách
za účasti známých atletů
Báry Špotákové, Vítězslava
Veselého a Boba Zháňala.
tentokrát jsme medaili nezískali. Poprvé jsme závodili
v nových funkčních dresech,
za které Radě Obce děkujeme.

Nejlepší žáci ve sběru papíru

Foto: Jana Líčeníková

Za kolektiv MŠ Lužice
Mgr. Petra Kramářová
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My všichni školou povinní
Děkujeme paní Mirošové za
její čas a ochotu. Děkujeme
taky za výborný čaj.
Gabriela Stibůrková

Foto: Denisa Šimíková

- U příležitosti 95. výročí vzniku Československé republiky jsme pro žáky 8.
a 9. třídy uspořádali besedu
s předsedou Československé obce legionářské Valtice
Mgr. Františkem Trávníčkem.
- V celostátním i krajském
kole Zborovského závodu
branné zdatnosti mládeže
bojovali žáci 5. a 9. třídy. Dominika Fojtů a Natálie Štorková se umístily na prvním
místě, Radek Laub a Martin
Černý na místě druhém.
Páťákům (Richard Svoboda,
Pavel Kapusta, Michaela
Janečková, Emilie Fogtová)
se nepodařilo medaili získat.
- V listopadu naše 5. třída
byla v keramické dílně
u paní Mirošové. Když jsme
k ní přišli, hezky jsme pozdravili a pokračovali na
zahradu. Měla tam hodně
keramických výrobků. Byl
tam i pes Argo a sedm koček. Pak jsme všichni vešli
do keramické dílny, kde byla
přichystána hlína, hadříky,
papír a ostatní pomůcky.
14

Paní Mirošová nám začala
vysvětlovat skřítka: vzali jsme
hadřík, udělali placku a taky
papírovou kouli, kterou jsme
dali na placku. Z placky
vznikla koule. Ze dvou kuliček bylo zápěstí a ze dvou
kuželů rukávy. Nos byla kulička se špicí, kterou jsme
zapíchli do koule. Nohy byly
válce do kulata. Vousy - placka tvaru kapky s čárkami.
Jako klobouk nám posloužil
kužel s dírkou.Teď musí vše
do pece na vypálení. Při další
návštěvě jsme své výrobky
dotvořili.

Foto: Jana Líčeníková

- Turnaj v „Člověče, nezlob,
se“ má své vítěze, v jednotlivých kategoriích to jsou: Marek Kotlařík a Iva Jevčaková.
- Třeťáci prožili zábavné učení
KOČKOHRÁTKY. Proměnili
se v hravá a rozverná koťátka, zamňoukali si písničky.
Bystré kočky skládaly text,
počítaly ulovené myšky,
řešily hádanky, uvolňovaly
si grafomotorickými cviky
tlapičky. Nakonec jsme si
přečetli, jaký je život koček
z knihy Kocourek Modroočko a v encyklopediích si
vyhledali zajímavosti o kočkách. Kočičí školička se nám
líbila a už se zase těšíme na
další hravé dopoledne.
koťata ze 3. třídy
- Prima škola Lužice přeje
všem úspěšný a šťastný
nový rok!
Mgr. Jana Líčeníková

Informace a zprávy ze

ZUŠ

Ve školním roce 2013-2014 se v naší pobočce ZUŠ Dolní Bojanovice učí celkem 22 žáků hrát na hudební nástroj - z toho 15 na
klavír, 3 na violoncello a 4 na zobcovou flétnu. Vyučujícími jsou
Marie Havránková - violancello a klavír a Krista Hallová - dřevěné
dechové nástroje.
V minulém školním roce byla naše žákyně Sabina Hytychová
přijata ke studiu na osmiletém hudebním gymnáziu v Brně, takže
je nyní studentkou prvního ročníku.
V tomto školním roce nás čekají soutěže v oboru klavír a smyčcové nástroje. Za naši pobočku se na ni připravují 3 žáci, okresní
kolo se uskuteční v březnu 2014.
Stav žáků je v tomto školním roce naplněn, případní zájemci
o studium v ZUŠ v příštím školním roce se mohou v květnu dostavit k přijímacím talentovým zkouškám. Žákům, kteří se chtějí učit
hrát na smyčcový nebo dechový nástroj škola nebo obec Lužice
zdarma zapůjčí.
Za lužickou pobočku ZUŠ Dolní Bojanovice
Marie Havránková

K U L T U R A
PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE
1. adventní neděle v Lužicích byla krásná hlavně
tím, kolik lidí bylo ochotno
udělat radost, věnovat nezištně svůj čas, úsilí a práci
ostatním. Byla rekordní
nejen návštěvností diváků,
snězeného cukroví, patentů, vypitého svařáku
a čaje, ale i tím, že pro děti
z MŠ a školní družiny darovali občané na zakoupení
hraček téměř 7500 Kč.
Děkujeme !

Předvánoční čas jsme letos zahájili prvním lužickým
jarmarkem. První adventní
neděli zaplnili Sokolovnu (aby
byli pěkně v teple) netradiční
prodejci: spolky - skauti, brontosauři, včelaři, kvartýrníci,
senioři, malí čtenáři a šikovní lužičtí občané. Nabízené
zboží bylo velmi pestré – od
krásných vánočních perníčků,
keramiky, šitého a pleteného
zboží, mýdel, šperků, hraček
až po různé druhy svícnů,

věnců, zvonečků, vánočních
ozdob, medu a dokonce knížek (těch prý prodali Kvartýrníci padesát). Pro mlsné
jazýčky zde bylo připraveno
seniorkami 400 ks patentů
a trubičky. Málokdo odolal
vůni punče od Brontosaurů
a přitom si ještě stihl litím
olova zjistit, co ho v budoucnu čeká. Malí návštěvníci si
vyrobili dárečky v rukodělných
dílničkách skautů, včelařů
a brontosaurů. Chasa zase
15
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Kultura
prodávala svůj nový originální
kalendář a mnoho žen se
nechalo zkrášlit kosmetičkou.
Zvědavých návštěvníků postupně přibývalo, zboží zase
ubývalo a před pátou Sokolovna praskala ve švech. Ale to už
začínal program u vánočního
stromu před radnicí, a dav
návštěvníků se přesunul tam.
Úvodní píseň ještě do tmy
zazpívala Bára Tomanová, ale
když děti poprosily, rozsvítil se
i vánoční strom. Ten letošní
darovala rodina Žemberyová.
Paní učitelky s dětmi MŠ, ZŠ,
Lužičánku připravily pěkný
program, zazpívali naši Mužáci
a šohaji s panem starostou
pokřtili nový kalendář. Škoda jen, že se někteří diváci
natlačili tak blízko k jevišti, že
bránili ostatním ve výhledu.
Díky výborným kuchařkám
a sponzorům z řad místních
vinařů a podnikatelů, jsme
mohli všichni zdarma ochutnat
svařák, čaj a voňavé vánoční
cukroví, které nabízely seniorky a vedoucí stravování MŠ.
Takže kdo neviděl, s přáteli
u dobrého svařáčku a cukroví
mu bylo také dobře.
Jana Ambrožová

1. Lužický vánoční jarmark
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S MIKULÁŠEM DO FRANCIE
Ve spor tovní hale proběhla v sobotu 7. prosince
2013 akce S Mikulášem do
Francie. Tuto akci organizoval
Klub česko – francouzského partnerství ve spolupráci
s obcí. Bohatý program obsahoval spoustu činností,
ukázek, vystoupení. Před
vstupem jsme řezali adventní
poleno stejně jako naši přátelé v Isdes. Každých 10 cm
představovalo symbolickou
vzdálenost 10 km. Do Isdes
se nám nepodařilo urazit
polenovou vzdálenost, ale výprava do Isdes na rotopedech
a orbitreku byla zvládnuta.
Svým uměním nás přišly potěšit děti z cimbálky, cvičenky
All stars fitness týmu., Bob
Divílek – muž v kostce. Zajímavou besedu nejen o Tour
de France si pro nás připravil
mistr světa v jízdě na vysokém
kole pan Josef Zimovčák. Ten
také odstartoval naši výpravu
do Isdes. Štafetu převzala
paní místostarostka, která si
také vyzkoušela sedět a jet
na kole pana Zimovčáka. Děti
namalovaly obrázky pro děti
do Isdes a také čekaly, až
přijde Mikuláš a dá jim nadílku.
Zájemci se mohli podívat na silová cvičení mladých, kteří se
zabývají cvičením označované
Street workout. Tradiční diktát
pro dospělé přišel zájemcům nadiktovat ředitel školy.

Cesta do ISDES na rotopedu

Diktát pro dospělé

Cvičenci Street workout

Foto: Lucie Jungwirthová
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Na závěr celého odpoledne
organizátoři spočítali žetonky,
které každý účastník mohl za
určitou činnost získat a podpořit tak spolek či organizaci
v Lužicích. Vítězem se stal All
stars fitness tým dětí. Trenérka
při předání finanční částky
hned věděla, na co vítězných
tisíc korun použije – zakoupí
cvičenkám kraťasy. Blahopřejeme!
Chtěla bych poděkovat
hostům Josefu Zimovčákovi,
Bobu Divílkovi a všem, kteří
v programu účinkovali. Děkuji
panu Josefu Staňkovi za vytvoření perfektního technického
zázemí, pracovníkům firmy
Lutes za dokonalou spolupráci, fitnesscentru za zapůjčení
strojů, obci Lužice za zakoupení mikulášských balíčků
pro děti, Matěji Motyčkovi za
ozvučení celé akce, pracovnicím všeobecné zdravotní
pojišťovny za finanční podporu této akce, panu řediteli
Miroslavu Hunčovi za diktát.
Poděkování patří Mikuláši,
andělovi a čertům za krásný
a milý přístup nejen k dětem.
Určitě děkuji všem členům
a přátelům klubu česko –
francouzského partnerství,
kteří pomohli při organizaci
této akce. A zcela určitě děkuji
všem, kteří svojí účastí podpořili partnerství obcí Lužice
a Isdes. Těším se s vámi příští
rok opět na viděnou!

Plánované akce na rok 2014
11.1. 2014 Krojový ples
27.2.2014 Lužická laťka
1. 3. 2014 Fašaňková obchůzka, Fašaňková taneční zábava
8. 3. 2014 Ples SRPDŠ
30.3. 2014 Velikonoční zábava
30. 4. 2014. Štafetový závod na kolečkových bruslích
31.5. 2014 Sportovní den k příležitosti Dne dětí
5.7. 2014 Předhodové zpívání
6. - 8.7. 2014 Cyrilské hody
1. 8. 2014 Vernisáž sochařského sympozia „Dřevo – kámen“ Lužice 2014
13.9. 2014 Vinobraní
30.11. 2014 Rozsvícení vánočního stromu
26.12. 2014 Štěpánský košt vína
31. 12. 2014 Rozloučení se starým rokem na Cihelně

KROJOVÝ PLES
11. ledna 2014
začátek 19:00 v Sokolovně
předtančení - moravská beseda
DH Hornobojané

SPORTOVCŮ
22. února 2014
Začátek v 19:30 hodin
v Sokolovně
Hraje Amadeus

Jana Líčeníková
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PLES SRPDŠ
8. březen 2014
Začátek
v 19:00 hodin
v Sokolovně
Hraje Kombet

Rok se s rokem sešel a na
mně je, abych zhodnotil ten,
který právě končí z pohledu
Slováckého krúžku.
Volba stárka byla snad ještě náročnější než ta minulá.
Nikdo na sebe nechtěl vzít tíhu
zodpovědnosti za budoucnost
celé chasy a celý večer padaly
nejrůznější výmluvy typu - budu
se ženit, mám moc práce, jsem
líný jak veš, budu nemocný,
z práva se mi dělá na noze
vyrážka a různé další bludy.
Přesto se nakonec vybrali tři,
jejichž argumenty proč to nebýt
byli nejchabější - Peťa Marada,
Rosťa Rutar a Lukáš Kopřiva.
Nevím, jak dramatické to bylo
u děvčat, ale stárkami se staly Lucka Nováková a Eliška
Černá.
Na volbě stárka vznikla také
první fotografie do chasovního kalendáře: „První svačina
stárka“ podle motivu Poslední
večeře Páně od Leonarda da
Vinciho. V té době jsme však
ještě netušili, že nějaký kalendář budeme dělat. Ta myšlenka
se teprve usazovala v našich
hlavách a naplno dozrála až
po prázdninách, kdy přibyly
další fotografie. Ale pojďme
postupně.
Leden byl klasicky ve znamení plesů. Ten náš krojovaný
se uskutečnil 12. ledna a hrála
DH Legrúti. Ke dvěma domácím kolečkům se při české

besedě přidalo ještě kolečko
mužáků s manželkami, kolečko
chasy z Mikulčic, z Hodonína
a z boskovického souboru
Velen. Tombola byla bohatá,
koláčky výtečné, zábava skvělá,
súdná stolica spokojená, nohy
bolavé, ráno mlhavé a obědy
nedojedené...
9.února proběhla akce
mnohými proklínaná i velebená, fašaňková obchůzka. Urodilo se nám letos hojně nových
masek např. turek, Joker, skupinka rumunských kočovnic,
zmatený pán, co nevěděl kolik
je hodin a který je den, v masce vousatého předsedy ROH,
zebra a spousta dalších. O hudební doprovod se postaralo
kvartero Zuzka (harmonika),
Mira (basa) a na housle Rosťa
a Bobr. A protože byla zima,
byl nám na každé zastávce
nabízen malý příruční domácí

tekutý přímotop na jedno použití. Zejména v ulici Dvorní se
jich letos urodilo nespočetně.
Ještě štěstí, že jim na podzim
Montgas natáhl plyn a mohou
si jím letos vytopit domy tak,
že tolik tekutých přímotopů již
nebude potřeba vyrábět a nám
se v příštím roce podaří dostat
dál než k domu č.p. 752/8.
Večer jsme pochovali basu,
která odpustila kde komu, kde
co, a šli spát.
Velikonoce v mnohém připomínaly spíše Vánoce, asi
za to mohlo těch deset čísel
sněhu, který napadl. To nám
ale nevadilo, protože jsme se
v teple Sokolovny sešli na koštu
výborných vín našich i přespolních vinařů. K tomu nám zahrála
a zazpívala CM Slovácko mladší
s primášem Petrem Maradou
(pozn.: tím z Mikulčic, náš
umí jenom na lesní roh a ještě
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Spolky

špatně). V pondělí ráno jsme
tradičně obešli všechna naše
děvčata a pořádně je zmrskali.
Přece si nevezmeme na triko,
že by nějaká uschla. Děvčice
hezky poděkovaly, podarovaly
nás pohárkem vína, chlebíčkem
a hlavně mašlí na pomlázku
a kocár.
Když na Velikonoce mohly
být tuhé mrazy, tak proč by
na hody nemohla být tropická
vedra, a taky že jo. Stárci to
s modlením za počasí asi trošku přehnali, ale nemáme jim
to za zlé. Letošní hody byly
i díky absenci deště prostě
perfektní a trocha toho horka
nám nemohla uškodit, ba naopak. K tomu nám po všechny
tři dny hrála DH Zlaťulka, která
je u nás už jako doma. Děvčata se předháněla, která má
pěknější sukňu, kluci zas kdo
má delší péro na klobúčku
a tancovalo se, jedlo a zase
tancovalo a pilo. No, vždyť to
znáte. V úterý se děvčata oblekla za šohaje a kluci zas za
20
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doktora Bobra a jeho partičku
lazarů. Vzpomínám na bezhlavě
zmateného pána, co vyptával
pětikorunu a zase nevěděl,
který je den. Také na Laďu,
co presoval hrozny aj s rukou
(prý, aby toho bylo víc), dále
na chlápka s tasemnicí a na
podařenou plastickou operaci.
Po hodech si partička šohajú zajela do Chorvatska

(viz. článek v minulém čísle
lužického zpravodaje). Odtud přibyla další inspirace pro
kalendář a na Mikulecké hody
další. To jsme se rozhodli udělat
mikulčákům pod zeleným trošku
pozdvižení. Přijeli jsem k nim
pod zelené každý na svém koni.
Že to byla trefa do černého,
jsme poznali podle mohutných
ovací ve stoje. Nám ale v tu chvíli
moc do zpěvu nebylo. Řídit půltunové zvíře, na kterém sedíte
podruhé či potřetí v životě, není
žádná sranda.
Na slavnosti vinobraní nás
tentokrát u obecního úřadu
nepotkala tetička s nakradenou zeleninou (mimochodem,
prý ji pustili z vězení při lednové
amnestii a teď seká dobrotu),
místo toho jsme se ocitli na
prvním koncertě kapely „Lužický nářez“ v čele s kapelníkem
panem starostou Kremlem.
Byli výborní, už se nemůžu
dočkat, až vydají své debutové

Kalendář je možno zakoupit v trafice Štela za cenu 180 Kč

album. Pak se šlo podle plánu
průvodem k Lidovému domu,
kde pokračovala zábava s DH
Hornobojané, a kde mužákům
při hlídání hory notně zatápěla
skupina cyklistů říkajících si
Draci.
Po vinobraní jsme se naplno vrhli na dokončení kalendáře. Na Starém kvartýru
vznikl snímek Elišky coby Marilyn Monroe, na přechodu
u kostela se prošla děvčata
ve stylu slavných The Beatles,
na kopci u Vrchnice postavili
šohaji májku po vzoru amerických vojáků stavějících vlajku na
ostrově Iwo Jima po jeho dobytí
v roce 1945. Na dvoře Lutesu
jsme si zase sedli na vrchní díl
máje stejně, jako seděli svačící
dělníci na traverze při stavbě
Rockefellerova centra v roce
1932 a pro fotografie z metra,
Karlova mostu a Titaniku jsme si
koncem září udělali celodenní
výlet do Prahy. Velký dík patří
Zuzce Procházkové za grafiku
kalendáře, Pavle Martinů a Vojtovi Novákovi za fotografie. Také
panu starostovi, který se na
rozsvěcení vánočního stromku
stal jeho kmotrem. A vlastně
všem co se na jeho vzniku podíleli. Díky.
Závěrem bych chtěl dodat
trochu odvahy mladým, kteří
by chtěli začat chodit v kroji.
Nebojte se, my nekoušeme
a je s námi celkem legrace. Tak se přijďte podívat
na některou z našich akcí
nebo navštivte naše nové
a designové stránky www.
skluzice.cz.
Ondřej Damborský

CO NOVÉHO U SKAUTŮ?
V Lužicích už víc jak deset let funguje družina Sojky. Nedávno ale
proběhlo pár změn. Vyměnili jsme vedoucí Lucii Dordovou (která
utekla za vyššími skautskými povinnostmi) za vedoucí novou, kterou
je Lucka Nováková. Lucka vede Sojky a s pomocí Kristýny Neugebauerové Pampelišky. Holky družinu lehce restrukturalizovaly - starší
děti poslaly do mikuleckých oddílů a ze Sojek je tak družinka pro
děti první až třetí třídy. Díky tomu budou Sojky kvalitnější družinou,
protože program se bude soustředit na jednu věkovou skupinu. Do
družiny se přidala spousta nových členů a ostatní skauti se moc
těší, až se s nimi potkají na výpravách příští rok.
Druhou lužickou družinou jsou Káňata, jejichž členové jsou ale
už starší, jsou takzvaní rádci a jejich úkolem je pomáhat vedoucím
s přípravou a provedením schůzek pro mladší družiny. Někteří tak
pomáhají přímo v Lužicích, jiní jezdí do Mikulčic. Kromě pomoci
vedoucím je to také nejlepší způsob pro rádce samotné, jak se
naučit vést efektivně družinu, mohou se inspirovat našimi staršími
vedoucími a získat tak neocenitelné zkušenosti. Proto pro ně bylo
skvělou zkušeností podílet se na programu podzimní výpravy, na
kterou jsme jeli na Littner 22.-24. listopadu. Na podzim taky proběhl
tradiční karneval v Mikulčicích a drakiády v Mikulčicích i Prušánkách.
A co nás čeká? 20. prosince proběhne v Mikulčicích lampionový
průvod Pochod světlušek, na který vás srdečně zveme. V únoru
se můžete těšit na první ročník dětského karnevalu v Lužicích,
v březnu pak na karneval v Prušánkách a dospělí se určitě rádi
nechají pozvat na skautský Country bál v Mikulčicích, který je naplánovaný na 29. března. Samozřejmě stále rádi uvítáme nové
členy do družiny Sojek v Lužicích. Stačí přijít v jakékoliv úterý
na klubovnu k obecnímu úřadu, kde se schůzky konají od
17:00 do 18:00. Těšíme se na vás na oddílovkách a akcích.

Foto: Jiří Švehla; podzimní výprava na Littner
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T.J.Sokol Lužice přeje
všem svým příznivcům
klidné Vánoce
a mnoho radosti
v novém roce 2014.

Lužičtí Mužáci přejí všem občanům
pokojné Vánoce a mnoho zdaru, pohody,
trpělivosti, dobré mysli a dobré vůle
po celý rok 2014.

Děkujeme Vám za přízeň, kterou jste nám během letošního roku projevili, děkujeme
sponzorům za podporu naší činnosti a těšíme se na setkání s Vámi na některé z akcí, jež
budeme v průběhu roku 2014 pořádat, či se jich účastnit.
22
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R o zh o v o r
Když je koníčkem otužování
K dnešnímu rozhovoru jsem si pozvala pana Antonína Krejčiříka – zimního plavce, lužického
občana, člena TJ Baník Lužice. V roce 2011 byl oceněn na plese sportovců za úspěchy a propagaci otužileckého plavání.
1. Toníku, kde plaveš a od
kdy se věnuješ zimnímu
plavání?
Velmi rád si zaplavu v Lužicích na Cihelně. V roce
2008 jsem se začal otužovat. Od prosince 2008 do
března 2009, kdy byla zamrzlá voda, jsem neplaval.
Od 20. března 2013 plavu
nepřetržitě každý den. Když
je voda zamrzlá, musím si led
nejdříve rozbít.
Od roku 2010 se účastním
i různých soutěží. Také si zaplavu i v jiných než lužických
vodách, v rámci soutěží,
kterých se účastním. Abych
mohl závodit, musím být
registrovaným otužilcem.
Zpočátku jsem byl registrován v klubu Nautilus Břeclav.
Nyní jsem registrován v Jihlavském plaveckém klubu
AXIS, který je na třetím místě
v republice v zimním plavání.
2. Co všechno obnáší zimní
plavání?
Na každou plaveckou sezónu je vypracován kalendář,
během roku se uskuteční
22 závodů. Každý závod je
bodovaný. Abych se mohl
24

zapojit do soutěže, měl bych
absolvovat 10 bodovaných
závodů. Do listopadu závody
probíhají na stojatých vodách, od prosince do února
ve vodách tekoucích.
3. Které závody absolvuješ
a jaké úspěchy již máš?
Jsem soutěživý typ. Snažím se absolvovat bodované
závody, tedy jezdím po celé
republice. Začínal jsem na
krátkých tratích s umístěním
na prvních místech. Pochopil
jsem, že tyto vzdálenosti
jsou pro mne nevyhovující.
Chci být lepší. Musím plavat
delší vzdálenosti, získávat
více a více bodů. V současnosti plavu na vzdálenos-

tech 500 a 750 metrů. Mezi
otužilci zaujímám 51. místo
v republice. Ve své kategorii
jsem čtvrtý v republice.
4. V jaké vodě a při jaké
teplotě se ti plave nejlépe,
a jak probíhá tvůj trénink?
Nejraději mám místo na Cihelně u štreky, poblíž jedné
břízky, kde je jodová voda.
Jodová voda je jednou ze tří
krásných věcí, které vnímám,
když plavu. (Ty ostatní si
musí čtenář domyslet.) V létě
plavu na fyzičku, abych získal kondici. V zimě potřebuji
vydržet ve vodě tak dlouho,
jak trvá závod. Většinou plavu podél mola, břehu. Když
je zamrzlé, plavu v takovém

prostoru, z jakého si led rozbiju. Když je led moc vysoký,
připravím si prostor asi 2 x
15 m. Plavu v tomto úseku
přibližně 12 – 15 minut,
zhruba 1200 m. Jakmile jsou
prsty na rukou a nohou zkřehlé, vylézám z vody. Teplota
vody je samozřejmě podle
podmínek. Když je zamrzlé,
voda je velmi studená, dva až
tři stupně. Plavu za každého
počasí, i když je teplota vzduchu i minus deset stupňů,
jdu si také zaplavat.
5. Koho napadlo začít plavat právě na Silvestra v Lužáku?
Byl to můj nápad. V roce
2009 jsem plaval pro rodinu a kamarády, k tanci
a poslechu nám zahrál na
harmoniku pan Knápek na
terase restaurace Lužák.
V roce 2010 jsem plaval
s kolegou z klubu Nautilus

Z fotoalba pana Krejčiříka

Břeclav Josefem Pulmannem. Přišlo více diváků, nad
rybníkem kroužili rogallisté.
A protože se zdálo, že by
tato akce mohla zajímat více
nejen lužických občanů, dohodli jsme se další rok s obcí
na spolupořadatelství. V roce
2011 společně se mnou plavali další tři otužilci. Při cestě
do vody jim hrál na trubku
kapelník dechové hudby

Šohajka Vojtěch Ducháček.
A vloni, v roce 2012, se do
ledové vody za krásného
počasí ponořilo 43 otužilců.
Nejvíce plavců (třicet) bylo
z oddílu Fides Brno, který je
mnohonásobným mistrem
České republiky v zimním
plavání. V Lužicích jsme také
mohli vidět i přemožitele
kanálu La Manche Lenku Pacákovou, Petra Miholu a také
mistryni republiky v zimním
plavání Elišku Novotnou.
Dalšími účastníky byli plavci
ze Skalice (v počtu osm)
a z oddílu Nautilus Břeclav
(pět). Tento rok byl ve znamení rekordního počtu otužilců
a velkého zájmu diváků.
6. Myslím, že vznikla další
tradice setkávání lužických
občanů. 31. prosinec je
na Cihelně ve znamení
ukončení plavecké sezóny
a rozloučení se se starým
rokem. K tomu všemu při25
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spívá příjemná atmosféra,
občerstvení, které je v Tvé
režii.
Ano, myslím, že je to pěkná akce. S občerstvením pro
plavce i diváky mi obětavě
pomáhá každý rok moje rodina. Rodina si zaslouží mé
poděkování, všichni mi při
této akci pomáhají. Jsem
rád, že mám jejich podporu.
Největší dík patří mé manželce. Zpočátku s mými
plaveckými aktivitami moc
nesouhlasila. Dnes je na
mě tak hodná, že vždy když
odjíždím na závody, mám
v tašce úplně vše pečlivě
připraveno a přichystáno.
Za podporu této akce bych
také rád poděkoval panu starostovi Jaroslavu Kremlovi,
místostarostce Janě Ambrožové, členkám obecního
zastupitelstva J. Pražákové,
J.Líčeníkové a ochotným lidem, kteří pomáhají s organizací. Dále členkám klubu seniorů za pomoc při přípravě
občerstvení. Loňský ročník
byl úspěšný i díky sponzorům, kteří plavání podpořili:
Obec Lužice, Stavební firma
Plus pan Anovčin, TJ Baník
Lužice, Region Podluží, Vinařství Glos Moravská Nová
Ves, Mountfield Hodonín,
Sravební firma Krejčiřík Petr,
podnikatel Tomáš Urban,
restaurace Lužák, Matěj Motyčka. Poděkování patří i chovatelům koní Janu Kulykovi
ml., Jaroslavu Rozsypálkovi,
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Historie
jí. Nyní jako penzista mám na
to vše dost času.

paní Světlaně a slečně Janě
za obohacení silvestrovského odpoledne jízdou na koni
pro přítomné děti i otužilce.
7. Otužování je tvým velkým
koníčkem. Máš však i jiné
záliby.
Mám rád přírodu, vinice,
ovocné stromy, pole, zahradu. Pěstuji si zemědělské
produkty pro svoji potřebu.
To jsou činnosti společně
s plaváním, které mě naplňu-

8. A jak to vidíš s letošním
silvestrem?
Rád bych pozval všechny
příznivce zimního plavání.
Začátek bude ve 13 hodin.
Zúčastní se další otužilci,
kteří byli loňskou akcí velmi
nadšeni. Občerstvení bude
zajištěno, vlastní hrníček na
svařák je vítán.
Do nového roku mám takové přání. Abych nebyl v Lužicích jediným a přidali se ke
mně i další plavci a mohl zde
vzniknout otužilecký klub.
Toníku, chtěla bych Ti poděkovat za rozhovor, poděkovat
za organizaci a přípravu silvestrovského odpoledne. Přeji Ti,
aby vše opět zdárně na Cihelně proběhlo a do nového roku
přeji Tobě i Tvé rodině hodně
zdraví a spokojenosti. Ať se Ti
dobře plave a máš spoustu
dalších sportovních úspěchů.
Jana Líčeníková

Antonín KrejĀiĢík
Cihelna Lužák
ve spolupráci s Obcí Lužice
31. prosince 2013

UkonĀení plavecké sezóny 2013
od 13.00 hod
obĀerstvení zajištĒno

Z HISTORIE
410 let
340 let
145 let
140 let
95 let
90 let
85 let
80 let
70 let
65 let
55 let
50 let
45 let
45 let
45 let
40 let
40 let
40 let
35 let
35 let
25 let
20 let
20 let
20 let
15 let
15 let
15 let
10 let
10 let
10 let
10 let
5 let
5 let
5 let
5 let

Významná výročí obce připadající na rok 2014

datováno pečetidlo obce s rádlem a štěpařským nožem
obec měla jen 16 osídlených domů, 1 nově obydlený, 21 gruntů opuštěných
obec je součástí správního okresu Hodonín, zřízena jednotřídka
dostavěn a vysvěcen kostel
počátek knihovnické činnosti
byl zakoupen dům pro sídlo fary
založen pěvecký sbor Volná myšlenka
odjezd sklářů do Egypta
začala v obci těžba ropy
založena Pionýrská organizace
založen Sbor pro občanské záležitosti (svatby, pohřby, vítání)
rozšířen hřbitov, stavba pietní síně, úprava obřadní síně na MNV
začátek plynofikace (sídliště MND, MNV, kino, zdrav. Středisko)
částečná kanalizace v Chalupách, dláždění chodníků
vznikla zahrádkářská osada na Strání
dokončena a slavnostně otevřena MŠ na Velkomoravské ulici
pokračování v plynofikaci, v sokolovně vyměněny parkety
vznikl pěvecký sbor žen
v Domě služeb zřízeno kadeřnictví, holičství, sběrna šatstva a prádla
přes silnici na návsi položen živičný koberec
referendum o osamostatnění obce
začíná vycházet Lužický zpravodaj
obec má 734 obytných domů, 828 bytů, 2612 obyvatel
ukončen provoz kina
první znak a propor obce – udělení symbolu
při výkopech při budování kanalizace archeologický nález – popelnice
(pravděpodně pohřebiště)
dokončeny vozovky v ul. Sklářská a Lomená, začala výstavba lokality Vinohrádky
vyzvednutí starých dokumentů z báně kostela
výstava „Lužice na přelomu 19. a 20. století, podpisová akce – zachování Starého kvartýru
výročí 130 let od vysvěcení kostela, uložení kopií dokumentů do báně
na obci zřízen internet
ZŠ získává název „Základní škola Jaroslava Dobrovolského“
obec získala titul „Vesnice Jihomoravského kraje“ – zlatou stuhu
dokončena generální oprava Starého kvartýru
založen Klub čs. francouzského partnerství
V. Kotásková, kronikářka
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I v zimě myslíme na přírodu
Brontosauři opět vyrazili na budky

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
ROZKVETLÉ LUŽICE 2013

Letošní Den pro přírodní park se nesl ve
znamení monitoringu zahnízděnosti budek
vyvěšených v přírodním parku Mikulčický luh.
Při té příležitosti jsme také provedli nezbytné
opravy a čištění. Budky jsou tak připraveny
opět na jaro, aby je mohli zase obydlet ptáci.
Vyvěšování a údržba hnízdních budek je důležitou činností, která má prokazatelný kladný
vliv na životní prostředí kolem nás. Hnízdních
dutin v současném lese ubývá společně s tím,
jak dochází k těžbě starých stromů. Pro ptáky
jako je sýkora, lejsek nebo různé druhy sov
jsou však nezbytné k tomu, aby mohli vyvést
svoje mladé. Tito ptáci přitom tvoří nezbytný
článek potravního řetězce - loví hmyz a hlodavce - čímž přispívají k udržování rovnováhy
v životním prostředí.
Ctibor Brančík

Vyhodnocení proběhlo 19. 11. 2013 v budově ČSZ „Tabačárna“ a bylo vybíráno z 34 domů
a 5 firem.
Vítěz v kategorii firmy, provozovny
Lékárna na Podluží
10. nejlépe ohodnocených domů v kategorii domy, byty
4. a 5. místo mělo stejný počet hlasů a stejně
tak 9. a 10. místo
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

- Němcovi, ul. Jarní
- Brhelovi, ul. U Staré šachty
- pí Šretrová, ul. Břeclavská
- Koneční, ul. Kratiny
- Rylkovi, ul. Břeclavská
- Janků, ul. Lesní
– pí Weingartová, ul. Velkomoravská
- Bílková, ul. Šeříková
- Jelínkovi, ul. Polní
- Filipovičovi, ul. U Vrchnice

Vítěz v internetové anketě
Filipovičovi, U Vrchnice

Bařina Cup 2013
Dne 5. července 2013 proběhl na hřišti u kopce turnaj
mužů v pouličním hokejbalu
nazvaný Bařina Cup. Byl to
první turnaj pod tímto názvem,
neboť jak asi všichni víme,
v minulosti byla na tomto místě
Bařina (požární nádrž), kde
se generace dětí v zimě učily
bruslit a hrával se tu hokej.
Sportovalo se tu nejen v zimě,
ale i v jiných ročních obdobích. Už tenkrát se v Lužicích
vytvořilo několik chlapeckých
mužstev, které si to tady v hokejbalu rozdávaly.
Jsem rád, že je o tento
sport podobný hokeji (možná
o to náročnější, že se zde na
bruslích nesvezete, ale každý
cm se musí odběhat), mezi
chlapy zájem. 5. čer vence se zde sešly čtyři týmy:

Hodnocení francouzského zahradníka
Daniela Leclair
Rylkovi, ul. Břeclavská
VŠEM ÚSPĚŠNÝM SOUTĚŽÍCÍM
BLAHOPŘEJEME!!!!!!
Děkujeme všem občanům, kteří pečují o své
domy, zahrádky a předzahrádky. Poděkování
patří i členům Klubu česko – francouzského
partnerství, členům ekologické komise RO
a obecnímu úřadu, kteří pomohli při fotografování, hodnocení a organizaci soutěže.
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HC Ducks, Pazderovci, HC
Zmici a HC Bařina. Hrálo se
způsobem každý s každým
2krát 10 minut, potom o třetí
místo a finále. Zvítězil tým HC
Ducks, druhé místo připadlo
HC Bařině. Třetí místo obsadili Pazderovci. Čtvrtí skončili

HC Zmici, kteří také podávali
bojovné výkony. Na tomto
sportu je krásné, stejně jako
v hokeji, že se situace během
hry může velmi rychle změnit.
Už příště může být vše jinak.
Pochopitelně zde vládla skvělá atmosféra, nechybělo ani
točené pivo a trocha hudby.
Příští turnaj se uskutečnil
28. září 2013. Rádi přivítáme
další zájemce, kteří se mohou
přidat k již utvořeným týmům
nebo si sestaví vlastní. Závěrem bych chtěl poděkovat
klukům za pomoc při chystánía převážení věcí, půjčení
rozlišováků, branek a zajištění
piva.
Zdar
Jara Knápek

Foto: Jara Knápek
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ALL STARS FITNESS TÝM LUŽICE
Ani se tomu nechce věřit,
ale už se zase blíží konec
roku. Vzhledem k tomu, že se
mi v září narodil nový přírustek
do rodiny, museli jsme si udělat krátkou fitness přestávku.
O tom, že byla opravdu krátká,
svědčí naše účast na podzimních pohárových soutěžích.
„Oprášili“ jsme závodní sestavy
a za velké pomoci rodičů,
kteří museli své děti tentokrát
samy provádět celou soutěží
(rozcvičovat, malovat, povzbuzovat...), jsme vše zvládli.
První byla soutěž Grand Prix
Brno. Z našeho oddílu se zúčastnilo 11 dívek. Bohužel do
finále se probojovala jen Hana
Holišová, která skončila na
4.místě. Proběhla zde ale také
nominace na Mistrovství Evropy
a porota vybrala H. Holišovou,
Natálii Dvořákovou a Kateřinu
Knápkovou.
ME se konalo v Budapešti.
Ve velké konkurenci obsadila
děvčata 12., 12. a 15. příčku.
Krom toho si odnesla spoustu
zážitků a zkušeností.
1. 12. proběhla druhá pohárová soutěž Smartlabs Brno.
Zúčastnilo se nás devět a do
finále postoupily čtyři dívky.
Na 4. m.skončila za mladší
kategorii Iva Bučková, na 5. m.
Natálie Bílíková a na 6.m. Klára
Dubšíková. Ve starší kategorii
obsadila 5. příčku Natálie Dvořáková. Přestože nám medaile
tentokrát utekly, nezanevřely
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Mikuláš v přípravce

Foto: Katka Knápková

Vzhledem k tomu, že konkurence narůstá, požádala jsem
radu obce o vybavení malého
sálu ve sportovní hale, abychom mohli trénovat i obtížnější
gymnastické prvky. Mé žádosti
bylo vyhověno, a tak se mohou
fitnessky radovat z nových
žebřin, doskokové žíněnky,
trampolíny a tatami puzzlů,
na kterých se budou skvěle
připravovat závodní sestavy.
Za sebe i za naše fitnessky a fitnessáky moc
děkuji a přeji všem krásné
a pohodové Vánoce.

Tygřice

Foto: Katka Knápková

ZPRÁVA K ČINNOSTI ODDÍLU STOLNÍHO TENISU SOKOLA LUŽICE
SOUTĚŽNÍ ROK 2013-2014

Mořské panny

jsme a o to více se připravíme
na jarní závody.
7. 12. jste nás mohli vidět na
akci „S Mikulášem do Francie“,
kde zacvičila děvčata sestavy
„Mořské Panny“ a „Tygřice“. Za
financování krásných kostýmů
vděčíme obci Lužice a za návrh
a zpracování p. Bučkové z Moravské Nové Vsi. Ještě tentýž
den jsme vystupovali na módní
přehlídce v Mikulčicích.

Foto: Katka Knápková

Dne 27. 12. jsme pozváni na
Galavečer bojovníků do Hodonína, kde předvedeme nové skupinové sestavy i sestavy závodní.
Aby bylo vidět, že poctivě
netrénují jen naše nejstarší
fitnessky, nacvičujeme společné sestavy i s dětmi z naší
„přípravky“ a druhé skupiny.
Doufám, že již na sportovním
plese v Lužicích se vám předvedou v plné kráse.

Dovolte mi seznámit Vás
s činností hráčů oddílu Stolního tenisu Sokola Lužice po
osmém kole soutěžního ročníku 2013 – 4 okresu Hodonín. Patříme mezi ty kolektivy
Sokola Lužice, které úspěšně
reprezentují nejen Sokol Lužice, ale i obec Lužice, která nás
finančně podporuje.
Oddíl se skládá ze 4 družstev, kde jsou zapojeni i mladí
hráči. Na soupisce oddílu je
20 hráčů, z toho 7 v kategorii
mládeže.
Družstvo „ A“: účastník
Okresní ligy. Po odehrátí
8. kola v tabulce na 3. místě.
Je předpoklad, že po skončení
základní části bude umístěno
mezi prvními 4 mužstvy. Sestava mužstva: Vašek Štefan, Ne-

špor Rostislav, Zelinka Pavel,
Macůrek Marek, náhradníci:
Komosný Miloslav, Ondruš
Milan. Po odehrátí prvních
3 kol přestoupil do Šumperku
Oláh Eduard.
Družstvo „B“: účastník
Okresního přeboru. Po 8.
kole, umístěno ve spodní části
tabulky. Zde se projevil negativní vliv - přestup hráče Edy
Oláha. Složení mužstva: Ondruš Milan, Komosný Miloslav,
Konečný Miroslav, Kudrna
Jaromír, náhradníci: Hřebíček
Miroslav, Ráb František.
Družstvo „C“: účastník
Okresního základu. Po 8. kole
umístěno na 4. místě. Složení
mužstva: Ráb František, Parák
František, Ráb Pavel, Blažej
Šimon, Hubačka Daniel. Je

předpoklad u tohoto družstva
boj o čelo tabulky.
Družstvo „D“: účastník
Okresního základu. Po 8. kole
umístěno na 9. místě. Složení
mužstva: Hřebíček Miroslav,
sourozenci Natálie a Jakub
Zelinkovi, Šeďa Radek ml., Urc
David, Jiří Boček. Zaměření
družstva je především na základní pohybový výcvik úderů
hry stolního tenisu. Oddíl má
ve svých řadách dva rozhodčí
a dva trenéry.
Stolní tenis je sportovní
činnost, kde o výsledku rozhoduje především výkonnost,
bojovnost, vůle bojovat do
posledního míčku, než rozhodčí zápas ukončí. Těžko zde
uplatnit, tak jako to lze spatřit
ve fotbalu – simulování, nebo
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nepřesné rozhodování ze strany rozhodčího.
Pro podporu tohoto sportu
byl ve spolupráci s vedením
základní školy v Lužicích uskutečněn turnaj stolního tenisu

dobr ým ohlasem. Předpokládáme proto, že i v dalším
období tato spolupráce bude
pokračovat. Přejeme do nastávajícího roku 2014 všem
hráčům hodně sportovních

úspěchů, zdraví a pohodu. Informace o oddílu naleznete na
veřejné vývěsce před budovou
OÚ Lužice.
S pozdravem Sportu zdar
předs. odd.
Miroslav Hřebíček

Okresní liga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Slovan Hodonín C
SK Mogul Vacenovice A
TJ Sokol Lužice A
SK Baník Ratíškovice A
TJ Vlast Ježov A
SKST Dubňany B
TJ Sokol Kyjov A
TJ Sokol Čejč A
SKST Hodonín E
TJ Slavoj Rohatec B
TJ Baník Mikulčice B
T.J. Sokol Hodonín B

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Tabulka
9
0
7
0
6
2
5
1
5
0
4
2
4
1
4
0
3
0
3
0
1
0
0
0

0
2
1
3
4
2
4
5
6
6
8
9

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

116:46
112:50
104:58
90:72
88:74
85:77
83:79
88:74
70:92
71:91
35:127
30:132

36
30
29
25
24
22
22
21
18
18
12
9

Okresní základ
Tabulka:
1.

SKST Dubňany C

9

8

0

1

0

129:33

33

2.

TJ Sokol Bzenec B

9

8

0

1

0

123:39

33

3.

TJ Sokol Veselí nad Moravou B

9

8

0

1

0

127:35

33

4.

TJ Sokol Lužice C

9

7

0

2

0

97:65

30

5.

SKST Čeložnice B

9

7

0

2

0

116:46

30

6.

TJ Slavoj Rohatec D

9

4

1

4

0

81:81

22

7.

SK Mogul Vacenovice D

9

4

0

5

0

72:90

21

8.

TJ Jiskra Strážnice D

9

3

0

6

0

50:112

18

9.

TJ Sokol Lužice D

9

2

0

7

0

53:109

15

10.

SKST Hodonín G

9

1

1

7

0

44:118

13

11.

SKST Dubňany D

9

1

0

8

0

40:122

12

12.

SK Baník Ratíškovice D

9

0

0

9

0

40:122

9

T.J. Sokol Lužice – UR]YUKFYLĀHEQtFKKRGLQ
15:00

15 30

Po

Okresní přebor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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SKST Čeložnice A
SK Baník Ratíškovice B
TJ Sokol Kyjov B
TJ Vlast Ježov B
TJ Sokol Vracov D
Orel Vnorovy A
SK Mogul Vacenovice B
TJ Sokol Čejč B
TJ Slovan Hodonín D
TJ Slavoj Rohatec C
TJ Sokol Lužice B
TJ Sokol Vlkoš A

16 00

16 30

fitnes ses.Knápková

17 00

17 30

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

St

1
2
2
3
3
4
4
5
6
6
7
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

108:54
93:69
104:58
96:66
93:69
90:72
84:78
71:91
65:97
60:102
70:92
38:124

31
30
30
27
25
22
22
21
16
16
15
12

ýW
Pá

18 30

19 00

19 30

20 00

åHQ\]GUDYRWQtFYLþHQt
ses.Bílíková

Út

Tabulka:
7
1
7
0
7
0
6
0
5
1
4
1
4
1
4
0
2
1
2
1
2
0
1
0

18 00

20 30

21:00

volejbal ses.Rutarová
VWROQtWHQLVEU+ĜHEtþHN

hokejbal br.Bohunský

]SČY
seniorky

volejbal br.Prchal

ãNRODWDQHþQtNURXåHN
fitnes ses.Knápková

åHQ\]GUDYRWQtFYLþHQt
ses.Bílíková
IORUEDOEU'UREHþHN

stolní tenis
EU+ĜHEtþHN
]XPEDS.RãĢiORYi

hokejbal
br.Bohunský

volejbal ses.Rutarová

volejbal br.Kadala

So
Ne

Ne

Velký sál od10:00 -14:00 VWROQtWHQLVEU+ĜHEtþHN
Termíny:
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Činnost Sboru pro občanské záležitosti v roce 2013

Zemřelí občané a rodáci
v roce 2013

Jubilanti
říjen - prosinec

Anna Šimková
Štěpánka Opluštilová
Jarmila Janečková
Antonín Slezák
František Číhal
Alois Růža
Libuše Tlustá
Petr Herzán
Ludmila Batrlová
Jan Pospíšil
Božena Galatíková
František Zeman
Oldřich Slížek
Oldřich Pinda
Miloslava Šimková
Mons. Josef Šindar
Marie Mikušová
Stanislav Moučka
František Křivák
ak. malíř Jaroslav Pecka
Otilie Geierová
Milada Ryšavá
Emil Sokolík
Marie Lacková
František Klimeš
Oldřich Rakvica
Miroslava Štorková
Ivan Kosíř

Růžena Vyktorinová
Ferdinand Trubiroha

80 let
80 let

Miroslav Šimek

85 let

Marie Suchánková

90 let

Jan Zimek

91 let

Josef Kučera
Josef Řežábek

92 let
92 let

Libuše Ambrozová
Bohumila Hromková

93 let
93 let
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83 let
72 let
82 let
42 let
77 let
74 let
84 let
58 let
80 let
83 let
84 let
59 let
97 let
60 let
81 let
80 let
92 let
78 let
81 let
85 let
94 let
50 let
88 let
82 let
73 let
56 let
90 let
69 let

Blahopřejeme

Vítání nových občánků
6. 10. 2013
Štěpán Jurenka
Michaela Švirgová
Jan Antoš
David Repík
Klára Káčerková
Evelína Mrkusová
Nicol Pospíšilová
Tomáš Nosek
Dagmar Friessová
Mikuláš Balun

Aniž jsme se nadáli, už jsou před námi na
dosah vánoční svátky a také konec roku, který
nás obvykle vybízí k zamyšlení a též k hodnocení
uplynulého období. Také členky Sboru pro občanské záležitosti na své poslední schůzce hodnotily svoji činnost a práci, která je soustředěna
na návštěvu občanů, jubilantů ve věku 80, 85,
90 let a více. V naší obci oslavilo osmdesátiny
19 občanů, pětaosmdesátiny 12 spoluobčanů,
devadesát let oslavilo 5 jubilantů a více než devadesát let 8 občanů.Na přání rodiny manželů

Bayových a Hájkových jsme se zúčastnily jejich
oslavy zlaté svatby.
Při každé osobní návštěvě předáme kytičku
a malý dárek. Jubilant se podepíše do pamětní
knihy obce. Při besedě se vzpomíná na mladé
roky a prožité zážitky. Jubilanti na takové setkání
dlouho vzpomínají a my též.
Členky SPOZ přejí Všem občanům hodně
zdraví, štěstí a rodinné pohody.
Pindová Ludmila, Bayová Marie,
Kotlaříková Ludmila, Šimková Zdena

Akademický malíř Jaroslav Pecka
Akademický malíř Jaroslav Pecka, lužický rodák, zemřel po dlouhé těžké nemoci
15. listopadu 2013 ve věku 85 let. Budou nám
chybět jeho cenné odborné rady, nadčasové
grafické návrhy, debaty o umění, vyprávění
vzpomínek o životě, rodném kraji, o Lužicích,
které měl tolik rád.
Narodil se v Lužicích 13. června 1928, do
rodné obce se také po celý život vracel. Své
první obrazy vytvořil již ve 14 letech. Témata
nacházel v rovinaté okolní krajině, především
v Hodoníně, v mrtvých ramenech řeky Moravy,
ale také pohledem na lidi pracující na poli.
Motivací a studijním materiálem mu byla díla
vystavená v Domě umělců v Hodoníně, který
často navštěvoval.
Umělecká studia zahájil v Praze na Vyšší škole
uměleckoprůmyslové v ateliéru grafiky. Stal se
členem uměleckého spolku Purkyně (1948)
a později – při studiu na vysoké škole - též členem Ústředního svazu československých výtvarných umělců. Po přijetí na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (ateliér malíře prof.
Františka Muziky) se v letech 1954–1960 začal
J. Pecka věnovat písmu a plakátu. Doma patřil

mezi přední osobnosti tohoto oboru, ze zahraničí si přivezl ocenění např. z Japonska, Polska či
Itálie; podílel se na společných výstavách třeba
v Francii, v Německu, Itálii, Švédsku, Belgii,
Dánsku, SSSR, Maďarsku a USA.
Po u ko n č e n í ř á d n ý c h s t u d i í z ů s t a l
v letech 1960–1963 ve škole jako řádný
aspirant. Aspiranturu završil diplomem a v období 1963-1965 tu působil ještě coby odborný
asistent. Jeho tvorba se zaměřovala na oblast
užité grafiky, úpravám časopisů, plakátů, knih,
kalendářů a realizaci grafických značek.
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Intenzivní malířské tvorbě se začal věnovat ve
svých šedesáti letech, kdy mu byl přidělen první
ateliér. V roce 1984 uskutečnil první cestu do
Paříže, jež pro něj znamenala další tvůrčí mezník ve svobodné malbě, podobně jako i další
návštěvy Francie - Normandie, Bretaně a kraje
zámků na Loire. Od roku 1990 pak připravil již
tři své samostatné výstavy v Praze – v galerii
Nová síň, v galerii U Křížovníků a v Galerii na
Jánském vršku. S velkým ohlasem se v březnu 2007 setkala Peckova výstava obrazů ve
francouzském městě Sully sur Loire. Spolu
s manželkou Ludmilou stáli i u zrodu partnerství
Lužic s francouzskou obcí Isdes. Vytvořil mj.
loga spolku Lužičtí mužáci (2008), Regionu
Podluží (2004) a rozhledny v Novém Poddvorově (2010). Byl autorem novoročenek, plakátů
a katalogů vydávaných pro sochařská sympozia
konaná v Lužicích.
V roce 2012 si splnil svůj velký chlapecký
sen a dal krásný dárek své obci - představil své
malby v Galerii výtvarného umění v Hodoníně
na výstavě nazvané Jaroslav Pecka – obrazy.
Ve svých obrazech nám ze sebe zanechal tolik
krásného, že tu díky nim bude s námi napořád.
Jana Ambrožová

Slávek
Kde jsou ty časy, když jsem za mrazivých
podvečerů chodil i se svými kumpány ze základky fandit mikulčickým hokejistům na těšický
Hliníček. Zvláště s Lužicemi to byly neúprosné
boje, podmíněné rivalitou sousední vesnice.
Jakkoliv mi to bylo nepříjemné, musel jsem
uznat, že Lužice byly lepší. Hlavně Freda Cupal,
Tonda Komosný, a Slávek Pecka byli tahouni
lužického mančaftu. Hvězdy byly o několik let
starší a na naše pozdravy většinou nereagovaly.
Neurážel jsem se, ale bylo mi to líto. Ani mne
nenapadlo, že si někdy osud natolik zahraje
s našimi cestami životem a předurčí, abychom
se stali se Slávkem Peckou přáteli.
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Slávek na Vysoké škole umělecko-průmyslové
u profesora Muziky vystudoval grafický obor. Po
jeho příchodu do redakce časopisu 100+1 se
výtvarná úroveň této oblíbené tiskoviny ještě
zvýšila. V Praze se stal známým v oblasti užité
grafiky. Věděl jsem o něm, ale v té době jsme
se nestýkali. Paradoxně jsem se dříve seznámil
s Lídou Severovou, která se později stala jeho
ženou. Za mých studií na Akademii navštěvovala
sochařskou školu profesora Laudy. Po roce
přestoupila na Vysokou školu umělecko-průmyslovou, kde studovala užitou keramiku .V Praze
jsme se se Slávkem při různých příležitostech
povětšině jen míjeli, každý z nás měl svůj cíl.
Spřátelili jsme se až v době, kdy se Slávek
navrátil do svého rodného domu v Lužicích. Ve
své práci byl velmi pilný a zaujatý svým malováním i údržbou své neskutečně krásné zahrady.
Při mých návštěvách to byly nekonečné debaty,
jako by se všechna ta témata nashromáždila
ještě z období, kdy jsme pobývali v Praze.
Obdivoval jsem jeho volnou malbu a povzbuzoval ho v záměru uskutečnit v hodonínské
galerii soubornou výstavu. Výstava se konala v r.
2012 a moc se povedla. O program při vernisáži
se v rozhodující míře velmi vstřícně postarala
lužická radnice. Odezva byla báječná a bude
se asi na tuto kulturní akci dlouho vzpomínat.
Ač se na Slávkovi jeho nemoc už viditelně podepisovala, chodil stále na své políčko pracovat.
Naše poslední setkání se uskutečnilo v době,
kdy se o Slávka staral jeho syn. Pomohl mu
posadit se do křesla. Povídali jsme si necelou
hodinu. Snažil jsem se vést debatu vzpomínkami
na spíše radostné prožitky. Slávek mne pozorně
poslouchal, a hovořil se mnou klidně a vyrovnaně. Rozloučili jsme se a při mém odchodu
mne vyzval, abych se brzy na kus řeči zastavil.
Ve svém autě projíždím Lužicemi a už se
chystám zabočit do ulice ke Slávkovi, než si
vzápětí uvědomím, že vše se stalo už jen nezvratnou historií.
ak. sochař Jaroslav Jurčák

O KÉNKO J OŽI T REFY
Milí spoluobčané – tak jsem se snažil skoro
tajně vplížit i na stránky tohoto posledního čísla
zpravodaje 2013 a prozradit alespoň něco,
co jsem stačil vidět a slyšet sám nebo jste mě
na to upozornili a prozradili vy. Z čeho jste se
radovali, na co jste se i zlobili, co se nám líbilo
i nelíbilo, co jste mně vyprávěli i napsali.
Tak se usmívají a radostně si vykračují
občané ze spodní části naší nejdelší ulice
Velkomoravské, na jejíž opravu se tak dlouho
načekali. Prý jsou spokojeni. Jedna stará paní
se chválila, že jí tam stavaři splnili i přání, které
vyslovila. Instalovali pro bezpečnější přechod
k jejímu domu železné zábradlí. Z nové cyklostezky směřující k Hodonínu na mne mávaly
kolařky, když jely nakupovat. Proč prý se ve
stavbě cyklostezky nepokračuje? Kde je ten
zakopaný pes?
Ani bych nespočítal, kolik občanů- a to
hlavně mužů mě žádalo, abych tlumočil velké
poděkování šikovným seniorkám – pekařkám
– cukrářkám – kuchařkám za vyrobená pohoštění, koláčky, cukrovinky, ale hlavně i patenty
na jarmarku a rozžíhání vánočního stromu, ale
i během roku na různých oslavách. Prý se mám
obrátit na jejich vedoucí Mařenku s prosbou,
jestli by všechno to výborné naučila i jejich
mladé ženy. Třeba v organizovaném kurzu.
Vždyť prý „láska prochází žaludkem“.
Rodiče se chválí, že si opět chodí hrát
s dětmi do parku U Vrchnice, který je nyní
i bezpečnější. Auta jezdí pomaleji po zřízení
retardéru. Prý by mělo být tak zabezpečeno
více míst v naší obci – kde temperamentní řidiči
nedodržují přikázanou „30“.
Nejvíc jsem se toho dověděl a já sám se
také pobavil na velmi veselé zábavě – besedě
pro seniory, i když se tam ozvala sem – tam
i falešná nota. Tam právě vášnivé tanečnice

doporučovaly, aby se příště raději zavčas
objednala hudba pana Soustružníka, která
je jejich nejoblíbenější. Také chválily a vzpomínaly na příjemná letní posezení na zahradě
„Liďáku“, kde hrál pan Knápek. No slyšel
jsem o mnoha úspěšných akcích v Sokolovně,
v hale, na stadionu, Starém kvartýru, Cihelně.
Ozvaly se však i hlasy nespokojené, káravé.
Žije prý u nás, nebo často navštěvuje dost
– sice šikovných, bystrých, všímavých, pohotových – ale bohužel nepoctivých lidí, kteří
když zjistí třeba vaše postavené nezamknuté
kolo, okamžitě ho uklidí. Takoví vzorní, pilní
uklízeči mají také nepřetržitou pracovní dobu
denní i noční. Navštíví a uklidí váš dům třeba,
i když jste v práci. Často není překážkou ani
zámek. Protože jsou také silní, mají i ohled na
vaše zdraví, abyste nenosili těžká břemena,
uklízí hlavně těžké železo. A to v obci i v polích,
vinohradech. Svěřil se mi jeden občan, že si
u něho „vypůjčili“ dokonce železné troky na
zabijačku. Také prý jim mám vyřídit, když mu
je vrátí, dostanou mimo obarnice i jitrničku,
jelítko nebo jinou nadílku.
No a už jsem u té hlavní zprávy – naše obec
bude mít svého policajta, tedy správně policistu, právě z uvedených důvodů. Protože uznejte,
bude mít u nás opravdu dost práce, musíme
mu ji ulehčit. V obci budou umístěny kamery
a nevím tedy, co je na tom pravda, ale prý na
některých místech polního katastru i fotopasti.
Tak se s vámi občané loučím! Do Nového roku vykročme radostně a hlavně stále
s úsměvem! Nevíme přece, kdy nás ta kamera
nafilmuje Váš Joža Trefa
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Lužicemi vede letecký koridor,
především z několika důvodů:
1. Kondenzační čáry za letadly
se podivuhodně roztahují
a snižují nám sluneční svit,
nedá se někdy opalovat,
dozraje úroda?
2. Zplodiny spalování leteckého petroleje dopadají na náš
kraj.
3. Obtěžuje nás hluk letadel.
4. Letadlo může spadnout do
poměrně hustého osídlení.
Co to všechno způsobuje?
Při hledání odpovědí jsem
zasurfoval po internetu a ejhle,

N a p s a l i n á m. . .
Vážení přátelé!
Byl jsem pozvaný do Lužic
(na akci s Mikulášem do Francie) a byl jsem jsem překvapen,
jaké příjemné prostředí a vyžití
mají Lužice, kde je nádherná
hala. Takové sportovní zařízení
není ani ve větších městech.
Hlavně fitness je velmi moderní a pěkné. Určité to přiláká spoustu příznivců. Je to
dobře, protože lidi by měli pro
sebe něco dělat. Bylo velmi
příjemné vystupovat pro tak
milé publikum.
Bob Divílek

CH E M T R A IL
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žický prostor. Nevím, nakolik to
jsou důležité informace, stejně
se stěhovat jinam nebudeme,
nemáme totiž kam. Mezi zplodiny patří hliník, baryt, stroncium, těžké kovy, aj., způsobující
vážné poruchy organizmů. Tyto
odpady se hlavně nacházejí
v okolí velkých letišť se silným
leteckým provozem. Jevy byly
popsány před dvaceti lety.
Budiž nám útěchou, že zatím
můžeme vstřebávat cokoliv
- informace, vzduch, víno, rodinu, bližní s novými nadějemi
zítřků.
Jindřich Maršálek

„Slunéčko ukázalo, měsíček odnesl“
Foto: Lucie Jungwirthová

Zvědav, jako mnozí ostatní
zvedám své zraky k nebesům,
zvláště v tomto adventním
čase, zcela pochopitelně očekávaje hvězdu /kometu/, která
by zvěstovala, že přijde vykupitel. Kometa se nám bohužel
za sluncem rozpadla a tak si
hledám náhradu k napsání
článku, který jsem chtěl vytvořit
již v roce 2006 s názvem: „Co
se to děje s naším nebem?“
Život nám ubíhá, snažíme
se porovnávat konkrétní věci,
ale i takové, které si možná
pamatujeme. Před více jak
dvaceti lety se otevřely otázky
životního prostředí a jako vinohradníka mě štvalo, že nad

co je již vytvořených informací
o fenoménu zvaném chemtrail.
Aniž bychom byli uživatelé
leteckého provozu, jsme jeho
přímí účastníci, nad námi totiž
vede rušná dálnice.
Co když ty kondenzační
čáry jsou záměrně roztahovány
leteckým provozem nejlépe po
celé obloze a zeměkouli, aby
se snížil osvit země z důvodů
jejího oteplování. Oteplování
i jiné globální problémy se již
několik let dokazují… Nikdo
nám zatím neřekl, jaké zplodiny
leteckého provozu zamořují lu-

Obrázky jsou z 12. 6. 2006

Blíží se opět konec roku
a stojí za ohlédnutí, co všechno
se událo. Bylo toho dost dobrého, ale já chci psát o událostech, které nám více vadí, než
nás těší. Stále můžeme vidět
poházené pytle s odpadky
v okolí obce. Někdy mě to připadá, že vyvézt pytel za dědinu
dá víc času a práce než ho
dopravit do sběrného dvora.
Příroda toho má i tak dost a my
si ji ještě neprávem spojujeme
s neřestí zvanou krádež. To pro
to, že už naši stařečci, když se
něco ztratilo, říkali: slunéčko
ukázalo, měsíček odnésl.
Ale dnes už tyto vesmírné
zákony a bohužel i ty naše
současné jsou na zlodějnu
nedostačující. My se pak můžeme jen dohadovat zda tuto
činnost provádí naši spoluobčané nebo někdo z okolí.

Policie to nestíhá řešit a někdy
to má ještě ztížené tím, že na
místě činu nenalezne žádné
otisky prstů, protože pachatelé
na co sáhnou, to ukradnou.
Nezbývá nám nic jiného než
za obecní peníze, které by se
daly lépe využít, zajistit co nejdříve strážníka, aby se zvýšila
bezpečnost a ochrana majetku
v obci. Tímto bych mu přál,
aby se mu brzo dařilo obnovit
ztracený respekt bývalého četnictva, jelikož jsem si vzpomněl
na básničku pro pamětníky
z mého mládí:
Vedl Matůš, vedl krávu,
přes to hlavní město Prahu.
Pro kravinec by sa zhýbl,
neměl metlu ani kýbl,
policajt sa v dálce mračil,
sotva by mu kýbl stačil.
Proto když šli přes náměstí,
do otvoru cpal jí pěstí.

Je škoda zabírat místo ve
zpravodaji články o morální
bídě. Raději končím a přeji
Všem občanům do nového
roku hlavně zdraví, a ať se jim
splní i ty nejtajnější přání, ale
pozor pouze v mezích zákona
Ježíšek
Děda Mráz teď Santův hlad
v naší mysli kojí
chtěli byste vystřídat
i všechny svaté na orloji?
Děda Mráz byl terorista
za dárek byls traktorista.
Fuj Santova pozlátka,
co dáreček to splátka.
Tajemný a bez slávy
dle každého představy
ať zůstane tu Ježíšek
a v dějinách díra
ač na skromný kožíšek
tak s láskou na nás zírá
Mikeš
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Děti ze čtenářského kroužku
Děkujeme za nápad uspořádat vánoční jarmark. Moc se nám vydařil. Rozdaly jsme návštěvníkům všechny připravené dárky a velmi nás překvapilo, že nám lidé na oplátku podarovali 2017 Kč.
Dostaly jsme za ně Mikulášské balíčky a ještě zbydou peníze na výtvarný materiál a nějaké
odměny. Tak ještě jednou moc díky. V kroužku nás přibývá, už je nás kolem třiceti. Budeme
se muset rozdělit na skupiny. Ještě že nám pomáhá naše paní knihovnice Jitka. Scházíme se
každý týden (vloni každých 14 dní). Po Vánocích budeme víc číst, tak doufáme, že to s námi
paní Milka Vavrysová nějak zvládne, než začneme zase tvořit. Moc nás to baví.

Posezení pro seniory

Zdraví Milka, Jitka a děcka

REKLAMA
Mají vaši blízcí v roce 2014 významné
životní jubileum?

-

VÝROBA A DOPRAVA BETONOVÉ SMċSI
DOPRAVA A ZEMNÍ PRÁCE
OBýANSKÉ STAVBY
RODINNÉ DOMY NA KLÍý
PRģMYSLOVÉ STAVBY
ZATEPLOVÁNÍ BUDOV
PģJýOVNA LEŠENÍ A BEDNċNÍ
DEMOLICE A RECYKLACE

________________________________________

Sídlo firmy: MČšĢanská 109, 695 01 Hodonín
www.firmaplus.cz, firmaplus@firmaplus.cz
tel: 518 340 763 fax: 518 321 031
mobil: 732 560 043

Narodilo se Vám dítě a přejete si
zúčastnit se vítání občánků?
Chtěli byste, aby Vašim rodinným
příslušníkům přišel popřát SPOZ
nebo aby jejich jubileum bylo
zveřejněno ve zpravodaji?

Nezapomeňte nám to včas
oznámit na obecní úřad.
Děkujeme.

ŠTAFETA BOBA ZHÁŇALA

Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně.
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Foto: Denisa Šimíková

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Foto: Denisa Šimíková

S Mikulášem
do Francie

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

Na vydání tohoto čísla přispěli:

