Zpravodaj Obecního úřadu
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Lužice vychází 4x ročně.
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Otevíráme první číslo Lužického zpravodaje roku 2008. Roku, který končí
osmičkou. Číslice „8“ se dá vodorovně napsat i jako nekonečno. Říká se, že
je to číslice přímo magická … naplněna
lety významných dat – událostí a věštící
je i v budoucnosti.
… ale přece nebudeme pověrčiví. Vždyť právě k jubileu si blahopřejeme s úsměvem, s písní, květinami.
Je pravda, že v naší historii je dost
i těch nešťastných a smutných událostí,
na které se nám ani nechce vzpomínat. Je
však třeba se nad nimi zamyslet, upozornit
a poučit své potomky, mladší občany …

Ing. Jaroslav Kreml,
Mgr. Stanislav Vavrys.
Jazyková úprava:
Mgr. Miroslav Hunča


Veselé Velikonoce, bohatou
pomlázku a jarní pohodu
přeje redakční rada

Grafická úprava a tisk:
Tiskárna Lelka
Dolní Bojanovice

Slovácký krúžek Lužice pořádá
VELIKONOČNÍ ZÁBAVU

Povoleno OkÚ Hodonín,
registrační číslo vydané
Ministerstvem kultury
ČR – MKČR
E 12422, náklad 1100ks.


V neděli 23. 3. 2008
od 17.00 hodin
v sále sokolovny v Lužicích.
Hraje CM Slovácko ml.
s primášem Petrem Maradou.
Součástí zábavy
je ochutnávka místních vín.

obec@luziceuhodonina.cz
www.luziceuhodonina.cz

Jste všichni srdečně zváni.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
Dne 19. února 2008 byla
Městským úřadem Hodonín,
odborem investic a údržby,
jako příslušným orgánem státní správy, stanovena podle
§ 77 odst. 1 písmene c) Zákona
o provozu na pozemních komunikacích, místní úprava provozu
na pozemních komunikacích
v obci Lužice. Tento dokument
legalizuje dopravní značení v obci, tak jak je uvedeno
v „Návrhu organizace dopravy
v Lužicích“, zpracovaném Centrem dopravního výzkumu Brno.
Nové dopravní značení vychází
z analýzy současného stavu,
a to v souladu se současnou

Návrh rozdělení zón v Lužicích
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územně plánovací dokumentací obce. Reaguje na drobné i zásadní stavební úpravy
systému komunikací obce.
Zohledňuje dopady plánování
přestavby dvoupruhové silnice
I/55 na čtyřpruhovou komunikaci R55 mezi Hodonínem
a Břeclaví. Uplatňuje současné trendy ověřené provozem
na evropských silnicích. Akceptuje závěry z analýzy ankety, ve
které občané Lužic vyjádřili
svá stanoviska a požadavky
na organizaci dopravy v Lužicích.
Vytčené priority jsou bezpečnost, zklidnění dopravy,
snížení počtu dopravních značek uplatněním přednosti z

pravé strany a minimalizace
negativních ekologických vlivů dopravy na životní prostředí. Na základě zpracovaného
pasportu místních komunikací
byly stanoveny v maximálně možném rozsahu oblasti
s omezením rychlosti na hodnotu 30 km/h. Komunikace
byly zařazeny do tří kategorií:
1. Místní komunikace bez
omezení provozu. Jedná
se o silnici III. třídy (ul. Velkomoravská a ul. Břeclavská).
Na tyto komunikace je umožněn vjezd jakýmkoliv automobilům a vozidla jsou omezena
pouze rychlostí 50 km/h.
2. Místní komunikace zóny
30. Jedná se o převážnou část
obce s obytnou zástavbou
s výškovým rozdělením uličního
prostoru na vozovku, chodníky
a zatravněné plochy. Do těchto
zón je omezení vjezdu nákladních automobilů mimo dopravní obsluhy. Maximální povolená
rychlost je 30 km/h.
3. Místní komunikace
obytné zóny. Tyto komunikace
budou realizovány v rámci nové
výstavby rodinných domů v ul.
Kratiny a II. etapy Vinohrádky
ul. Dobrovolského. Obytné
zóny nemají výškově členěn
prostor určený pro vozidla,
cyklisty a chodce. Do těchto
zón je omezení vjezdu nákladních automobilů, mimo dopravní obsluhy. Maximální povolená
rychlost je 30 km/h.
Dopravní značení bylo stano-

veno také na komunikacích pro
pěší a cyklisty. V rámci organizace dopravy v obci je řešeno
také parkování automobilů.
Rekonstrukce
stávajícího dopravního značení bude
zahájena v průběhu měsíce
března 2008 v rozsahu finančních možností obce. V první
etapě budou provedeny změny
svislého dopravního značení
s použitím stávajících vyho-

vujících dopravních značek.
V druhé etapě budou postupně
realizovány zpomalovací prahy
a vyvýšené křižovatky. Výše
uvedené změny dopravního
značení budou prováděny vždy
pouze v ucelené samostatné
oblasti tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu.
Abychom využili výhody
nového dopravního značení
v plném rozsahu, je pro všech-

ny občany nezbytné znát
význam jednotlivých značek.
Návrh organizace dopravy
v Lužicích, včetně dopravního
značení a významu dopravních
značek, je k dispozici na OÚ
Lužice.
Přeji všem občanům klidný
a bezpečný pohyb po komunikacích v naší obci.
Ing. Jaroslav Kreml

Zprávy z radnice
Partnerství Isdes - Lužice
Vážení přátelé,
je to zřejmě naposledy, co Vám
píši jako starosta Isdes. Za
14 dní jsou obecní volby, a jak již
jistě víte, rozhodl jsem se nekandidovat. Je čas dát příležitost
mladším, kteří mají elán a doufám, i zdravé myšlenky.
Můj odchod nikterak neovlivní naši družbu. Vyvíjí se dobře
a budu se pochopitelně o ni
starat. Již se těším na příjezd
Vaší delegace v květnu. Dovoluji si Vám zaslat náš časopis
„Le Caquesiau“. Přeji Vám hezkou četbu a těším se nashledanou ve Francii nebo na Moravě.

Se srdečným
a přátelským pozdravem
Váš Zdeněk Johan

PODĚKOVÁNÍ
Zastupitelstvo
obce
na svém X. veřejném zasedání dne 28. 02. 2008
vyjádřilo poděkování starostovi partnerské obce
Isdes RNDr. Zdeňku Johanovi, Drsc. za jeho obětavou péči o rozvoj partnerství mezi našimi obcemi
za propagaci česko-francouzského přátelství.
Do dalších let přejeme
panu Johanovi hodně
zdraví, pohody a spokojenosti. A věříme, že bude
mít hodně důvodů radovat
se z pokračující spolupráce a přátelství mezi námi!

RNDr. Zdeněk Johan, DrSc.
na hodech v Lužicích
v roce 2005.
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Květnová návštěva partnerské obce
Isdes ve dnech 6. - 12. 5. 2008
V loňském roce navštívili naši obec v období Cyrilometodějských hodů členové Klubu
Jumelage a skupina chlapců a děvčat z naší partnerské obce Isdes, kteří si dopisovali s žáky naší
ZŠ a byli ubytováni v jejich rodinách. Pozvání
našich francouzských přátel z partnerské obce
Isdes na sebe nenechalo dlouho čekat. Je vel-

mi lákavé a zároveň zavazující. Dětská CM, členové včelařského kroužku a mladí dopisovatelé
se zúčastní Slavností Johanky z Arcu v Orleans,
s účastí v průvodu a vystoupením DCM, výletu
do okolí, volného odpoledne s přáteli, slavnosti jara v Isdes s jarmarkem, kde bude mít naše
obec propagační stánek s našimi tradičními
výrobky, pochutinami z medu apod. Již dnes
se na tuto výpravu její účastníci pilně připravují,
aby dobře reprezentovali naši obec.

Označení budov číslem popisným
a orientačním
Poštovní doručovatelé, zdravotníci rychlé záchranné služby se potýkají s tím, že některé domy v naší obci nejsou označeny číslem popisným
a orientačním. Je tedy obtížné doručit zásilku nebo rychle najít osobu,
která potřebuje pomoc rychlé záchranné služby.
Zákon č. 128/200Sb. ukládá každému vlastníku domu povinnost
označit viditelně budovu číslem popisným a orientačním. V naší obci
nemáme schválenou jednotnou podobu těchto čísel. Občané si tedy
mohou domy označit čísly z nabídky obchodní sítě.
Vyzýváme majitele neoznačených domů, aby tak co nejdříve učinili.
Obecní úřad

Czech POINT

Vážení a milý přátelé,
dovoluji si Vám zaslat několik
velice hezkých fotografií z Loiret.
Snad Vám připomenou prožité
chvíle u nás a povzbudí Vás k tomu,
abyste se znovu na nás přijeli podívat.
Moc pozdravů všem obyvatelům
Lužic.

Moulin ďArtenay • Loiret
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Váš
Zdeněk Johan

Vážení občané,
od března 2008 je na i na našem obecním úřadě k dispozici služba Czech POINT. Díky této
službě si můžete za poplatek v hotovosti v místě
OÚ vyřídit na počkání:
1. Výpis z Katastru nemovitostí.
2. Výpis z Obchodního rejstříku.
3. Výpis z Živnostenského rejstříku.
4. Výpis z Rejstříku trestů.
AD 1. Výpis z Katastru nemovitostí.
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze
požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá
výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální
území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč;
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena

na 50,- Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle
seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální
území a dále buď parcelní číslo požadované
nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se
o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup
zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek v případě, že budova
je dělena na jednotky, což je typické u větších
staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže
atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel
znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.
AD 2. Výpis z Obchodního rejstříku.
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis
lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní
organizace. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše
je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další
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strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
AD 3. Výpis z Živnostenského rejstříku.
I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní
žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto případě
je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena
na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
AD 4. Výpis z Rejstříku trestů.
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994
Sb. o Rejstříku trestů v platném znění lze vydat
výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se
výpis týká, pouze na základě písemné žádosti.
Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient
ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je
výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad
archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný
doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České
republice. Od 1. 1. 2008 zatím není možné na
pracovištích Czech POINT vydávat výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku
trestů na základě plné moci.

V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis
z Rejstříku trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 50,- Kč jako správní
poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se
nevylepuje žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí
žadatel o výpis požádat způsobem podle
§11 odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku
trestů v platném znění – tedy formou papírové
žádosti. Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. V tomto případě
se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí
se kolek v hodnotě 50,- Kč a žádost úřad pošle
ke zpracování na Rejstřík trestů.

Text AD 1. – AD 4. je stažen
z www.czechpoint.cz.

Kontaktní osobou na OÚ Lužice pro výstupy
z CzechPoint je:
paní Zdeňka Hubačková,
telefon: 518 357 225,
e-mail: hubackova@luziceuhodonina.cz.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V pondělí 31. března 2008
od 15:00 – 17:00 hodin

proběhne u OÚ sběr nebezpečného odpadu. Občané mohou zdarma odevzdat
televizory, ledničky, elektrotechniku – radia, apod., zářivky, nádoby od barev,
akumulátory, olej, monočlánky, léky, pneumatiky.
Dále se může odevzdat do přistaveného kontejneru starý textil, koberce,
linolea a boty.
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Počet obyvatel v obci Lužice
Ukazatel

celkem

ženy

Počet obyvatel k 1. 1. 2007

2775

1398

Vývoj obyvatelstva
Migrace

Počet narozených

17

8

Počet zemřelých

30

17

Počet přistěhovalých

V rámci okresu

61

z jiných okresů

11

v rámci okresu

37

do jiných okresů

11

Počet vystěhovalých

Počet obyvatel k 31. 12. 2007

72

39

48

25

2786

1403

Cizinci a občané EU s trvalým pobytem v obci: 21
Cizinci a občané EU s přechodným pobytem: 13

Rozšířené úřední hodiny Finančního úřadu v Hodoníně
při podávání daňových přiznání k dani z příjmů:
Datum

Den

Podatelna a vyměřovací odd. Pokladna

25. 3. 2008

úterý

8.00 - 18.00 hod.

8.00 - 18.00 hod.

26. 3. 2008

středa

8.00 - 18.00 hod.

8.00 - 18.00 hod.

27. 3. 2008

čtvrtek

8.00 - 18.00 hod.

8.00 - 18.00 hod.

28. 3. 2008

pátek

8.00 - 18.00 hod.

8.00 - 18.00 hod.

29. 3. 2008

sobota

8.00 - 12.00 hod.

8.00 - 12.00 hod.

31. 3. 2008

pondělí

8.00 - 18.00 hod.

8.00 - 18.00 hod.

Kontakt a další informace:
FÚ Hodonín
Dukelských hrdinů 3653/1
695 01 Hodonín
tel.: 518 394 111

Přiznání lze podat také elektronicky.
Elektronicky je možné podávat daňová přiznání nejen k dani z příjmů fyzických či právnických osob, ale také k dani z přidané hodnoty, dani silniční nebo dani z nemovitostí.
Bližší informace: http://cds.mfcr.cz
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

KRÁTKÉ ZPRÁVY
FINANČNÍ PORADNA
SVAZU DŮCHODCŮ
INFORMUJE
Pro naše klienty jsme
i v letošním roce zprostředkovali další velmi zajímavé slevy,
jak pro držitele průkazů ZTP
na slevu u vybrané pojišťovny
na pojištění aut a nemovitostí,
tak pro ostatní klienty. Kromě
slevy na elektrickou energii
mohou využít slev u obchodního řetězce, slevy u Českých
drah a slev na dodávku plynu
u vybraného dodavatele.
Pro slevu na plyn nebo elektrickou energii mohou občané
v případě zájmu ofotit faktury,
dvakrát lístek od SIPO a přinést
do kanceláře Svazu důchodců
v Hodoníně.
Pro velký zájem občanů jsme
zřídili další kontaktní místa.
Hodonín, Scota Viatora 26
- Po a St 9 - 12 hod.,
Út 15 - 17 hod.
Dubňany, dům s pečovatelskou službou
- St 15 - 17 hod.
Veselí nad Moravou centrum
pro rodinu, Panský dvůr 664
- Po 15 - 17 hod.
Strážnice centrum pro rodinu
- St 15 - 17 hod.
Bližší informace na tel.
518 321 861, 724 734 716
nebo 739 092 553.
Finanční poradnu mohou
využívat nejen držitelé průka8

zek ZTP ale i senioři, sociálně
slabší rodiny a rodiny s dětmi.
Pravidelně jednou měsíčně Vás budeme informovat
o všech činnostech Finanční
poradny. Za spolupráci děkuji
jménem Svazu důchodců a tiskového oddělení

Hlaváčová Bohuslava
tel. 739 092 553
Hodonín

Společnost NOEL,
s. r. o. Hodonín
připravuje upgrade (modernizaci) Internetu po síti kabelové televize, která je spojena
s
výměnou
technologie
a modemů.
Výměna bude probíhat
od 25. 3. 2008 do 7. 4. 2008.
V tomto období bude docházet
ke krátkým výpadkům ve vysílání kabelové televize a Internetu.
U stávajících zákazníků bude
výměna modemů provedena
zdarma.
Děkujeme za pochopení.

S B Ě R N Ý DV Ů R
U P OZ O R N Ě N Í
S platností od 1. února 2008 jsou zavedeny
finanční poplatky
za dovoz stavební sutě na sběrný dvůr obce Lužice.
Stanovení poplatků*:
1 ks „stavební kolečka“
1 ks „kára“
1 ks „přívěsný vozík“

- 10,- Kč
- 20,- Kč
- 100,- Kč

Úhrada poplatku v hotovosti na sběrném dvoře
pověřenému pracovníkovi.
* Na základě usnesení ZO č. 7/12 ze dne 13. 9.
2007 a usnesení RO č. 27/15 ze dne 28. 1. 2008.

Ohlédnutí za minulým rokem….
Je zima, po sněhu ani
památky, za okny to vypadá
spíše na duben než na únor.
Nechce se vám nic, tak jenom
přemýšlíte, co se vám povedlo
a co ne. I my bilancujeme. Náš
nový školní rok je v polovině
a my máme radost z některých
nových akcí. Snad nejlépe se
nám vyvedly Vánoce. Poslední týden je vždycky nabitý
a někdy nevíte, kam dřív. Letos
jsme se pokusili o nějaké změny. Tradičně se naši fotbalisti
zúčastnili vánočního turnaje
v Lanžhotě a obsadili 4. místo.
Zcela nové byly vánoční dílny,
které pro nás zorganizovala
paní zástupkyně Líčeníková.
Navázali jsme spolupráci s včelařským kroužkem, který nám
dodal suroviny na perníkové
těsto a speciálně proškolenou
perníkářku paní Maradovou.
Perníky byly výtečné, taky žádné nezbyly!!! Problém nastal
jen při zdobení, neboť někteří
zjistili, že zdobit „za škraň“ je
rychlejší a moc dobré. V další
dílně se zdobily věnečky pod
vedením paní Pilařové, v čítárně
jsme obdivovali nádherné zdobené květináče – jak z obchodu. S paní učitelkou Krhovskou
jsme vyráběli vizovické pečivo
a s paní učitelkou Kučí ti velmi
zruční stříhali vánoční ozdoby
na okna. Taky to tak vypadalo.
Kdo měl volné ruce, pomáhal
a škola voněla a strojila se.

Po velké přestávce jsme rozjeli velké karaoke show, kterým
jsme nahradili tradiční vánoční
karneval. Ten zůstal jen pro
první stupeň a děti si ho užily.
My jsme měli v úmyslu trochu
roztančit a rozezpívat i ty velké.
Kupodivu, podařilo se! Zazněly různé písně a vydrželi jsme
i tancovat. Porota poté vyhlásila vítěze – osmáky a všichni
dostali za odměnu pizzu. Rozcházeli jsme se s pocitem, že
ty Vánoce jsou fakt za dveřmi.
Poslední den před prázdninami
jsme řešili problémy ve třídě při
našich oblíbených třídnických
hodinách a potom následovaly
soutěže mezi družstvy. Nasmáli jsme se a s úsměvem se těšili
na kapra.
Vánoce jsou minulostí, teď
už přemýšlíme nad novými
projekty a hlavně nad oslavou
100. výročí, ale pocit z dobře
vykonané práce nám pomáhá
v dobách nejtěžších. I my jsme

jenom lidé, děláme chyby, prožíváme smutky a radosti a největší radost máme, když jsou
spokojení naši žáci. Tímto vás
chceme pozvat na netradiční
rodičovské schůzky, přijďte
prosím na kus řeči …
M. Komendová
P. S. Zapomněla jsem vám
napsat, že před vánočními
svátky navštívil náš školní dvůr
nějaký nenechavec a uřezal
nám třetinu krásného smrčku. Zůstal chudák poškozený
a nám je líto, že těch pár stromků, které nám zpříjemňují život,
někomu vadí a nemá na to,
aby si koupil vánoční stromek
v obchodě. Snažíme se zlepšovat a zkrášlovat prostředí
kolem nás a tohle nám dost
vadí a mrzí nás to.

Z Á K L A D N Í Š KO L A L U Ž I C E
S L AV Í 10 0 L E T
Z v e m e Vá s
na Den otevřených dveří
a š ko l n í a k a d e m i i
14 . a 15 . č e r v n a 2 0 0 8 .
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NAŠE ŠKOLA POMÁHÁ

Paní učitelko Maradová, děkujeme
Když
jsem
nastoupila
do lužické školy jako začínající učitelka, nevěděla jsem
nic. Byla jsem ráda za každou
pomoc a radu a paní Maradová
pro mě byla majákem v bouři.
Při všech povinnostech, papírech a neúspěších se vždycky zasmála, řekla: „Co máš
z toho …“ A začala mi vyprávět, co bylo, když ona začínala
a jaké průšvihy ji v životě potkaly. Už jsem měla některé historky natolik oblíbené, že jsem
jí řekla: „Paní Maradová, povykládejte mi, jak jste nacvičovali

spartakiádu ...“. A paní Maradová spustila, zasmály jsme
se a hned byl každý problém
snesitelnější. Tehdy jsem ještě
netušila, jak těžký život měla
a s čím vším si musela poradit.
Ona si totiž uměla poradit se
vším, něco ušila, něco uvařila,
spartakiádu nacvičila, divadlo zahrála, bylinky nasušila,
Markétu Zinnerovou pozvala
do školy ... Byla pro mě velkým
vzorem a když jsem ji viděla, jak ráda se do školy vrací,
zavelí „Hoši!!!“ a jde s bandou
puberťáků péct perníky, smě-

je se na celé kolo, říkala jsem
si, že bych jednou taky chtěla
být taková důchodkyně ... Ani
nevím, jestli jsem jí tohle všechno řekla, asi jsem si říkala, že
to probereme možná na oslavě
ke Dni učitelů. Letos nám bude
chybět a bude nám chybět
při každé další školní akci ...
Ale za všechny ty předchozí Vám, paní Maradová, moc
děkujeme ...

Nedávno se naše Prima škola rozhodla, že bude pomáhat
prostřednictvím adopce na dálku. Adoptovali jsme dvě dívky.
Ta mladší se jmenuje Princia
Lopes, žije v Upper Kasarkod,
chodí do 2. třídy, ale její rodiče
na tom jsou bohužel finančně
dost špatně. Malou Princii moc
baví kreslit a jednou by se chtěla stát učitelkou.
Starší dívka se jmenuje Nisha Fernandes, žije v Gundiba-

9.800,- Kč. Doufáme, že peníze pomohou oběma dívkám
v dalším studiu a uskutečnění
jejich snů. Děkujeme všem,
co přispěli jakoukoliv částkou,
pomohli jste zlepšit životy dívkám, které neměly tak příznivý
osud jako my.

Za ZŠ Lužice, Eliška Černá,
8. třída

M. Komendová

Nisha Fernandes
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le, chodí do 5. třídy. Nisa se
na neštěstí osudu stala sirotkem a bydlí na internátě. Jejím
koníčkem se stal tanec a jednou by to chtěla dotáhnout až
na profesionální tanečnici.
Na pomoc dívkám se vybíraly peníze ve všech třídách, nejvíce přispěla 9. třída a to celkovou částkou 1.120,- Kč, moc
děkujeme. Velkou částkou přispěli zaměstnanci ZŠ. Za celou
školu se vybrala částka ve výši

Princia Lopez
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ
Sice jsem tento rok s naší třídou na lyžařský
kurz nejela, ale myslím, že to určitě všem dalo
pěkně zabrat. A to nejen těm, co jednoho dne
ráno ponasedali do autobusu a odjeli daleko
do Jeseníků fyzicky, ale i nám, co jsme zůstali
doma v Lužicích, psychicky.
Naše výhoda však byla v tom, že jsem o nějaký
ten drobek chytřejší. Osobně, díky tomu, že jsem
zůstala tady, jsem si nevyhodila mozek na svahu
mými nezapomenutelnými pády a dokonce jsem
i pochopila nervy drásající chemii. Za což moc
děkuji. K mému překvapení jsem nasbírala pár
docela dobrých známek, které mě ještě teď hřejí u srdce.
Popravdě řečeno, týden bez naší třídy jsem
si představovala poněkud více relaxační. Ale tato
představa se mi vyvrátila hned druhý den. Nakonec jsme totiž museli pěkně nečekaně napnout všechna mozková vlákna. Možná, že jsem
si přece jenom alespoň trochu odpočinula. Aspoň teda od narážek spolužáků. A taky jsme
samozřejmě poznali školu zase trochu jinak.
A tak po tom týdnu jsem se už moc těšila, až
naše třída dojede a vše se vrátí zase do toho
normálu.
Takže tak celkově, lyžařský kurz jsme si určitě
užili všichni a to i my co jsme nejeli.
Během týdne jsem vůbec nevěděla, co je za
den a proč sedím ve školní lavici v deváté třídě.
Už jsem vyhlížela to pondělí, kdy se všichni vrátí,
a doufala jsem, že se něco změní a zároveň ne.

Na lyžařský kurz jsem nejela, protože jsem
na horách už letos byla. Sice s rodiči, ale nechyběl ani můj zabijácký pád, kterému se máma
směje ještě teď.
Jednou jsem však byla na zimním táboře, který obsahoval LVK. Zůstane v mé paměti pěkně
dlouhou dobu. Mám zážitky na celý život.
Je to krásný pocit, když jedete a pod vašima
nohama pomalu mizí zasněžená zem. Za vámi
se jen práší sníh a vy svištíte mezi ostatními lyžaři
zasněženou krajinou a zapomínáte na všechny
problémy. Jediný problém, na který se já zaměřuji je, abych neztratila rovnováhu a nevytvořila
můj další excelentní pád. Nejhorší je, když najedete na skokánek. To vás vynese tak vysoko,
že se jen modlíte, aby to neskončilo bolestivým
pádem. A když se to stane, vysoko nad zemí se
jakoby zastaví čas a vy vnímáte chlad a zvuk svištícího vzduchu. Pak už záleží jen na štěstí, jak
dopadnete.
Taky se mi během týdne stala moc smutná
událost a to, že mi zemřel pradědeček. Ale jak
jsem viděla veselé a spokojené obličeje žáků
naší třídy, má rána byla zase vyléčena.
A tak je dobře, že se LVK konal, protože i my
nikdy nezapomeneme.
A taky chci za všechny žáky osmé třídy poděkovat za trpělivost učitelek a učitele, kteří nám
naši třídu dovezli bez zranění.
Šárka Dohnalová, 8. třída

LY Ž A Ř S K Ý K U R Z
Všechno to začalo 13. 1. 2008, kdy jsme
se ráno všichni (7. a 8. třída, pan učitel Kotlařík, paní učitelky Kotlaříková a Vojkovská a paní
zdravotnice Laubová) shromáždili na parkovišti před obecním úřadem, kde jsme netrpělivě
vyčkávali na příjezd autobusu. Po jeho příjezdu
jsme se do něj všichni naskládali a zpoza oken
mávali rodičům.
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Na hotel Dlouhé Stráně jsme dorazili kolem
poledne. Pak následovalo vybalování a obdivování pokojů.
Nějak kolem druhé hodiny odpolední nastala
dlouho očekávaná chvíle, vzali jsme lyže a šli na
svah. Když jsme přišli na místo, pocity byli smíšené. Někteří z nás tvrdili, že to sjedou v pohodě,
někteří raději mlčeli a polovina z nás na lyžích

v životě nestála, takže po sobě jen s vyvalenýma očima pokukovala. Nakonec se rozdělení
do 1., 2. a 3. skupiny odehrálo bez jakékoliv
újmy na zdraví, i když někteří byli spíše na zemi
než na nohách. Nakonec úplně vyčerpaní jsme
se odebrali na hotel. Naštěstí jsme už nemuseli
nést lyže, ty jsme si nechali v takovém malém
domečku, co stál u sjezdovky.
Večer byla večeře, denní rozkaz a taky nějaké
to poučení, abychom se chovali slušně, neběhali atd. No a v 22:00 hodin hurá na kutě.
Druhý den začal budíčkem, následovala snídaně, bodování a v 9:00 nástup a cesta
na svah.
Na svahu bylo ještě celkem dost škol, ale
i tak se dalo lyžovat celkem dobře. Na lanovku
šla zatím jen skupina první, zbývající dvě musely šlapat a šlapat (chudáci). Když jsme se vrátili
na hotel, následoval oběd a odpolední klid a pak
zase na svah a ze svahu.
Třetí den byl jiný v tom, že jsme lyžovali jen
dopoledne, odpoledne jsme jeli na přečerpáva-

cí elektrárnu Dlouhé Stráně. Večer byla beseda
se členem horské služby.
Čtvrtý den už jsme všichni jezdili na lanovce
a jízdu dolů jsme si užívali, jak nejvíc to šlo.
Dny ubíhaly rychle. Den, kdy budeme muset
Kouty nad Desnou opustit, se blížil, až nakonec
nastal a my jsme se museli sbalit. Veselí jsme
nebyli, protože bychom tam nejraději zůstali ještě další měsíc, ale to bohužel nešlo. A tak jsme
si jen povídali o těch diskotékách, karnevalu,
zápasu ve stolním tenise, večerech zpívání a
her, které jsme zažili na nejlepším týdnu v celém
školním životě.
Ale všechno jednou skončí, bohužel i náš
lyžařský kurz. A tak jsme se z týdne bez učení, s kamarády, týdne plného zábavy, probudili
19. 1. 2008 v reálném světě, ve světě, kde
budeme muset vstávat každé ráno do školy. Ale
i přesto na tento týden budeme vzpomínat po
celý zbytek života, protože se opravdu povedl.
Eliška Černá 8. třída

KOUTY NAD DESNOU
Lyžařský kurz 13. 1. - 19. 1. 2008
Soutěž pořádku na pokojích:
1. Nikola Doležalová
2. Eliška černá

Nejhodnější účastníci kurzu:
Kateřina Lacková

Vzorní

Jakub Lorenc

Výsledky soutěže ve stolním tenisu:
Děvčata:

Chlapci:

1. Veronika Blažková – zvítězila ve všech
třinácti zápasech

1. Matěj Ištvánek

2. Simona Plešingerová

2. Tomáš Brhel

3. Nikola Doležalová

3. Jaromír Pecůch
Výsledky závodu ve slalomu:

Děvčata:

Chlapci:

1. Andrea Kummerová

1. Adam Koštuřík

2. Kateřina Dohnalová

2. Kryštof Páter

3. Eliška Černá

3. Jakub Miroš
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P É Č E O ŽIVOT N Í P RO ST Ř E D Í

HNUTÍ BRONTOSAURUS

SOUTĚŽ ROZKVETLÉ LUŽICE 2008
Po úspěšných dvou ročnících soutěže vyhlašujeme i v letošním roce soutěž v péči o zeleň
a květinovou výzdobu „Rozkvetlé Lužice 2008“ .
Na rozdíl od předcházejících ročníků se
nemusíte do soutěže přihlašovat. Porota letos
bude vybírat ze všech domů v obci v různých
lokalitách a typech výstavby, podobně jak
to dělají v naší partnerské obci Isdes.
I. kategorie
Péče o zeleň a květinová výzdoba oken před
rodinnými domy.
II. kategorie
Péče o zeleň a květinová výzdoba oken
obchodů, firem, úřadů, veřejných budov.
III. kategorie
Péče o zeleň a květinová výzdoba veřejných
prostranství v obci.

Přejeme všem, kteří pečují o zeleň, starají se o své zahrádky, předzahrádky i veřejná
prostranství, příznivý rok a hodně pěstitelských
úspěchů!!!

O bčans ké aktivity
VÝSTAVA NA STARÉM KVARTÝRU
„Když děti baví malovat, nemusí se nudy bát“
Výstavka malovánek a kresbiček dětí z výtvarného kroužku
při ZŠ v Lužicích.
Obrazy Zuzany Zimkové, vedoucí výtvarného kroužku.
Výstava pečených beránků a pečících velikonočních forem.
23. a 24. března 2008 od 14.00 do 18.00 hodin.
Všechny vás srdečně zve Muzejní spolek a vystavovatelé.

HNUTÍ BRONTOSAURUS – BRĎO VLKANI VÁS TÍMTO ZVE
NA 12. ROČNÍK DNE ZEMĚ NA VALECH
TENTOKRÁT NA TÉMA LES 25. 4. – 27. 4. 2008
• sobota od 9:30 na Mikuleckých Valech
Přírodovědná a šestero dalších soutěží (přežití, pohádková, etnografická, tvořivá, cestovatelská
a další) pro děti i rodiče s dětmi.
Tvořivé dílny z přírodních materiálů pro děti i rodiče s dětmi.
Dále malý ekostánek - ukázka fair trade potravin, prodej publikací a materiálů o lužních lesích,
nabídka informačních letáčků k ekologickým tématům.
• sobota od 15:30, z Mikuleckých Valů
Nabídka zajímavých exkurzí – archeovýzkum, přírodovědné exkurze s odborníky – hlasy ptáků, zvířata lužního lesa, projížďky na lodích, exkurze na Pohansko u Břeclavi, museum v Hodoníně – exkurze
včetně dopravy zdarma.
• sobota od 20:00, u klubovny Mikulčice
Táborák s vyhodnocením soutěží a předáním cen, kytary, hry atd.
• neděle od 13:30, hřiště u sportovní haly Mikulčice
Kolektivní hry pro děti

MEZINÁRODNÍ TÁBOR
HNUTÍ BRONTOSAURUS - BRĎO VLKANI A SDRUŽENÍ SAFARY (SR)
ROK KNÍŽETE GOROMIRA ANEB ZA TAJEMSTVÍM Z DÁVNÝCH ČASŮ?
Termín tábora: 1. 7. - 7. 7. 2008
Místo konání: Horní Lhotice u Náměště nad Oslavou
Cena:
1.550,- Kč
Tábor je určený pro děti od 1. do 5 tř. ZŠ a pořádán je ve spolupráci se sdružením Safary (SR).
Celotáborová hra děti přivede do období po pádu Velké Moravy. Účastníci tábora prožijí během
sedmi dnů celý rok, jak se odehrával ve středověké vesnici… Vyzkouší si množství zvyků, rituálů
a svátků jak z Moravy a Čech, tak ze Slovenska, setkají se s dávnými bytostmi, bohy i každodenním
životem…
Jídlo ze školní kuchyně, malé oddíly s dostatkem kvalifikovaných vedoucích, táborová klasika
v podsadových stanech, tee-pee atd.
Přihlášky a informace získáte u Dalimila Tomana, Mikulčice 184, 696 19, tel. 605 763 112,
email: brdo.vlkani@seznam.cz. Více na vlkani.brontosaurus.cz.
Informace o všech akcích budou průběžně na webu: vlkani.brontosaurus.cz, dále piště
na e-mail: brdo.vlkani@seznam.cz nebo volejte 605 763 112.
Za Brďo Vlkani Dalimil Toman
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Hnutí Brontosaurus dále zve u příležitosti DNE ZEMĚ
na divadlo pro malé i velké
JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
v neděli 27. 4. 2008 od 13.00 na KD Mikulčice
Veselá pohádka s loutkami netradičních rozměrů.
Kterak vejce Kryštof a jeho povedení přátelé kohout René,
osel Otokar a užovka Věra putovali tam a zase zpátky.
Přijďte se pobavit, přijďte se zasmát!!!
Vstupné 30,- Kč, rodinné 50,- Kč. Účastníci sobotního Dne Země zdarma.

ZUŠ LUŽICE
14. února proběhlo v Hodoníně okresní
kolo klavírní soutěže základních uměleckých
škol. Účastnily se také žákyně ZUŠ Dolní
Bojanovice. Milena Smutná získala ve hře
na klavír v 9. kategorii první místo. Myslím, že
si své umístění plně zasloužila, protože samotné soutěži předcházela asi půlroční příprava
repertoáru, který tvořily skladby D. Scarlattiho,
P. I. Čajkovského, C. Debussyho a M. Dvořáka, ale i hodiny nad rámec vyučování a
konzultace u p. prof. Střítecké na brněnské
konzervatoři.
Milenka si zaslouží ocenění nejen za umístění na soutěži, které často bývá i dílem náhody, ale i za klavírní doprovody v pěveckých
sborech a varhanní spolupráci v místním
kostele.

Přála bych všem žákům naší „lužické“ pobočky, aby si vytvořili tak hezký vztah k hudbě jako
ona.
Marie Havránková

účastí na předhodových zpíváních v Hruškách,
Lanžhotě, Mikulčicích, také se účastnil při natáčení pořadu České televize z cyklu „Folklorika“
o krojích na Podluží. V roce 2006 připravil
předhodové zpívání „A keď dojde sobotěnka“
následující rok pak předhodové zpívání „Hrajte mně husličky“. Od roku 2005 se pravidelně
účastní již tradičních setkání „mužáckých sborů
Podluží“ - v roce 2005 v Kosticích, v roce 2006
v Mikulčicích a v roce 2007 v Charvatské Nové
Vsi.
Spolupracuje se Slováckým krúžkem při
pořádání Cyrilských hodů a tradičního lužického
vinobraní. Současně s mužským sborem působí v obci také sbor ženský, složený převážně
z manželek mužáků.
V prosinci 2007 založil sbor občanské
sdružení „Lužičtí mužáci, o. s.“ Cílem sdružení
je rozvoj a upevnění kulturních tradic, organizování kulturních a vzdělávacích akcí, zapojení
se do kulturního a společenského života obce
a regionu Podluží.

Členy jsou:
Pavel Marada, Vladimír Novák, Jan Makudera, Josef Krchnivý, Jaroslav Gožďál, Roman
Černý, Pavel Král, Josef Bortlík, Tomáš Maršálek, Jiří Ambrož, Luděk Soustružník, Jaroslav
Kalužík, Jiří Molnár. Sbor zpívá převážně písně
z Podluží.
V roce 2008 uspořádají „Lužičtí mužáci, o. s.“
tyto kulturně-společenské akce:
• 10. 5. 2008 Tradiční setkání mužáckých sborů Podluží v areálu „Lidového domu“
za účasti 15 sborů Podluží za doprovodu CM
Jožky Severina a CM Husaři Stanislava Reichmanna.
• 5. 7. 2008 předhodovou besedu u cimbálu
• 8. 11. 2008 Martinskou zábavu s ochutnávkou mladých vín. K tanci a poslechu bude hrát
dechová hudba „Lanžhotčanka“.
Kontakty:
Lužičtí mužáci, o. s.
Česká 1, 696 18 Lužice u Hodonína

LUŽIČTÍ MUŽÁCI
Mužský pěvecký sbor poprvé vystoupil v roce
2000 na oslavách 750. výročí vzniku obce Lužice.
Toto vystoupení vyvolalo u chlapů potřebu
pokračování ve sborovém zpěvu. Začali se scházet nejdříve nepravidelně podle potřeby přípravy
programů vystoupení k různým příležitostem jak
v obci, tak i v širokém okolí.
Pod vedením Ivo Makudery sbor reprezentoval
obec na předhodových zpíváních v Hruškách,
Mikulčicích, Josefově, Prušankách, Mutěnicích,
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velmi dobře reprezentoval „Region Podluží“
na veletrhu cestovního ruchu Region Tour v Brně
v roce 2003. Zdařilé bylo i nacvičení předhodového pásma „Tú Lužicků dědinečků“ v roce
2004. V roce 2005 po předhodovém zpívání Ivo
Makudera ukončil svou činnost se sborem.
Novým uměleckým vedoucím se stal Pavel
Král a organizačním vedoucím Josef Krchnivý.
Sbor se začal scházet pravidelně jednou týdně
v „Lidovém domě“ a pokračoval v činnosti svou
17

LUŽIČTÍ MUŽÁCI A OBEC LUŽICE POD ZÁŠTITOU REGIONU
PODLUŽÍ VÁS ZVOU NA
IV. ROČNÍK PŘEHLÍDKY MUŽÁCKÝCH SBORŮ PODLUŽÍ,
mužáci
KTERÁ SE KONÁ 10. KVĚTNA 2008 V 17.00 HOD.
VE STODOLE AREÁLU LIDOVÝ DŮM V LUŽICÍCH
L

U

Ž

I

C

E

ÚČINKUJÍ MUŽÁCKÉ SBORY Z DOLNÍCH BOJANOVIC, HRUŠEK,CHARVATSKÉ NOVÉ VSI,
JOSEFOVA, KOSTIC – TVRDONIC, LADNÉ, LANŽHOTA, LUŽIC, MIKULČIC, MORAVSKÉ NOVÉ
VSI, MORAVSKÉHO ŽIŽKOVA, POŠTORNÉ, PRUŠÁNEK, STARÉ BŘECLAVI, TÝNCE
DOPROVÁZÍ CIMBÁLOVÁ MUZIKA HUSAŘI STANISLAVA REICHMANNA S PRIMÁŠEM
STANISLAVEM PAVKOU
A CIMBÁLOVÁ MUZIKA JOŽKY SEVERINA S PRIMÁŠEM JOSEFEM BLAŽKEM
VSTUPNÉ 70,-KČ

Tříkrálová sbírka
Letošní svátek tří králů vyšel na neděli, a proto
proběhla sbírka o den dřív, v sobotu 5. ledna.
Tříkrálovou sbírku pořádá sdružení Česká
katolická charita, sbírka je státem povolená
a tudíž veřejná.
V 9.00 hodin dopoledne se koledníci sešli
v našem kostele, kde společně s vedoucími
skupinek a dalšími organizátory dostali požehnání od otce Jiřího Janouška. Po něm vyrazilo
zhruba deset skupin do terénu. Obětavá paní
Popovská objížděla promrzlé koledníky s teplým
čajem a vyhřátým autem, jímž nepohrdl nikdo.
Pohostinní byli naštěstí i samotní občané, takže
nikdo neumrzl ani neumřel hlady či žízní. Odměnou nám byly úsměvy obyvatelů Lužic, občas
nějaká ta sladkost od nich, ale hlavně pocit, že
můžeme koledováním pomoci lidem v nouzi.
Každým rokem se vybraná suma zvyšuje
a stejně tomu tak bylo i letos. Částka 66.183,Kč byla o necelé 2.000,- Kč vyšší než v loni.
Na jeden dům pak vychází zhruba 70,- Kč, což
je chvályhodné.
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Tímto bych ráda poděkovala p. Popovské,
všem vedoucím skupinek ale obzvláště samotným koledníkům za ochotu a obyvatelům Lužic
za jejich štědrost.
Za koledníky
Anna Balunová

Oddílové schůzky v Junácké klubovně v Lužicích
Sojky

Tygříci a medvědi

Každé úterý 16.00 – 17.30 hod.
Vedoucí: Kristýna Kolovrátková
Lucie Dordová
Jiří Švehla

Každý pátek 16.30 – 18.30 hod.
Vedoucí: Zuzana Pavková
Radovan Bílek

VÁNOČNÍ JARMARK
Vánoční čas se blížil, proto jsme v neděli
9. 12. 2007 pořádali vánoční jarmark. Na přípravě a samotném průběhu se podílely všechny
skautské oddíly z Lužic- Káňata a Sojky, spolu
s brontosauřím oddílem.
Letos jsme se rozhodli udělat ho jinak, neobvykleji než v předešlých pěti letech. Zaměřili jsme
se hlavně na vánoční zvyky a tradice. Mohli jste
si vyrobit lodičku ze skořápky a svíčky a pustit
ji po vodě, odlít svou budoucnost z olova,
poskládat rybičku z papíru pro vánoční dekoraci nebo nazdobit neobvyklou technikou vánoční
perníčky.

To vše probíhalo ve skvěle naladěné vánoční atmosféře provoněné vánočním punčem
a cukrovím a s jemnými tóny koled. A tak jste se
mohli alespoň na chvíli zastavit a zapomenout na
každodenní starostnosti a předvánoční shon.
Věděli jste, že….
Na Štědrý den se nesmí koukat do zrcadla.
Na Štědrý den nepište nikomu zamilované
dopisy, jinak vše špatně dopadne.
Na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu.
Chléb upečený 25. 12. a vejce snesená
25. 12. mají kouzelnou moc.
Kdo na si Štědrý den namazal tváře medem,
toho po celý příští rok budou mít všichni rádi.
Hospodyňka zapeče do vánočky hrachové
zrno. Vánočka se pak načne až na Nový rok
a kdo najde hrášek,na toho se bude štěstí
a úspěch lepit po celý rok.
Jakomka
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Co nového ve vesmíru
Ve středu 20. února skončila 13ti denní mise
raketoplánu Atlantis k Mezinárodní kosmické stanici (ISS). Stanice se rozrostla o evropský modul
Columbus, který k ní raketoplán dopravil a kosmonauté ho při třech výstupech do kosmického
prostoru ke stanici připojili a zprovoznili. Columbus bude nyní sloužit hlavně k biologickým
experimentům. Raketoplán Atlantis odstartoval
do kosmu ve čtvrtek 7. února po dvouměsíčním
odkladu, způsobeném špatnou funkcí senzorů,
které kontrolují stav paliva v hlavní nádrži. Pokud
by senzory nefungovaly a došlo k úniku paliva, silná palivová čerpadla, zajišťující přísun až
1,5 tuny paliva za vteřinu, by pracovala naprázdno a pravděpodobně by se roztrhala. Letící
úlomky by mohly poškodit některou z vedlejších
palivových nádrží, což by znamenalo výbuch, při
kterém by posádka neměla šanci přežít.

ISS se samozřejmě bude dál rozrůstat, už
11. března by k ní měl zamířit raketoplán Endeavour s první částí japonského modulu Kibo.
Co se týče kosmonautiky, tak 2. března jsme
si připomněli 30. výročí kosmického letu Vladimíra Remka. Ten byl také prvním kosmonautem z jiného státu než SSSR nebo USA. Byla
tu důležitá událost jak pro Československo,
tak pro celou světovou kosmonautiku. Jeho let
se uskutečnil od 2. do 10. března 1978 na palubě lodi Sojuz 28. Spolu s Remkem se do kosmu
vydal jako jeho velitel Alexej Alexandrovič Gubarev. 3. 3. dorazili na sovětskou orbitální stanici
Saljut 6, od které se odpojili a bezpečně přistáli
zpět na Zemi 10. 3.
Dění na noční obloze také stojí za zmínku.
21. února nad ránem nastalo úplné zatmění
Měsíce viditelné od nás v celém svém průběhu.

Na Slovensku počasí přálo sledování zatmění Měsíce aspoň částečně

K úplnému zatmění Měsíce dochází tehdy, když
se Slunce, Země a Měsíc dostanou do jedné
přímky a měsíční úplněk se na několik desítek
minut ponoří do zemského stínu. Není ale pravda, že Měsíc během úplného zatmění prostě
zmizí z oblohy. Druhou nejdůležitější úlohu zde
hraje zemská atmosféra. Ta totiž láme směrem
dovnitř zemského stínu paprsky ze Slunce. Krátkovlnná složka záření je atmosférou pohlcena,
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takže na Měsíc dopadá tlumené načervenalé
světlo. Měsíc tak může vypadat jako pomeranč
nebo může být zbarvený rudě či hnědě. Počasí však sledování únorového zatmění Měsíce nepřálo a na další úplné zatmění Měsíce
si budeme muset počkat až do 15. června
2011.
Letos nás ale ještě čeká jedno částečné
zatmění Měsíce 16. srpna.

Kromě Měsíce ale můžeme samozřejmě sledovat více věcí, např. planetu Saturn. Do opozice se Sluncem se dostala 24. února a momentálně je vidět téměř celou noc. Její prstence se
ale pomalu zavírají a jejich viditelnost se zhoršuje. Prsteny se úplně uzavřou 4. září 2009.
Saturn se dostane přibližně do stejné roviny
jako Země a my se na jeho prstence budeme
dívat z boku. Někdy se dokonce stává, že prstence zdánlivě z našeho pohledu zmizí (protože
jsou hodně tenké a my se na ně díváme z boku)
a při pohledu dalekohledem u Saturnu žádný
prstenec nevidíme. Mars se sice do své opozice se Sluncem dostal už na Vánoce, nicméně
pořád je vidět skoro celou noc a zapadá až za
svítání. Jeho úhlový průměr se však zmenšuje

a Mars se vzdaluje od Země, jeho viditelnost se
zhoršuje. Viditelnost Jupiteru se naopak zlepšuje. Momentálně svítí jen na ranní obloze, ale
jeho viditelnost se zlepšuje a nejlépe bude vidět
v červenci (opozice se Sluncem připadá
na 9. 7.). Jupiter však celoročně zůstává nízko
nad jižním obzorem. Na závěr ještě stojí za zmínku Venuše, jejíž ranní viditelnost skončila na konci února, ale Venuše se na večerní obloze objeví
až na konci září. Letošní rok je pro její pozorování mimořádně nepříznivý. Období neviditelnosti
bude trvat přes 200 dní, kdežto za průměrných
okolností je to pouze 70 dní.

Vít Straka

ZAMYŠLENÍ …
V sobotu dne 16. února 2008 jsme se v Chrámu páně sv. Cyrila a Metoděje a na místním
hřbitově rozloučili s naší přítelkyní, občankou,
dlouholetou pedagožkou a členkou Muzejního
spolku paní Miladou Maradovou.
Zemřela náhle 11. února 2008 uprostřed
plnohodnotného života, plného aktivní práce
pro společnost a tvůrčích nápadů. Jako bývalá
pedagožka se stala v roce 2005 místopředsedkyní Muzejního spolku při Starém kvartýru.
Soustředila kolem skupinu lidí, ochotných
spolupracovat na zachování starých tradic,
udržování národopisných a folklorních zvyků
a obyčejů.
V neposlední řadě byla jednou z významných lidí, kteří se zasadili o zachování stavení
č. p. 116 – Starého kvartýru, které se z rozpadajícího domku postupně stalo malým místem,
kde s pomocí dalších členů Muzejního spolku
pořádala tématické čtvrtletní výstavy, schůze,
setkávání s pamětníky a další akce.
Obětavou přítelkyní byla také lužické chase
při pořádání tradičního vinobraní, krojového plesu, či masopustní obchůzky.
Ochotně se ujímala přípravy pohoštění pro
každou příležitost, ať už se jednalo o výroční

schůze spolku, opravy budovy, návštěvy redaktorů Slovácka, z Prahy, či ostravského televizního štábu.
Život brala takový, jaký byl, s jeho pozitivy
i negativy, a na nářky a stížnosti mívala odpověď:
„Jaký ten život je, takový ho žij!“
Odešla z našeho středu plná humoru a optimismu, který až do konce svého života dokázala
rozdávat plnýma rukama.
A jak by řekl spisovatel Zdeněk Galuška: „Tací
lidé by neměli umřít nikdá!“

Miroslava Ištvánková
Muzejní spolek v Lužicích
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REGION
Obecní úřad a Slovácký Podlužácký
krůžek Tvrdonice vyhlašuje jako součást
55. ročníku národopisných slavností Podluží
v písni a tanci ve dnech 6. - 8. června 2008

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, TANCI
A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO 2008
Pravidelné pořádání tradičních soutěží v rámci
tvrdonských národopisných slavností považujeme, zvláště v této době, za velmi potřebné pro
zachování živého folkloru na Podluží a pro podchycení talentovaných zpěváků a tanečníků regionu.
Soutěže v tanci a o stárkovské právo se
letos uskuteční v sobotu 7. června 2008
v národopisném areálu ve Tvrdonicích.
Pro tento rok jsou vypsány kategorie:
A. pěvecké, a to:
- sóla muži
- dua muži
- sóla ženy
- dua ženy
- dua smíšená
B. taneční, a to:
- hošije
- verbuňk
- vrtěná
C. soutěž o Stárka Podluží
- Soutěžící o stárkovské právo se musí zúčastnit soutěže ve všech třech tanečních kategoriích. - Hodnotí se pěvecký a taneční projev podle
níže uvedených kritérií.
- Vítěz se stane STÁRKEM PODLUŽÍ PRO
ROK 2008.
Soutěže se mohou zúčastnit soutěžící z regionu Podluží a také z vesnic z přechodných regionů, kde folklor inklinuje k Podluží a nosí se
zde podlužácký kroj. Pokud se vyskytne sporný
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Podluží
případ, rozhodne odborná porota nejpozději
14 dní před soutěží.
Vítěz verbířské soutěže má zajištěnou přímou
účast ve finále o nejlepšího verbíře Slovácka
ve Strážnici. Druhý a třetí v pořadí se mohou ještě po uzávěrce přihlásit do výběrového kola této
soutěže.
Pořadatel zajistil jako doprovod cimbálovou
muziku J. Severina z Kostic a cimbálovou muziku Břeclavan. Soutěžící si může na vlastní náklady zajistit i jinou doprovodnou hudbu.
Kritéria hodnocení:
Zpěv – intonační čistota, dialekt, výběr písně,
soulad s doprovodem, celkový umělecký dojem,
úplnost kroje a jeho úprava.
Tanec – intonace, dialekt a celkový výraz
předzpěvu, který je nedílnou součástí tance,
pohybová úroveň – provedení typických kroků,
cifer, dodržení charakteru tance, držení těla,
soulad s hudebním doprovodem, celkový umělecký dojem, úplnost kroje a jeho úprava.

PLÁN ČINNOSTI SVAZKU OBCÍ NA ROK 2008
• Rada starostů se bude dále pravidelně schá- • Florbalový turnaj žáků ZŠ – „O pohár starostů
zet každé první úterý v měsíci.

Regionu Podluží“ – Dolní Bojanovice

Aktivity a akce regionu:

• Příprava a edice Kalendáře RP na rok 2009,
zahrnujícího kulturní kalendář RP

•Reprezentace regionu na výstavách a veletr- • Setkání kronikářů Regionu Podluží
zích – REGIONTOUR 2008…
Řešení projektů:
• V. ples Regionu Podluží v Prušánkách
• Turnaj obcí v kuželkách – Lanžhot 18., 19., • Život na dolním toku řeky Moravy - projekt
26. 2. 2008

bude realizován v případě zajištění financování

• IV. regionální přehlídka dětských folklorních • Turistický průvodce Podlužím a Hodonínsouborů na Podluží – Týnec, 6. 4. 2008

• Regionální závod ZŠ na kolečkových

brus-

lích v Lužicích

• „Otvírání jara na Podluží“ - cyklistický výlet •
po obcích Regionu Podluží (slavnostní otevření Informačních míst na Podluží), pátek 25. 4.
2008

Výstavby regionální rozhledny - příprava
projektové dokumentace a realizace výstavby
za spolufinancování z evropských fondů.

Vydání regionálního propagačního materiálu
• Poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč •
– úprava brožurky + jazykové mutace
redakci periodika Malovaného kraje

•
Způsob hodnocení:
Pěvecké kategorie hodnotí porota, která
určí pořadí na prvním až třetím místě v každé
kategorii.
Taneční kategorie hodnotí zvláštní porota,
která určí pořadí v jednotlivých tancích. Stejně
bude postupovat v soutěži o Stárka Podluží.
Vítěze určí umístění soutěžících v jednotlivých
kategoriích.

skem – zpracování uceleného informačního
materiálu a image katalogu regionů, zahrnujícího
popis cyklotras, památek, ubytování, restaurací,
infrastruktura atd.

Olympiáda žáků ZŠ v lehké atletice –
Lanžhot

•

Setkání mužských sborů na Podluží 10. 5. 2008 v Lužicích

•

Štafetový běh Boba Zháňala v Hruškách
– první pátek v říjnu

•Aktualizace zásobníku projektů obcí regionu
Další činnost svazku bude upravována operativně radou starostů.
Plán činnosti byl projednán a schválen Radou
starostů svazku obcí ve Starém Poddvorově dne
5. 2. 2008.

ROZPOČET SVAZKU OBCÍ N A ROK 2008
(PŘÍJMY NA POLOŽKY, VÝDAJE NA PARAGRAFY)

Těšíme se na Vaši účast
Zdena Šlichtová v. r.
předseda programové rady
Tvrdonice, březen 2008

Přihláška je k dispozici na OÚ Lužice nebo
na www.luziceuhodonina.cz.

I. Výdaje:
I.

Příjmy

1 145 200

II.

Výdaje

772 400

III.

Financování

- 372 800

Paragraf

Název paragrafu:

Návrh rozpočtu

3639

Komunální služby a územní
rozvoj jinde nezařazené

772 400

Výdaje celkem

772 400
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II. Příjmy:
Položka

Název položky:

Návrh rozpočtu

4121

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

1 083 700

2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

50 000

2329

Ostatní nedaňové příjmy j. n.

10 000

2141

Příjmy z úroků

1 500

Příjmy celkem

Název položky:

asistentka manažera M. Polachová

KULTURNÍ OKÉNKO
Návrh

8114

Krátkodobě přijaté půjčené prostředky

- 133 000

8124

Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky

- 239 800

Financování celkem

-372 800

S TA L O S E N A P O D L U Ž Í
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Rady starostů se uskutečnily ve dnech
8.1. (Moravská Nová Ves), 5.2. (Starý Poddvorov) a 26. 2. (Lužice). Dne 12. 2. v Týnci proběhla členská schůze, kterou slavnostně zahájila vystoupení CM Přemysla Líčeníka, DNS
Pomněnka Tvrdonice.

1 145 200

III. Financování:

Jako každý rok i letos se uskutečnil turnaj
obcí v kuželkách „O Holbu starosty města
Lanžhot“. Finálové kolo proběhlo v úterý 26. 2.
v podvečerních a večerních hodinách. Jako první se umístilo družstvo z Josefova. Na druhém
místě se umístnilo družstvo místních. Bronzovou pozici získalo družstvo favorizovaných Prušánek. „Chtěli jsme porazit sousední Prušánky,
že porazíme i Lanžhot, to jsme nečekali,“ vyjádřili se josefovští hráči. Rozdíly mezi jednotlivými
družstvy byly jen několik málo kolků.
Do finále dále postoupila družstva z Tvrdonic, Týnce, Ladné. Tohoto turnaje se účastní
zastupitelé a pracovníci úřadů z členských obcí
Regionu Podluží (celkem 14). Soutěžní rozstřel
se pravidelně koná týden před finálovým kláním.
V uplynulých dvou měsících se Region Podluží prezentoval v rámci společné expozice Regionu Slovácko na veletrzích cestovního ruchu
V Brně (Regiontour 10. - 13. 1), Bratislavě
(Slovakiatour (18. 1.), Praze (Holiday world
15. 2.). V Brně, kde jsme měli vlastní prezentační pult, jsme slavnostně zahajovali celý veletrh

V pátek 1. února se v Kulturním domě v Prušánkách uskutečnil již 5. ples Regionu Podluží.
Organizačně se na přípravě plesu podíleli pracovníci OÚ a asistentka manažera svazku. K tanci a poslechu hrála DH Večerka z Hlohovce, CM
Verbuňk z Prušánek. Nechyběla bohatá tombola
a slavnostní předtančení v podání žáků ZŠ Prušánky a tanečního kroužku z Hodonína.

(CM Slovácko ml.) a během dne účinkovaly děti
ze souboru Pomněnka z Tvrdonic a dětská CM
Přemysla Líčeníka z Lužic. V neděli pak veletrh
ukončovaly mažoretky z Moravské Nové Vsi.
Mnoho návštěvníků brněnského veletrhu nás
ujišťovalo, že se chystají v létě na Podluží opět
vypravit. Pro tyto účely obdrželi přehled ubytování, stravování, vinařství a nezbytný kulturní kalendář s upozorněním, aby sledovali aktualizaci
webových stránek Regionu. Podluží bylo prezentováno i velkou krojovou figurínou.
Na veletrzích v Bratislavě a Praze již pro naši
prezentaci nebyl vyčleněn tak velký prostor, jelikož i stánek Slovácka byl přiměřeně menší než
v Brně. Přesto nechyběly naše propagační
a informační materiály a zástupce.
Předpokládáme, že v případě zájmů vinařů,
by bylo možné fyzicky prezentovat vinařství z Podluží i na těchto dvou veletrzích.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat vinařům za věnování vzorků vín pro potřeby veletrhu.
Věnovaná vína byla odbornou i laickou veřejností
shledána jako výborná. Vaše propagační materiály byly rozebrány.

Jsem rád, že Vás mohu znovu pozvat
na gospelový koncert, který se uskuteční
12. 4. 2008 v 19.00 hodin v Lužickém kostele. Tímto chci poděkovat za pozvání panu faráři
i paní místostarostce.
Loňský jarní koncert v Lužicích byl pro Mamina
Gospel zcela výjimečnou událostí. Byl to jeden
z prvních koncertů v klasickém kostele, kde jak
jsme zjistili, je možno vytvořit jedinečnou atmosféru. Byl to takový návrat duchovní hudby do
duchovního prostředí. Od tohoto koncertu jsme
zpívali v několika dalších kostelech, jako například: Zámecká kaple v Lednici a Valticích, kostel
v Radějově a v Hustopečích a několik koncertů
v Břeclavské synagoze.
Před minulým koncertem v Lužicích jsem psal
ve zpravodaji o gospelu jako o žánru. Nyní bych
chěl napsat něco více o našem gospelovém
sboru.

MAMINA GOSPEL SE TĚŠÍ DO LUŽIC

Za zrodem našeho gospelového sboru stojí dirigent Ing. Marek Rakovský. Před několika
lety jej nadchl gospel a worship a tak se rozhodl
založit v březnu 2005, jako další aktivitu Mateřského centra v Břeclavi, gospelový sbor. Dal
inzerát do novin a oslovil několik svých přátel.
Sešlo se 15 nadšenců, kteří po prvních dvou
zkouškách a dvou měsících od založení vystoupili na prvním malém koncertě se 4 písněmi.
Po třech letech je za námi 40 vystoupení a sbor
se rozrostl na 40 zpěváků a 6 členů doprovodné
kapely a v repertoáru máme přes 40 písní.
Mamina Gospel zkouší každých 14 dnů
2,5 hodiny. Jsme skvělá parta, která si užívá
každou zkoušku, následné čajovny, workshopy,
víkendové soustředění a hlavně všechna vystoupení, která jsou velmi různorodá. Kromě klasických koncertů v divadlech, kulturních domech
či kostelech se účastníme akcí, jako jsou festi-
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valy, akademie, vernisáže, country bály, jarmarky a benefiční koncerty. Velmi oblíbenou akcí
je každoroční přehlídka gospelových skupin,
kterou pořádáme pod názvem Gospelová Exploze. Břeclavská synagoga praská ve švech při
každoroční gospelové půlnoční a při otevřených
gospelových bohoslužbách.

Gospel, to je spousta energie, nadšení
a inspirace pro život. Těším se, že spolu v Lužicích znovu prožijeme něco mimořádného.
Daniel Dorica
gospelák
www.maminagospel.com

Obec Lužice pořádá
12 . d u b n a 2 0 0 8
v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Lužicích

JARNÍ KONCER T
Vystoupí pěvecký sbor

MAMINA GOSPEL z Břeclavi.

Z a č á t e k 19 . 0 0 h o d i n .
Vstupné dobrovolné
Jste všichni srdečně zváni.
Výtěžek koncertu bude věnován na opravu kapličky.

TJ SOKOL LUŽICE ZVE SRDEČNĚ SVÉ PŘÍZNIVCE
NA OSLAVY 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY
PROGRAM OSLAV:
Sobota 17. 5. 2008
10:00 hodin - Volejbalový turnaj na hřišti u Sokolovny
přehlídka vzorků vín, cimbálová muzika
Neděle 18. 5. 2008
14:30 hodin - Průvod obcí od Starého kvartýru s dechovou hudbou Sokolka ze Šakvic
zastavení u pomníku padlých
15:00 hodin - Odhalení pamětní desky na budově Sokolovny
15:30 hodin - Akademie k 100. výročí založení Sokola Lužice
v sále Sokolovny
17:00 hodin - Koncert dechové hudby Sokolka ze Šakvic
v sále Sokolovny
PO DOBU OSLAV BUDE V SOKOLOVNĚ OTEVŘENA VÝSTAVA
100 LET OD ZALOŽENÍ TJ SOKOL.
BUDE VYDÁNA PUBLIKACE MINULOST A SOUČASNOST SOKOLA LUŽICE.

LUŽIČTÍ A MIKULEČTÍ VINAŘI
si Vás dovolují pozvat

NA PŘEHLÍDKU LUŽICKÝCH A MIKULČICKÝCH VÍN
pořádanou v prostorách kulturního zařízení Českého zahrádkářského svazu
DNE 24. KVĚTNA 2008 OD 14:00 HODIN ODPOLEDNE.
V průběhu odpoledne vystoupí cimbálová muzika Slovácko mladší,
pod vedením primáše ing. Petra Marady.
Občerstvení je zajištěno.
VSTUPNÉ A KATALOG 100,- KČ, ZÁLOHA NA SKLENIČKU 50,- KČ.
Srdečně zvou pořadatelé.

26

27

Z HISTORIE
SLEDOVÁNÍ ZÁHADNÉ OSMIČKY V HISTORII
ZEMĚ ČESKÉ I OBCE LUŽICE
1918
1938
1948
1968

Vznik Československé republiky.
Mnichovská zrada obsazení Němci.
Únor – počátek vlády jedné strany – totalita.
Konec obrodného procesu – vpád vojsk.

Najdeme ji i ve starších dobách …
1108 Přemyslovci vyvraždili Vršovce.
1278 V bitvě na Moravském poli zahynul český král Přemysl Otakar II.
1338 Zřízena Staroměstská radnice v Praze.
1348 Založena Karlova univerzita.
1468 Začátek války mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a uherským králem Matyášem Korvínem.
1618 Začátek třicetileté války.
1948 Konec třicetileté války.
1848 Revoluční rok. Vznik Národního muzea.
1868 Položení základního kamene pro stavbu Národního divadla.
1888 František Křižík postavil první českou elektrárnu.
1896 Začala se psát historie české kinematografie.
… a když zalistujeme v lužických kronikách?
1808 Sepsána první pozemková kniha obce.
1848 V obci cholera.
1878 Učitel Jan Mareš začal psát první lužickou školní kroniku.
1878 Hostinec upraven na školní budovu.
1888 Velký požár zničil 21 domů krytých slámou. Škoda 4924 zl. (Jen několik chalupníků bylo pojištěno).
1908 Založena TJ Sokol.
1908 Postavena první školní budova
1918 Vznikla Kosova dechová kapela.
1918 Nadučitel Materna začíná psát obecní kroniku.
1928 V rámci pozemkové reformy rozděleno drobným rolníkům 35 ha půdy.
1928 Dláždění silnic uprostřed obce.
1938 Zajímavý úkaz na obloze – ohnivá obloha. Na slunci zlověstná skvrna.
V obci politické rozepře. Odvolán starosta, rozpuštěno zastupitelstvo.
Jmenován vládní komisař.
1948 Poslední bubnování obecním bubeníkem Janem Mrkusem.
1958 Založen Sbor pro občanské záležitosti.
1958 Sportovní stadion Baník.
1958 V obci 665 majitelů rozhlasových přijímačů.
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1958 Další velká přesvědčování akce do JZD (vstoupilo 37 zemědělců s 236,72 ha půdy).
1968 Větší část obce plynofikována.
1998 Dokončení telefonní sítě a kabelové televize.
(V Číně je číslo „8“ považováno za šťastné. Symbolizuje příznivá znamení. Mít na značce auta,
řidičáku, adrese číslo „8“ se považuje za výhru.)
Špionka archivu – MK

XI. VŠESOKOLSKÝ SLET V ROCE 1948
( Ze stoleté tradice lužického Sokola)
Koncem roku 1945 byla po čtyřech válečných letech opět obnovena činnost Sokola Lužice. Na členské schůzi v lednu 1946 si
jednota uctila památku těch členů, kteří v boji
za svobodu národa přinesli oběť nejvyšší, svůj
život. Byli to Jaroslav Dobrovolský, Antonín
Kos, Štěpán Kurka a Věra Radová. Všichni
patřili k mimořádně aktivním, obětavým a činorodým sokolským pracovníkům.
Jednota utrpěla válkou nejen ztráty na lidských
životech, ale i velké ztráty hospodářské. Opravit
Sokolovnu byl jeden z prvořadých úkolů jednoty.
Členské úpisy (půjčky), finanční výnosy z pořádaných sokolských podniků a obětavá práce
členů umožnily opravit Sokolovnu a hřiště.
Už v říjnu, po opuštění Sokolovny vojskem
RA, začala pravidelná tělocvičná činnost.
Zájem o sokolské cvičení a sportování byl v obci
velký. Rozvoj zaznamenala i lehká atletika, začal
se hrát stolní tenis, odbíjená a košíková. Postupně se v jednotě rozproudila i vzdělavatelská
a kulturní práce. Po dlouhém období zákazu se
mimořádnému zájmu těšily všechny druhy zábavy jako fašanková, hodová, velikonoční a plesová. Velkou návštěvnost zaznamenalo i sokolské
kino, které však v roce 1946 bylo Sokolu odebráno a zestátněno.
V předvečer státního svátku 28.října 1946
byly v jednotě symbolicky zahájeny přípravy
na XI. všesokolský slet v Praze v roce 1948.
Všichni členové jednoty, dorost i žactvo se
shromáždili v prostoru obce Zadní padělky,
zapálili oheň a přijali poselství z pražského Tyršova domu a ze Strahova. Rok 1947 byl celý
ve znamení neobyčejné sokolské aktivity. Všech-

ny cvičící složky začaly pilně nacvičovat sletové
skladby, spořilo se na cestu a na sletové výlohy,
šily se úbory a slavnostní kroje. V tomto období
byl náčelníkem jednoty Pavel Kučera (později
Josef Kotásek) a náčelnicí Zdenka Vašíčková.
Pro lužickou jednotu byl rok 1948 významný
i tím, že byl jubilejním rokem 40.výročí založení
Sokola v Lužicích.
Prověrkou připravenosti na slet se stala veřejná cvičení v sokolských jednotách na jaře 1948.
Za velké účasti cvičících i diváků se v květnu
1948 konalo okrskové veřejné cvičení i v naší
lužické jednotě. Jeho příprava byla pro jednotu
velmi náročná. Opravovalo se oplocení hřiště,
upravovalo cvičiště, zabezpečovalo ubytování
a stravování účastníků, hudba apod. Okrskového cvičení v Lužicích se účastnilo 532 cvičících
z 11 jednot župy. Mimořádný úspěch zaznamenal v červnu slet župy Slovácké v Břeclavi..
Vyvrcholením všeho snažení byla však účast
na sletu v Praze na strahovském stadionu.
Sletový program probíhal v duchu názvu jedné
ze skladeb „Věrni zůstaneme“. Slet se konal
v rozmezí od 17.června do 8.července 1948.
Na stadionu se postupně vystřídali cvičenci žactva, dorostu, mužů a žen. Ze Sokola Lužice se
sletu zúčastnilo 13 žáků a 13 žaček (cesta
na slet jim byla jednotou hrazena), 34 dorostenců a 16 dorostenek (cesta hrazena z 50%),
56 mužů a 50 žen - celkem 182 účastníků,
z toho 122 cvičících. Byla to v historii lužické sokolské jednoty nejpočetnější výprava
na všesokolský slet. Ve sletovém průvodu Prahou nechyběl ani lužický sokolský prapor nesený
tehdejším praporečníkem Františkem Mikulicou.
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Pro všechny účastníky se slet stal nezapomenutelným celoživotním zážitkem. Nikdo netušil,
že to byl na dlouhých 40 let poslední všesokolský slet. XI.všesokolským sletem se v podstatě uzavřela činnost celonárodní tělocvičné
organizace založené v roce 1862 Tyršem
a Fűgnerem.
Převratnými událostmi v únoru 1948
a následným vytvořením „akčních výborů“se
začala i v lužickém Sokole uskutečňovat „očista od představitelů reakce“ a politika „jednotné
tělovýchovy.“ Tímto způsobem byla v Lužicích
již potřetí v historii mocenskými orgány likvidována činnost Sokola, zabavena Sokolovna
i ostatní těžce nabytý majetek. Vstupem členů
DTJ a členů Sportovního klubu do řad Sokola byla i v naší obci vytvořena příkazem shora
jednotná tělovýchovná organizace nesoucí
v počátcích ještě název Sokol. Avšak povědo-

mí o tom, co vlastně Tyršův Sokol byl a znamenal, stále sláblo. Mnohaletý aktivní člen Sokola
a v roce 1949 i kronikář obce Pavel Kučera
v obecní kronice poznamenává : „Po očistě
v Sokole velká ochablost v život jednoty pokračuje. Nařčení členové a jejich příznivci vypřáhli
v činnosti a noví na jejich místa nenastoupili“.
V roce 1952 byla zrušena ČOS a Sokol byl degradován jen na jeden ze šesti tělovýchovných úseků s posláním organizovat tělovýchovu na vesnici.
V Lužicích se stal Sokol závodní jednotkou Čsl.
naftových závodů. Později bylo i toto postavení
Sokola zrušeno a jedinou organizací v české části republiky se stal Český svaz tělesné výchovy.

Dorostenky Sokola Lužice na XI. Všesokolském sletu
v roce 1948: (stojící zleva: Topenčíková, Černá, Žůrková, Bortlíková, Kuběnová; Druhá řada: Šabartová, Foltýnová V., Vašíčková Z., Foltýnová M., Hačundová)

Ženy Sokola Lužice na veřejném cvičení
v Břeclavi v roce 1948

PhDr. Miroslava Rošková, CSc.
členka Sokola Lužice

Výprava dorostenců Sokola Lužice na XI. Všesokolském sletu v roce 1948.
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V květnu 1996 byla po čtyřiceti osmi
letech opět obnovena činnost Sokola Lužice. Nebylo jednoduché po tak dlouhé přestávce znovu začínat. Vyřešení majetkových otázek,
oprava Sokolovny a hřiště, vybudování členské
základny a obnova cvičitelské aktivity – to byly

hlavní úkoly, které bylo třeba postupně vyřešit.
Dnes má Sokol Lužice 202 registrovaných členů
a 11 sportovních oddílů. V tomto roce si Sokol
Lužice připomene 100 let od svého založení
v roce 1908. Jubilejní oslavy jsou plánovány
na květen 2008.

1. SVĚTOVÁ VÁLKA A LUŽICE
1. světové války se postupné zúčastnilo
28 států. Bojovalo v ní 70 mil. vojáků na zemi,
na moři a ve vzduchu. 10 mil. z nich zahynulo, 20 mil. bylo zraněno a zmrzačeno. Konec
války – příměří bylo podepsáno v Compiegne
(Francie) 11. 11. 1918. Mezi těmi, kteří zahynuli na bojištích Evropy, jsou i občané z Lužic.
Na malé pamětní desce (na památníku před ZŠ
za sochou rudoarmějce) jsou uvedena jejich
jména. Skromná a nenápadná deska. Více než
padesát rodin zůstalo bez otců, synů a živitelů. Kdo si dneska vzpomene na plačící vdovy,
maminky a sourozence, kteří se svých nejbližších nedočkali? Naše malá slovácká obec
na Podluží zanechala na Martově poli velmi
vysokou cenu.

Jména padlých:
Anders Karel
Bajer Kašpar
Balun Jan
Blabla Josef
Blabla Rudolf
Blaha Cyril
Bohun Matěj
Cupal Michal
Černý Štěpán
Čížek Martin
Deutschar František
Fukalík Jan
Greé Josef
Hlaváč Štěpán
Jeřábek Jiří
Kočiš Josef
Komosný Matěj
Koneček František
Král Antonín
Kříž Vincenc
Kuběna Václav
Kuchař Josef
Lacka František
Lacka Martin
Malina Klement
Maněk Jan
Marada Josef
Míček Karel
Mikulica Jan
Mikulášek Jan
Mikuš Josef
Mrkus Jan
Netík Florian
Netík Michal
Novotný Alois
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Novák Josef
Pelikán Ignác
Pinda František
Zandlo Štěpán
Pinda Matěj
Pojár Josef
Pomajba Jindřich
Příkazský Cyril
Smetana Petr
Spáčil Josef
Spáčil Tomáš
Švehla Jan
Švagerka František
Tříska František
Tůma Martin
Vyrubal Jan
Weingart František

Škoda, že jejich příběhy a osudy nejsou zaznamenané, že upadly do zapomnění. U každého
jména vyvstávají vtíravé otázky, ze kterého lužického domu asi pochází, kde bojoval, kde padl
a má tam někde v cizině vůbec svůj hrob? Tyto
a mnohé další zůstávají bez odpovědi.
Letopisecká komise při OÚ, vás čtenáři těchto řádků, prosí o zapůjčení dokumentů, dokladů, fotografií apod., vztahujících se k uvedeným
jménům. Ani tato „osmička“ v letopočtu našich
dějin by neměla být zapomenuta …

Jaroslav Hromek,
předseda letopisecké komise

SPORT
SOKOLSKÉ PŘEDSILVESTROVSKÉ
POSEZENÍ V LUŽICÍCH

V rámci oslav
100. VÝROČÍ SOKOLA
bude dne 17. 5. 2008
od 10.00 hodin
na hřišti u sokolovny
TURNAJ VE VOLEJBALU
smíšených družstev
a veteránů.
Srdečně zveme
všechny příznivce sportu!

32

Už tradičně před ukončením starého roku
pořádá výbor Sokola v Lužicích předsilvestrovské posezení. Zúčastňuje se ho stále více členů,
hlavně členek – starších žen, které cvičí zdravotní cvičení a potom těch, které nejsou zapojeny
do cvičení v oddílech (buď pro svůj vysoký věk,
nebo zdravotní potíže), ale jsou vedeny pouze
jako přispívajících členky. Jsme rádi, že přijdou
i ty dříve narozené sokolky, které umí vyprávět
zajímavé příběhy ze svého mládí v Sokole i mimo
Sokol, vzpomínají, jak hrávaly divadla apod. Mezi
tím se přezpívají sokolské i slovácké písničky
a také lidovky, hlavně když přijde oblíbený harmonikář Jarda Knápek. Na stolech se obvykle
objeví ještě vánoční cukroví a nějaký ten drink
(alko i nealko). Nálada bývá dobrá, srdečná
a někdy je pak problém toto posezení včas
ukončit.
Důležité je, že všichni odchází spokojeni, a že
se i ti starší zajímají o dění v Sokole a hlavně mají
dobrý pocit, že mezi nás ostatní členy stále patří
a nás to těší dvojnásob.
N. Plevová

MODELÁŘI V LUŽICKÉ SOKOLOVNĚ
Klub modelářů pracuje v Lužicích od roku
2005. Zpočátku jej vedl Jan Pecka a nyní Bronislav Fogt. Klub je sedmičlenný a k tréninkovému ježdění a k pořádání závodů využívá prostorové možnosti Sokolovny. V sobotu 5. 1. 2008
se konal již druhý závod seriálu Březí - Lužice
vypsaný pro kategorii Micro 1:18. Výborně připravená, malá a technicky náročná trať se pro
kategorii Micro velmi hodí, pouze malá celková
délka způsobovala časté předjíždění o jeden
nebo více okruhů. Jezdci si tedy neodpočinuli.
Náskok jednoho kola nic neznamenal, protože
větší chyba znamená zdržení několik vteřin, což
při délce jednoho kola 7sec je znát. Závod
byl vypsaný pro dvě kategorie lišící se od sebe
použitým pohonem. Kategorie „180“ (motor velikosti 180 + 5čl. Ni-Mh) se zúčastnilo 14 závodníků a kategorie „Open“ (motor libovolný do
velikosti 300 + max.6čl.) byla obsazena rovněž
14 závodníky.
Kategorie „180“ byla pro rozjížďky rozdělena
do třech skupin, každá skupina jela čtyři rozjížďky v délce šesti minut. Kategorie „Open“ byla
rozdělena do dvou skupin po sedmi jezdcích.

Pro určení pořadí na startu finálových jízd se
počítala nejlepší jízda, počet kol a dojezdový
čas.
Po třech finálových jízdách zvítězil v kategorii „180“ Marek Schiller a v kategorii „Open
Pavel Schiller. Z lužické skupiny se v kategorii
„Open“ umístil Čeněk Čechovský na pátém místě, Petr Čechovský na devátém místě a místa
11, 12 a 13 obsadili Jaromír Josef, Patrik Smeřička a Bronislav Fogt.
Seriál Březí - Lužice roste v kvalitní závody,
což je potvrzené zvyšujícím se zájmem jezdců.
Pořadatel postupně zvedá úroveň organizace
zkvalitňováním technického zázemí (nová trať,
počítací zařízení). Těch několik zádrhelů, které se během závodu vyskytlo, je v řešení a na
další zlepšení se můžeme těšit už na příštích
závodech. Více informací o závodech, kompletní výsledky a také on-line přihlášky naleznete
na adrese: www.fg-buggy.com/rcm

Informace z posledního lužického závodu
Připravil Lukáš Diblík
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Zápasníci TJ Sokol soutěžili na turnaji
v Kladně, a to dne 26. 1. 2008.
Celkový počet účastníků byl 132. Se svým
trenérem Eduardem Oláhem odjeli na turnaj
následující zápasníci:
Roman Blažek, Pavlína Bortlíková, Martin Sochr a Lukáš Rampáček, který nakonec
z technických důvodů nestartoval.
1. místo vybojovala Pavlína Bortlíková
– váha 48 kg
2. místo vybojoval Roman Blažek – váha 27 kg
3. místo vybojoval Martin Sochr – váha 70 kg

Všem zúčastněným blahopřejeme a přejeme
hodně dalších úspěchů.

Po celé léto běhal z Hodonína do Lužic každou neděli s dvoukolákem zmrzlinář.

Naděžda Plevová

Burčák
Začala sklizeň všeho, co zůstalo na poli, vinohradech a sadech. Nejvíce se mi líbilo vinobraní a šustání turkyně. Sousedé se večer sešli,
vařila se mléčná turkyň a vykládalo se vykládalo
a šustalo se a šustalo. Termín jsem musel tedy
na Vlachoch vysvětlovat – co byla šustačka.

Výbor Sokola Lužice blahopřeje touto cestou
trenérovi zápasu br. Eduardu Oláhovi k jeho
životnímu jubileu 50 let, které oslaví v měsíci
dubnu 2008.
Přejeme mu zejména pevné zdraví a ještě
hodně úspěchů, které sklízí se svými mladými
zápasníky.

Z literární tvorby občanů
Vzpomínání

Přijel na kole s aktovkou, vysoké boty, kravata
a přes břicho zlatý řetěz s kapesními hodinkami.

Otvírám lahvinku rýňáku, to abych naladil dobrů notečku a nořím se do vzpomínek před pětapadesáti až šedesáti lety …

Léto
Pro nás děcka to byly hlavně prázdniny
a využití na Tihelni. Pro hospodáře žně. Těsně
před žněmi se užalo několik snopů „rži“ (žita). Ve
stodole nebo pod návratím se cepem vymlátily.
Z vymlácené slámy se vázala povřísla. (Z dnešních krátko-stébelných by to nešlo.) I začaly žně.
Sekáč s kosou hrabicí, za ním odběračka se
srpem, kladla zesečené hrstě na povřísla. Svázané snopy se skládaly do mandelů. Začalo mlácení. Největší mlátičku měl pan Kratochvíl. Byla
hnaná již elektromotorem a měla lis na slámu.
„Troškaři“ z Družstva mlátili za Slížkovým. Jinak
se mlátilo různě po stodolách a za humny. Jezdil
jsem ve 13 letech jako mazač s mlatičkou. Mlátilo se u Maradů. Byli u nich tenkrát na návštěvě nějací Pražáci. Samozřejmě chtěli pomáhat
při mlácení. Vojta jednoho z nich poslal (nevím
už ke komu), aby půjčili nůžky na stoh. Vrátil
se s pytlem přes rameno. V pytli byl kus železa
a úhledný balíček s dopisem: „Nůžky na stoh
jsem nenašel, ale našel jsem h…., tak posílám
aspoň to.“ Při mlácení se jako občerstvení naléval višňák. Brzy začaly samovazy, kombajny a byl
s touto úmornou prací konec.

Jaro
Bydleli jsme na Družstvě, takže všechny novoty, které šly od Hodonína, jsme věděli první.
Nad jarem přijížděli do dědiny Valaši s „Valašským porcelánem“ – vyvolávali – hrabě – žebře
– vidle … Žebřiňák byl plně naložený všemožným, včetně dřevěných hraček a „zuberských
vysavačů“ – březových metel. Byly to výrobky,
které se dělaly celou zimu a pocházely vesměs
z Valašské Bystřice, kde dnes já bydlím. Dřevěné
žebře se již nevyrábějí – neodpovídají normám
EU. O vidle trojky, nemá nikdo zájem. Zůstaly
jenom hrábě a ty ručně vyrábí už poslední hrablař v Bystričkách. Po Valachoch následovali další řemeslníci, kteří svoji dílnu nosili na zádech.
Drátaři vyvolávali „hrnce drátovat, hrnce letovat
…“ Skláři – sklo v bedně na zádech, okénka
tenkrát byly malé, tak jim zásoba skla stačila.
Pak se pravidelně objevoval „miškéř“, kontroloval kanečky, aby maso nesmrdělo a sterilizoval
sviňky, aby se nehůkaly. „Miškéř“, to byl „Pán“.
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Zima
Večer se sedělo okolo stolu a celá rodina četla. Děcka pohádky od Boženy Němcové, tatínek
Čachtickou paní. Čas od času přišel na besedu dědečkův kamarád a vyprávěl, jak bojovali
na Pijavě. To byly naše večerníčky.

Tak se střídaly roční období. Dnes to vidím
jako poklidné. V létě – to již v mládeneckém
věku – „čaje o páté“ na Liďáku, dvakrát v týdnu
cvičení v Sokolovně. Byli jsme bez zpráv o vraždách, haváriích, loupežích, atd.
No a už jsem „v reálu“. Pod okny nám řvou
motory mohutných motorek, v pátek přijedou
chataři. Až do neděle údolím kvílí motorové
sekačky (někdy až do 10 hodin večer). Za dveřmi každou chvíli obchodník nabízí zboží neznámého původu.
Vínečko je dopité. Mé psaní je pro mladé
asi úsměvné a pro nás starší: „Kde že ty loňské
sněhy jsou.“

Z tohoto domečků ve Valašské Bystřici nám ještě stačil poslat své „Vzpomínání“
lužický rodák Jenda Koštuřík. Zemřel 16. 12. 2007.
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Staré pověsti lužické
Milí čtenáři, určitě Vás zajímá, co nového
se děje v naší obci, ale někdy není na škodu
podívat se do minulosti, abychom zjistili, jací byli
naši předkové, co je trápilo, čím se bavili a jak
si občas zahřešili.
Na různých besedách s pamětníky jsme
vyslechli spoustu zajímavých historek a myslíme
si, že by pobavily i Vás. Nečekejte ovšem žádné
literární zázraky, příběhy jsou zaznamenány tak,
jak je pamětníci vyprávěli, ale naše slovácké
nářečí má určitě svůj půvab a všichni mu budeme rozumět. Jestliže tedy máte čas a chuť, přečtěte si něco ze Starých pověstí lužických.
Redakce
Vypráví paní Božena Holešínská,
rozená Václavová:
Podstatnou část dětství jsem prožila u své
babičky v Lužicích v Růžové uličce. A moja nejoblíbenější zábava? Sedla jsem si k babičce
a žadonila: „Babi, vykládajte mně, jak to bylo
ve starých časoch.“ S některými příběhy bych
vás chtěla seznámit. Kromě toho můj otec byl
veliký kamarád s policajtem Příkazským a vzájemně jsme se navštěvovali. Takže i od teho
strýca Příkazského mám plno policajtských historek a jednu vám teď povím.

Nedokonaná krádež
Na radnicu si přišla jedna paní stěžovat, pravděpodobně to bylo z Kolonie, že má podezření, že ju navštěvuje zloděj. To byla jedna z mála
rodin, která měla na hůře uložené zásoby. Měli
tam půl hrnca sádla, pytel múky, brambory.
Jinak tam nebývalo nic. Tento strýc Příkazský
byl pověřený obcí, aby celú záležitost vyšetřil.
Tak si vylézl na hůru a čekal. Dlúho byl klid, nic
sa nedělo, strýc už byl unavený a šla na něho
dřímota. Najednú ho probralo tichučké ťapkání, potom sa ozval strašlivý škrabot, dřevěná
stěna sa odsunula a objevila sa ženská s hrn36

kem a miskú. Policajt už neměl moc času sa
skovat, bylo tam jakési bidlo s navěšaným prádlem, tak zaň honem vlézl a čekal, co sa bude
dít. Protože na kolonii byly v té době řadové
rodinné domky a jednotlivé půdy byly oddělené dřevěnýma zástěnama, stačilo uvolnit nekolik desek a celá řada byla průchozí. Súsedka
si na nezvanej návštěvě každý deň brala enom
to, co potřebovala na vaření oběda, nic víc, aby
to nebylo poznat. A ona si právě donésla štandlík, že si nabere teho sádla a trochu múky, ale
jak přistúpila blíž, tak viděla vysoké boty. A to
byl právě ten kameň úrazu, že na Kolonii nikdo
v takových botách nechodil. Takže strýc policajt
byl odhalený, ona sice potem na radnicu k výslechu jít mosela, enomže tenkrát to byla nedokonaná krádež. Nic nepomohl hrneček na sádlo se
lžičkú, nic nepomohla miska na múku. Tak bylo
doporučené zatlúct desky, aby sa nemohlo procházat z jednej hůry na druhú a zlodějka vyvázla
bez trestu.
Podle vyprávění zapsala V. Kotásková

Napsali nám...
Markéta Zinnerová
„Život je pohyb a změna,“ pravila maminka.
Pro začátek tatínkovi
popotáhla psací stůl.
/z knížky Kočka Linda, poklad rodiny/

N a p s a l i nám. . .
Vážení paní Ambrožová,
Vaše zpráva o nenadálém Miladině skonu mi
každou chvíli vhání slzy do očí. Miládka je jedním z nejvřelejších lidí, které jsem kdy poznala.
Svým humorem, nadhledem, skromností, živelností, pracovitostí, svým vnitřním nastrojením,
které některým bytostem velí, že člověk je na
světě proto, aby byl pro lidi, se pro mne řadí
k osobnostem z rodu Františků Nepilů.
Od prvního okamžiku jsem k ní přilnula.
Po první besedě na lužické škole mě zavedli
na půdu, abych viděla, kolik děti nasbíraly bylin.
Ty byliny tam úžasná paní učitelka přehazovala
vidlemi.
A pak si mě odvedla domů a s dalšími paními
učitelkami jsme měly víceméně dámskou jízdu u předobrého vínka a místo povídání jsme
spíš zpívaly moravské písničky. A protože jsem
na průdušky, brzy mi znenadání přišel do Prahy
balík plný různých bylinek v plátěných pytlících,
na které Milada s kolegyněmi vyšily jejich názvy.
Mám je dodnes.
Díky ní jsou pro mne Lužice nejkrásnějším
místem Moravy. Měla jsem se kam vracet, čekal
mě její smích, její životní energie, radostnosti.
Moje maminka vyrůstala v nedalekých Valticích, neříkalo se u nás „rozsviť“, ale „rožni“

a ne „já jsem“, ale „su“. Bylo to, jako bych jezdila
domů.
V Miládčiných dopisech se ke mně vracela
sladká moravština, nepsala „ať si trhnou nohou“,
ale „nech si škubnú nohú“. Jí na počest jsem pár
jejích vět vložila do knížky „Kde padají hvězdy“,
o níž, aby měla radost, se mihne kluk jménem
Marada.
Díky Miladě jsem poznala srdečnost a pohostinnost a dobré srdce dalších obyvatel Lužic.
A také, že krásné odkazy předků, současnost
a budoucnost zde jednou řadou souvisejí
a opravdová kultura a kulturnost je tam, kde má
kořeny hluboko jako réva.
Stála o to, aby zůstal zachován Starý kvartýr.
Hodně pro to – a samozřejmě zdaleka ne sama
– udělala. Pro Lužičany zůstane spojená i s tímto
místem. Pro ty, které učívala jako děti, pro všechny, kdo ji znali, zůstává pramenem živé vody.
Pro nás, co ji máme rádi, není daleko.
Jenom mi už nepošle dopis. Ale umím si vybavit její krásný smích.
Je člověkem, na kterého se vzpomíná jenom
v dobrém. Přeji její rodině, Vám, přátelům, nám
všem, kteří ji máme v srdci, abychom to brzy dokázali
s úsměvem.
Vaše – Miladina, Markéta Zinnerová

Přestaň fňukat, broučku,
na cestu se dej …
/Písnička pro broučka/
„Vole, ňákej cíl!“
/z dialogu dvou skleslých trampů/
Do dalšího roku slunnou mysl, pevné zdraví,
dobré přátele, když změnu, tak k lepšímu
s úsměvem
Markéta Zinnerová
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společenská kro ni ka
KVĚTINÁŘSTVÍ

JUBILANTI leden až březen 2008
Liduše Formanová
Jaroslav Benada
Vlasta Hudcová
Anna Küchlerová

80
90
80
80

Josef Tlustý
Libuše Prostředníková
Františka Janíková
Ludmila Růžová

80
85
93
80

Libuše Mikešová
Ludmila Kordulíková

85
90

BLAHOPŘEJEME
ÚSPĚCHY OBCE A OBČANŮ V R. 2007
Blanka Javorská miss
sympatie na finále České miss
2007.
Denisa
Chovančíková
vítězka Celostátní grafické soutěže 2007.
Ak. mal. Jaroslav Pecka
vystavoval ve Francii v kostele
St. Germain de Sulty „Česká
malba 20. st.“.
PhDr. Robert Roško, CSc.
jmenován významnou osobností SR roku 2007 in memoriam za celoživotní dílo přínos
k rozvoji československé sociologie.
Tereza Ištvánková a Matěj
Ištvánek - úspěch lužických
mladých včelařů v celostátní
soutěži v Mikulovicích u Znojma.

z 6 států) získala 1. místo Věra
Kotásková, 2. místo Roman
Blažek.
v Hradci Králové 15. 17. 6. 2007 (bylo 120 soutěžících z 5 států) získala 1. místo
Zuzana Konečková a 3. místo
Klára Galatíková

Mezinárodní turnaj
v zápase:

V okresním kole olympiády v německém jazyce získala 3. místo žákyně 8. třídy
Vlasta Konvičná.

v Kladně dne 26. 5.
2007 (bylo 200 závodníků
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Stolní tenisté na 1. místě
v okresní soutěži postoupili
do krajské soutěže.
Na župních závodech:
ve šplhu: l. místo Věra
Kotásková,
v plavání: l. místo Kateřina Živná a Nikol Mesochoridisová,
dále v župních závodech velmi úspěšná Lucie
Jungwirthová.

V 13. ročníku celorepublikově soutěže pořádané Brontosaury a Eko-centrem Dúbrava
„Společná cesta člověka
a přírody“ získala 3. místo
skupina Lužice, a to ve složení:
Monika Lamáčková, Martin
Horňáček, Michal Konečný,
Jessika Horáčková, Andrea
Pažourková, s modelem „Život
trosečníků“.

Obec Lužice získala:
1. místo v soutěži „Cesty městy 2007“.
1. místo v Jihomoravském kraji a 10. místo v ČR
v soutěži firmy EKO-KOM
„O křišťálovou popelnici“
Víte ještě o úspěších dalších
občanů Lužic, o kterých jsme
se nedozvěděli?
Dejte vědět na OÚ Lužice.

ZAHRADNICKÉ SLUŽBY

Květinářství Larix®Lusatia
Jana Šebestíková
tel./fax 518 357 387,
mobil 606 330 103
www.larix-lusatia.wz.cz

Zahradnické služby Larix®Lusatia
Vladimír Šebestík
Tel./fax 518 357 387,
mobil 728 770 516
www.larix-lusatia.wz.cz

Slavnostní vazba
Smuteční a pohřební vazba
Floristické potřeby
Rozvoz zboží pro Hodonín, Lužice,
Mikulčice 50,- Kč, při odběru zboží
nad 300,- Kč zdarma.

Tvarování okrasných a ovocných stromů, kácení stromů
Návrhy předzahrádek 300,- Kč
Návrhy okrasných zahrad 500,- Kč

KVĚTINY NAVONA ,
S. R. O. LUŽICE
Nabízí sortiment květin
z Holandska
za výhodné ceny
řezané a hrnkové
svatební kytice
smuteční kytice a věnce
vánoční a velikonoční dekorace
suché dekorace
keramiku a svíčky
Těšíme se na vaši návštěvu
na ul. Dlážděná
(ke hřbitovu)
Objednávky i telefonicky
723644323, 774562207

Provozní doba:
Pondělí - zavřeno
Úterý - 9.00 – 12.00 hod.
14.00 – 17.00 hod.
Středa - 9.00 – 12.00 hod.
14.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek - 9.00 – 12.00 hod.
14.00 – 17.00 hod.
Pátek - 9.00 – 12.00 hod.
14.00 – 17.00 hod.
Sobota - 9.00 – 12.00 hod.

Děkujeme.
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