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Lužice vychází 4x ročně.




Léto je v plném proudu.
Letos se rozjelo velmi rychle – záhy
po velkých výročích v obci.
Sto let Sokola, sto let školy – krásný věk,
který si zaslouží pořádnou oslavu.
Určitě se obě vydařily a máme radost
z jejich skvělého a důstojného průběhu.
Ty nejhezčí vzpomínky máme stále v srdci.
Nyní se všichni těšíme, jak si užijeme prázdnin,
dovolené, všech krásných slunečných dnů ...
Každý po svém, každému jak je libo – u moře,
na chatě, na horách, u babičky, s kamarády …
Určitě nezapomeneme na tradiční lužické hody

Grafická úprava a tisk:

a sochařské sympozium.
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Příjemnou dovolenou a krásné prázdniny,
prostě pohodové léto všem čtenářům
přeje redakce.
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E 12422, náklad 1200 ks.

obec@luziceuhodonina.cz
www.luziceuhodonina.cz
Foto na titulní straně:
Nejstarší občan Lužic pan
Oldřich Slížek a absolutní
mistryně světa v bodyfitness Barbora Benešová
- Kafková při slavnostním
otevření sportovní haly
13.6. 2008.
Foto: Petra Lorencová
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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
v měsíci červnu 2008 proběhly v Lužicích dvě
akce, které jsou pro obec mimořádně významné.
Dne 11. června proběhla prezentace obce
v rámci krajského kola celostátní soutěže „Vesnice roku 2008“, ve které se hodnotí následující
okruhy:
1. Koncepční dokumenty.
2. Společenský život.
3. Aktivity občanů.
4. Podnikání.
5. Péče o stavební fond a obraz vesnice.
6. Občanská vybavnost, inženýrské sítě, úspory energií.
7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky
a zeleň v obci.
8. Péče o krajinu.
9. Připravované záměry.
10. Informační technologie obce.
Do soutěže jsme se přihlásili, abychom mohli
objektivně porovnat úroveň naší obce s jinými
ambiciózními obcemi České republiky, prostřednictvím nezávislé hodnotitelské komise. Toto
srovnání, jak to dělají jinde, je v mnoha směrech
motivující pro zvýšení životní úrovně v Lužicích.
Vlastní prezentace byla zahájena ve
sportovní hale vystoupením Dětské cimbálové muziky z Lužic pod vedením Přemysla Líčeníka. Prezentace byla veřejná a jednotlivé spolky, sdružení a sportovní oddíly se
představily samy, prostřednictvím svých reprezentantů. Průvodní slovo včetně základních informací
o obci uváděli starosta a místostarostka. Jednotlivá vystoupení byla podpořena dataprojektorem
a informačními panely. Následovala prohlídka celé
obce se zastávkou v knihovně, na Starém kvartýře
a ukončení na Lužáku. Jednotliví členové komise
obdrželi informační materiály o Lužicích, včetně
přihlášky do soutěže, která komplexně představuje obec textem, tabulkami, fotografiemi
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a mapkami. Publikace je k nahlédnutí na obecním úřadě u Petry Lorencové.
V této soutěži jsme se umístili na II. místě z 25ti
obcí Jihomoravského kraje. Zvítězila obec Vísky
z okresu Blansko, které blahopřeji a přeji úspěch
v celostátním kole.
Druhou významnou akcí měsíce června byly
oslavy stého výročí postavení budovy Základní
školy v Lužicích. Oslavy byly zahájeny v pátek
13. června slavnostním otevřením sportovní haly,
která zajišťuje sportovní vybavenost základní
školy a prezentuje kapacitu pro aktivní využití volného času občanů a zejména mládeže. Otevření
haly bylo veřejné a účastnilo se ho cca 500 občanů
a pozvaných hostů. Po slavnostních znělkách
trubačů ze ZŠ promluvili hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, senátorka Parlamentu ČR MUDr. Alena Venhodová a starosta.
Slavnostní přestřižení pásky provedl nejstarší
občan Lužic, bývalý aktivní sportovec, dnes dvaadevadesátiletý, stále čilý p. Oldřich Slížek. Poté
následovalo vystoupení mladých fotbalistů, roztleskávaček ZŠ, žákyň ZUŠ Hodonín pod vedením uč. Jindry Schönové - Myšulkové, aerobiku
dívek ze studia Kis Intensive a s gymnastickým
programem se představili mladíci z deváté třídy.
Sportovní program uzavřeli hosté absolutní mistryně světa v body-fitness Barbory BenešovéKafkové, a to Renata Ticháčková - mistryně ČR
v body-fitness, Jan Böhm - vícenásobný mistr
ČR ve fitness, Dalibor Hájek - 3. místo na mistrovství světa v kulturistice (nejtěžší kategorie).
Následovala prohlídka suterénních prostorů haly,
včetně koštu vín a občerstvení. Vína darovali
a podávali lužičtí vinaři, občerstvení zajistila sl.
Aneta Stibůrková a k poslechu hrála Dětská
cimbálová muzika z Lužic pod vedením Přemysla Líčeníka.
Oslavy stého výročí pokračovaly v sobotu
Dnem otevřených dveří základní školy, které
zahájil ředitel ZŠ Mgr. Miroslav Hunča a místostarostka Mgr. Jana Ambrožová. Po slavnostním obědě s hosty oslav proběhla v sále

sokolovny školní akademie.
V neděli pokračovala prohlídka
výstavy o historii i současnosti
ZŠ a odpoledne měli možnost
shlédnout školní akademii
i ti, kteří se do sálu sokolovny
nevešli v sobotu.
Obě akce byly skvěle připraveny a měly vysokou obsahovou kvalitu. Děkuji všem, kteří
se přičinili o úspěšnou prezentaci obce Lužice, zejména
reprezentantům
zájmových
neziskových organizací. Absolutorium patří učitelům a žákům
ZŠ Lužice, kteří se představili
jako tým plný elánu, optimismu
a humoru, se kterým je radost
a čest spolupracovat.
Na základě vzorné reprezentace navrhuje Rada obce Lužice Zastupitelstvu obce Lužice
navýšení dotace ZŠ Lužice na
zakoupení počítačů pro výuku žáků. Finanční prostředky
budou poskytnuty z odměny
za umístění v soutěži „Vesnice
roku 2008“. Dále RO navrhuje, aby zbývající prostředky
z této odměny byly uvolněny na
činnost neziskových organizací
v Lužicích.
Ing. Jaroslav Kreml
Starosta obce Lužice
OMLUVA
Redakce týdeníku
NAŠE Slovácko, Rovnost
a TV Slovácko
vyjadřují omluvu
panu Oldřichu Slížkovi
za chybné uvedení jeho
příjmení v médiích.
Děkujeme za pochopení.

Zprávy z rad ni ce
VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2008
Komise pro hodnocení obcí přihlášených do krajského kola
soutěže Vesnice roku 2008 v Programu obnovy venkova v Jihomoravském kraji, rozhodla dne 13. června 2008 o výsledku krajského kola soutěže.
Soutěže se v Jihomoravském kraji zúčastnilo celkem
25 obcí.
Krajská komise pracovala ve složení:
předseda: Ing. Dagmar Kovaříková, starostka obce Kobylí
členové: Mgr. Anna Gigimovová, zástupce Svazu měst a obcí
Tibor Skalka, zástupce Spolku pro obnovu venkova
Ing. Marcela Ondráčková, zástupce Ministerstva pro
místní rozvoj ČR
RNDr. Iveta Macurová, zástupce Krajského úřadu
Jihomoravského kraje
Dagmar Marušincová, zástupce Svazu knihovníků
a informačních pracovníků
Ing. Vladimír Ryšavý, zástupce Ministerstva zemědělství ČR
Ing. Ivo Erben, zástupce Společnosti pro zahradní
a krajinářskou tvorbu
Ing. arch. Jan Kruml, autorizovaný architekt
Hodnocení proběhlo v termínu 9. - 13.6. 2008.
Komise rozhodla o následujících oceněních:
1. Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2008
v Jihomoravském kraji se stává obec Vísky (okres Blansko).
2. Modrou stuhu za společenský život uděluje komise
obci Lužice (okres Hodonín).
3.Bílou stuhu za činnost mládeže uděluje komise městu Ždánice (okres Hodonín).
4. Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí uděluje komise obci Nikolčice (okres Břeclav).
5. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu uděluje komise obci Hlohovec (okres Břeclav).
Diplom za vzorné vedení kroniky uděluje komise obci Cetkovice
(okres Blansko).
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny uděluje komise obci
Mokrá-Horákov (okres Brno-venkov).
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Diplom za rozvíjení lidových tradic uděluje komise obci Dambořice (okres Hodonín).
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci
(Fulínova cena) uděluje komise obci Šitbořice
(okres Břeclav).
Mimořádné ocenění za péči o kulturní dědictví
uděluje komise městysu Lomnice (okres Brno
- venkov).
Krajská komise též rozhodla o udělení následujících čestných uznání těmto obcím:
Čestné uznání za vyjímečnou vesnickou pospolitost obci Drahonín (okres Brno-venkov).
Čestné uznání za ojedinělé ochotnické divadlo
v přírodě obci Hlína (okres Brno-venkov).
Čestné uznání za citlivé začlenění sakrálních staveb do krajiny obci Hnanice (okres Znojmo).
Čestné uznání za velmi zdařilou obnovu příhraničí obci Jevišovka (okres Břeclav).
Čestné uznání za citlivou úpravu pietních
a veřejných prostranství obci Kobylnice (okres
Brno–venkov).
Čestné uznání za dlouhodobé uskutečňová-

ní Programu obnovy venkova obci Kozárov
(okres Blansko).
Čestné uznání za podporu Střediska ekologické
výchovy Rychta obci Krásenko (okres Vyškov).
Čestné uznání za cílevědomou činnost v oblasti
kultury a sportu obci Lažany (okres Blansko).
Čestné uznání za péči o mladou generaci a kulturní dědictví městysu Lysice (okres Blansko).
Čestné uznání za soustavné zlepšování podmínek pro seniory obci Násedlovice (okres
Hodonín).
Čestné uznání za příkladný přístup k agroekologii obci Nenkovice (okres Hodonín).
Čestné uznání za uskutečňování Programu obnovy venkova obci Rašov (okres Brno-venkov).
Čestné uznání za soustavnou podporu folklorního souboru Hanýsek obci Šakvice (okres
Břeclav).
Čestné uznání za mimořádné úsilí při integraci
menšin obci Zastávka (okres Brno–venkov).
Čestné uznání za úctu k místním tradicím obci
Želetice (okres Hodonín).

PŘIJETÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY STAROSTOU OBCE
V přátelské atmosféře proběhlo koncem června tradiční setkání
nejlepších žáků základní školy a žáků 9. tříd se starostou obce
Ing. Jaroslavem Kremlem. Ředitel ZŠ Mgr. Hunča představil starostovi obce letošní nejúspěšnější žáky školy, kteří byli úspěšní ve

Foto: Petra Lorencová
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studiu nebo jiných oblastech
činnosti, při reprezentaci školy
i obce.
Byli to:
5.tř. Kristýna Neugebauerová
6.tř. Lukáš Líčeník
8.tř. Eliška Černá
Nikola Doležalová
9. tř. Sandra Sušovská
Martin Bravenec
Tomáš Konečný
Lukáš Parák
Dalibor Pinda
Jakub Štylárek
Martin Toman
Starosta obce poblahopřál
nejlepším, poděkoval za reprezentaci obce a popřál všem
hodně úspěchů v dalším studiu
a krásné prázdniny.

VÝVOZ POPELNIC A PYTLŮ
SE TŘÍDĚNÝM ODPADEM
V 2. POLOLETÍ 2008:
9. 7. 2008 + pytle
23. 7. 2008
6. 8. 2008 + pytle
20. 8. 2008
3. 9. 2008 + pytle
17. 9. 2008
1. 10. 2008 + pytle
15. 10. 2008
29. 10. 2008 + pytle
12. 11. 2008
26. 11. 2008 + pytle
10. 12. 2008
24. 12. 2008 + pytle
Štědrý den, termín bude upřesněn

UPOZORNĚNÍ
Firma TESPRA provádí v naší obci vývozy již
od 4 hod. ráno.
Pokud popelnice umístíte před dům později,
může se stát, že nebudou vyvezeny.
Dále upozorňujeme všechny občany, aby do
pytlů na tříděný odpad dávali jen odpady,
které jsou k tomu určeny, v opačném případě
nebudou pytle odvezeny.
Co dáváme do barevných pytlů?
- do žlutých pytlů - plastové láhve, vymyté
kelímky od jogurtů, sáčky, apod.
- do modrých pytlů - papír, kartony z krabic
- do oranžových pytlů - nápojové kartony
od mléka, džusů, ovocných nápojů, vín
a dalších.
Tyto pytle nejsou určeny
na netříděný komunální odpad!

Výměna občanských průkazů
Platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných
do 31. prosince 2003 končí nejpozději 31. prosince 2008.
Žádost o vydání OP se strojově čitelnými údaji podávejte
do 30. listopadu 2008.
Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí výjimka – OP,
ve kterých mají vyznačenou dobu platnosti „bez omezení“
nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné,
pokud souhlasí všechny údaje povinně do OP zapisované.
Pokud nastala změna stavu například ovdověním nebo změna adresy
místa trvalého pobytu, je i tento občan povinen požádat o jeho výměnu.
Tato výměna OP nepodléhá správnímu poplatku.
OP se strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich uvedenou.
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Provoz na sběrném dvoře
Zimní období:
Úterý
Čtvrtek
Sobota

14.00 - 17.00 hod.
14.00 - 17.00 hod.
8.00 - 11.00 hod.

Letní období (v době letního času):
Úterý
15.00 - 18.00 hod.
Čtvrtek
15.00 - 18.00 hod.
Sobota
8.00 - 11.00 hod.

K zamyšlení…
Z rozpočtu obce jsou každoročně nakupovány barevné pytle na třídění odpadů. Občané si je
mohou zdarma vyzvednout na OÚ. Z celkového
množství 39650 vydaných pytlů za 190783,- Kč
je bohužel použito na třídění odpadů pouze 13898
z nich. Zbytek vydaných pytlů končí na sběrném
dvoře v kontejnerech na netříděný odpad nebo
v domácnostech využité zcela na jiné účely.
Opravdu i v tomto případě platí známá zkušenost,
že co je „zadarmo“, toho si nevážíme…

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Deset milionů pro Lužice
Dotace ve výši 10 milionů Kč byla Lužicím
koncem června 2008 přidělena z fondu EU
Regionální operační program Jihovýchod na
rekonstrukci zbývající části ul. Velkomoravská.

Nové publikace a propagační materiály
Letošní jaro bylo bohaté nejen na události,
ale také na nové publikace a propagační materiály. Je v nich ukryto nejen mnoho zajímavostí
z historie i současnosti, ale i mnoho hodin práce
při jejich přípravě.
Dík autorům za jejich záslužnou práci, kterou
ocení jistě nejen dnešní, ale i budoucí čtenáři
a také sponzorům, kteří na vydání přispěli finančně.

a zaměstnanců, absolventů, literární a výtvarné
práce i bohatou fotogalerii ze života školy.
Knihu možno zakoupit na sekretariátu ZŠ
v Lužicích, tel. 518 357 239. Cena 70 Kč.
Kalendář ZŠ pro školní rok 2008/2009,
vydala Základní škola Lužice.
Bude milým potěšením v novém školním roce
otáčet každý měsíc stránky tohoto kalendáře,
kde najdete kromě kalendária básničky Elišky
Černé a milé fotografie ze života školy.
Kalendář možno zakoupit na sekretariátu ZŠ,
v Lužicích, tel. 518 357 239 nebo na OÚ.
Cena 70 Kč.

100 let TJ Sokol Lužice, autorka PhDr.
Miroslava Rošková, CSc., k 100. výročí založení
organizace publikaci vydala TJ Sokol Lužice
Knihu možno zakoupit u pí Plevové, tel 518
357 236. Cena 50 Kč.

Katalog Sochařského sympózia, vydala
Obec Lužice, grafický návrh ak. mal. Jaroslav
Pecka, fotografie Ondřej Suchánek. Představuje
soubor všech dřevěných plastik a soch, vytvořených studenty na sochařských sympóziích v Lužicích a při ročníkových pracích studentů SUPŠ.
Katalog Sochařského sympózia je možno
zakoupit na OÚ. Cena 50 Kč.

100 let Základní školy Lužice, vydala
Základní škola Lužice.
Kolektiv autorů připravil pro své bývalé i současné žáky, učitele, rodiče i širokou veřejnost
zajímovosti z historie i současnosti školy. Kromě nahlédnutí do historie zde najdete i kapitolu
o úspěších žáků 1974-2008, seznam učitelů

Pexeso – Lužice, vydala Obec Lužice.
Známá dětská hra s fotografiemi ze života Lužic
je určena hlavně dětem pro poučení i zábavu.
Přináší krátkou informací o obci a 36 fotografií
známých míst, událostí, krojů, dětí apod.
Pexeso je možné zakoupit na Obecním úřadě
v Lužicích, tel. 518 357 225. Cena 20 Kč.
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Mateřská škola
Tak jsme zdárně ukončili školní rok a můžeme
si naplno užívat sluníčka a prázdnin. Letos jsme
jeli na výlet do Lednice. Děti se povozily na konících, projely se kočárem k Minaretu a prohlédly
si stáje. Počasí vyšlo na jedničku a tak jsme si
odnesli krásné zážitky.
Den dětí jsme si užili, jak se sluší a patří. Po
skupinkách jsme šli podle šipek a fáborků hledat poklad, přičemž jsme plnili nejrůznější úkoly. Šipky nás dovedly až k rybníku Cihelna, kde
jsme si všichni pochutnali na točené zmrzlině
a pustili se do hledání pokladu. S čokoládovými
medailemi na krku a plným pytlem cukroví jsme
se vrátili do MŠ.
Den dětí jsme také oslavili společně s dětmi
se základní školy. Děti z MŠ se staršími kamarády ze školy běhaly na hřišti štafetu a plnily různé
úkoly. Do školky se pak vrátily s odměnou.
Krásné dopoledne nám také nečekaně připravila paní Chládková s paní Baťkovou, když

nás navštívily v MŠ se svými koníky a povozily
každého, kdo se nebál.
Také jsme letos měli možnost ve školce pozorovat na vlastní oči vyrůstající pulce, přeměnu
housenky v kuklu, svlečenou kůži pavouka,
kůži z ještěrky, lupou jsme zkoumali mravence
i ruměnice, ptačí i prázdné vosí hnízdo. A protože přírodu nejen pozorujeme, ale i chráníme,
pomohli jsme v Ekocentru v Hodoníně vysbírat
všechno dříví ze zahrady, aby se mohla posekat tráva. Za odměnu jsme dostali párky s kečupem, omalovánky a přislíbili jsme další výpomoc.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny, hodně sluníčka a rodičům příjemnou dovolenou.
Kateřina Knápková
Mateřská škola děkuje manželům
Sobotkovým (Restaurace Lužák)
za občerstvení a balíčky sladkostí
pro děti k MDD.

Školní rok 2007/2008
Školní rok 2007/2008 jsme
zahajovali už v poslední prázdninovou sobotu s budoucími
prváčky a jejich rodiči zábavným odpolednem na školním
dvoře. V pondělí 3. září pak za
účasti pana starosty a paní místostarostky proběhlo zahájení
se všemi žáky školy a školní rok
mohl začít. Žáci v první a šesté
třídě nově podle školního vzdělávacího programu.
Pololetí rychle uběhlo, 31.
ledna žáci dostali vysvědčení
a byl před námi úkol nejtěžší příprava oslav 100. výročí školy.

Foto: Petra Lorencová
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Rozdělily se úkoly a pustili jsme
se do práce. Příprava publikace o historii a současnosti
naší školy, kalendáře, natáčení
prezentace na DVD, pozvánky, dárky, to všechno muselo
být včas zajištěno. Náročným
úkolem byla i příprava výstavy a
školní akademie. Zapojeni byli
všichni žáci školy i všichni učitelé a ostatní zaměstnanci.
14. a 15. června všechno
vypuklo. Pozvání na oslavy přijalo kolem 40 bývalých učitelů
a provozních zaměstnanců.
Přijeli zavzpomínat na léta strávená v lužické škole, ale především se setkat se svými bývalými
kolegy. Mezi hosty byli i bývalý
starosta partnerské obce Isdes
Dr. Johan s chotí a zástupce
odboru školství z Městského
úřadu Hodonín Dr. Smejkal.
Školní rok 2007/ 2008 byl
pro lužickou školu nejenom
rokem oslav 100. výročí, ale
i rokem, kdy byl škole udělen MŠMT ČR čestný název
Základní škola Jaroslava Dobrovolského, podle významného lužického rodáka, učitele,
výtvarníka a bojovníka proti fašis-

Foto: Petra Lorencová

mu. Byl to i rok, kdy škola dostala ke svému výročí krásný dárek
v podobě víceúčelové sportovní haly.
Jak se nám oslavy 100. výročí školy povedly, můžete posoudit sami. Těšil nás váš zájem.
Výstavu ve škole i školní akademii zhlédlo opravdu mnoho
lužických občanů. Poděkování
si zaslouží všichni žáci a celý
kolektiv pracovníků základní
školy, kteří odvedli skvělou práci. Poděkování patří i obci Luži-

ce a sponzorům za sponzorské dary a i vám rodičům, kteří
jste nám neváhali pomoci. Teď
už jenom rozdat vysvědčení
a hurá na prázdniny! Letos
budou pro všechny opravdu
zasloužené.

Mgr. Miroslav Hunča
ředitel školy

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Ředitel Základní školy Lužice děkuje za finanční dary na vydání publikace k 100. výročí školy
těmto sponzorům:

Groz - Beckert Czech, s.r.o.
Velkomoravská 70/230, Lužice
MND servisní, a.s.
Velkomoravská 900/405, Lužice
Zlatnictví Lenka Motyčková
Velkomoravská 894, Lužice
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Netradiční
rodičovské
schůzky
Když se pořádaly tyto schůzky, hned všechny napadlo, co
to bude za změnu ...
… a opravdu jsme se divili
...
Pro některé rodiče žáci 7.
třídy připravili občerstvení jako
třeba jednohubky, chlebíčky,
ale také kávu a čaj. Jiné na
tom bylo také to, že rodiče
poznávali své děti a naopak.
Ve škole žáci vyplnili dotazníky
a pak ty stejné dostali rodiče,
tak se poznávali navzájem.
Rodiče toho dělali mnohem
víc, například skládali fotky
svých dětí, které si museli najít, protože nebyly podepsané.
Co říct dál …?? Tyto schůzky
byly jedinečné a zajímavé. Tak
děkujeme všem rodičům, kteří
se zúčastnili, a doufáme, že na
tyto schůzky vzpomínáte v dobrém a těšíte se na další!

LUŽICKÁ LAŤKA 27. 3. 2008 - SKOK VYSOKÝ
Děvčata 4. – 5. třída
1) Kotásková Věra
2) Kapitánová Denisa
3) Jungwirthová Lucie

115 cm
115 cm (více opravných skoků)
110 cm

Děvčata 8. – 9. třída
1) Oláhová Helena
2) Konvičná Vlasta
3) Kramárová Natálie

130 cm
130 cm
130 cm

Chlapci 4. – 5. třída
1) Konečný Michal
2) Šimánek David
3) Kučera Petr

125 cm
110 cm
100 cm

Chlapci 6. – 7. třída
1) Vašek Josef
2) Baláž Pavel
3) Koštuřík Adam

150 cm
140 cm
135 cm

Chlapci 8. – 9. třída
1) Parák Lukáš
2) Salajka Lukáš
3) Jančálek Vít

172 cm – rekord školy
150 cm
145 cm

Za Základní školu Lužice
Jitka Pecůchová, 7. tř.

Foto: ZŠ Lužice
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Regionální závod
na kolečkových
bruslích
V úterý 27. 5. 2008 asi kolem
deváté hodiny ranní se pomalu začíná přesouvat 18 žáků
z naší školy, včetně doprovodu
v podání paní učitelky Líčeníkové. A co se to vlastně u toho
kopce zase děje? Letos se
totiž konal již třetí ročník závodu na kolečkových bruslích
regionu Podluží. Teplé počasí
velmi zpříjemnilo celý průběh
závodů a možná i proto letos
opět v obou kategoriích vyhrála
Základní škola v Lužicích. Závodu se také zúčastnila ZŠ Mikulčice a ZŠ Prušánky. V první
kategorii jely pouze dvě školy
a to ZŠ Lužice a ZŠ Mikulčice.
V druhé kategorii jely všechny
tři školy. Na druhém místě se
umístila ZŠ Mikulčice a na třetím místě ZŠ Prušánky. Průběh
závodu druhé kategorie, která
jela dvě kolečka, byl z počátku
velmi dramatický. Po prvních
dvou kolečkách byla naše škola na posledním místě, v dalších dvou se podařilo Tereze
Bravencové předjet závodnici z
Prušánek, i když Mikulčice od
nás pořád vedly o půl kolečka.
Všichni napjatě sledovali vývoj
závodu až do chvíle, kdy na
trať vyjel Adam Koštuřík a po
druhém kole stihl závodníka
předjet a dojet ještě i s neuvěřitelným náskokem. Letos se
závod opravdu vydařil a doufáme, že se příští rok zúčastní
více škol.
Andrea Kummerová
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Foto: ZŠ Lužice

NOC S ANDERSENEM
Noc se konala 28. března a začínala v 18 hodin. Na dvoře
jsme se rozdělili do družstev. Já jsem byla v Havraspáru C. Naším
prefektem byl Marek Vašek. Po rozdělení jsme začali soutěžit.
V každé třídě byla nachystaná nějaká soutěž nebo aktivita. Mně
se nejvíc líbilo na počítačích, kde jsme museli zjistit, s kým si píšeme. Naše družstvo to bohužel nezjistilo. Mezi soutěžemi jsme šli
i na večeři. Byla pizza a mně moc chutnala. Chválím paní kuchařky – byla výborná.
Po soutěžích jsme si šli připravit nocleh do naší třídy. S námi
páťáky spala paní Martínková. Ve třídě jsme měli i televizi, tak
jsme se dívali. Po nějaké době nás zavolala paní učitelka Líčeníková na stezku odvahy.
Po stezce jsme se ještě chvíli dívali na televizi, povídali si
a potom jsme šli do hajan.
Noc s Andersenem se mi moc líbila a už se těším na příští rok.
Karolína Kornfeilová, 5. třída
Český svaz zahrádkářů v Lužicích prosí
všechny občany, kteří vlastní archivní fotografie budovy ČZS (Tabačárny), o jejich
zapůjčení. Fotografie budou naskenovány
a vráceny zpět. Přinést je můžete na OÚ Lužice
Petře Lorencové.
Děkuje Výbor ČZS Lužice
ZŠ děkuje pohostinství Lidový dům za občerstvení
pro závodníky ve štafetě na kolečkových bruslích.

KRÁTCE O LUŽIČÁNKU
Dětský národopisný soubor Lužičánek pracoval po celý školní rok, i když jsme v říjnu začínali
s několika zásadními změnami. Zřizovatelem už
není obecní úřad, ale ZŠ Lužice (obecní úřad
nepřestal soubor podporovat jak zájmem, tak
i materiálně). Další změnou je vedení Lužičánku
Zdeňkou Bravencovou, která soubor převzala
po Mirku Havlíkovi, Lence Maradové a Magdě
Rutarové. Mirek i Magda přislíbili, že v příštím
roce (pokud jim to čas dovolí) by opět s Lužičánkem spolupracovali. I tak jim patří velký dík za to,
co pro soubor udělali.
Další velké poděkování náleží paní Ludmile
Pindové, která převzala starost o veškeré kroje.
Všechny kroje jsou nyní očíslovány a uloženy
v nových skříních v budově ZŠ. A jak nám děti
rostou, paní Pindová kroje vyměňuje, pere,
škrobí atd. Problémy asi nastanou s pořizováním
nových krojů, protože ty stávající nám ušila, děti
změřila a jednotlivé části krojů vždy bez reptání
opravila paní učitelka Maradová, která bohužel
už není mezi námi a které taktéž patří moc a moc
díků.
A ještě jedno poděkování. A to dětské cimbálové muzice v čele s jejím vedoucím panem
Přemkem Líčeníkem za to, že nám nikdy neodmítli hudební doprovod k našim vystoupením,
i když na nácvik to byl mnohdy šibeniční termín,

nehledě k tomu, že cimbálka má stále i plno
jiných aktivit.
A v neposlední řadě patří dík i všem rodičům,
kteří trpělivě chystají kroje a doprovázejí děti na
vystoupení, na úkor svého volna. A moc bych
chtěla poděkovat samotným členům Lužičánku,
kterých je letos 14 a jsou to děti z 1. a 2. tříd ZŠ.
(Bohužel, starší děti se nám nepodařilo získat,
zkusíme nábor znovu v příštím šk. roce). I tak
očekáváme, že se naše řady rozrostou o děti
z budoucí první třídy ZŠ, které už folklorní
kroužek navštěvovaly v MŠ.
Tento rok jsme mívali pravidelné zkoušky
každé úterý, hned po vyučování, takže tím byla
zajištěna téměř stoprocentní účast všech přihlášených dětí. Během roku jsme se také několikrát představili veřejnosti na různých akcích.
Vzpomenu alespoň některé: vánoční besídka,
vernisáž na Starém kvartýru, regionální přehlídka dětských souborů v Týnci, besídka ke Svátku
maminek a teď nás čeká ještě jedno vystoupení
a to na školní akademii, pořádané k 100. výročí
školy v Lužicích 14. a 15. 6. 2008.
Doufám, že i v příštím roce bude Lužičánek
stejně aktivně pracovat tak, jak tomu bylo letos
a pevně věřím, že řady členů Lužičánku se
budou neustále rozšiřovat.
Zdeňka Bravencová

Partnerství Isdes - Lužice
JARNÍ VÝPRAVA DO PARTNERSKÉ OBCE
Konečně nastal den „D“, na který jsme se
všichni moc těšili, a to, že se mnozí z nás poprvé
podíváme do naší partnerské obce Isdes. Byli
jsme velká delegace. Do Francie jela dětská
cimbálová muzika pod vedením pana Přemka
Líčeníka, včelaři, chasa a ostatní, co se nějakým
způsobem podíleli na pobytu našich přátel z Isdes
u nás. Když jsem viděla, kolik zavazadel a dárků
sebou vezeme, myslela jsem si, žese všechno,

včetně nás, do autobusu ani nenaskládá. Moje
obavy ale byly zbytečné, protože zanedlouho už
jsme všichni seděli na svých místech a mávali
příbuzným a známým, co se s námi přišli rozloučit. Jakmile se autobus rozjel, každý z nás byl
plný očekávání. Cesta byla dlouhá. Jelo se přes
Německo a rovnou do Francie. Cestou jsme
se zastavili v katedrále v Remeši, kde probíhaly v minulosti korunovace francouzských králů.
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Foto: Zuzana Kazíková

Moc se mi tam líbilo. Čím víc jsme se ale blížili
k cíli, tím víc stoupalo napětí. Jak asi bude probíhat setkání s přáteli asi rok po tom, co přijeli
k nám do Lužic? Brzy jsme se dočkali odpovědi. Přátelé z Isdes nás mile přivítali. Každý z nás
se seznámil s rodinou, u které měl bydlet, bavili
jsme se a smáli s přáteli, s kterými si dopisujeme
a celkově byla výborná nálada a skvělá přátelská
atmosféra!
Byl pro nás připravený pěkný program. Byli
jsme se podívat v nádherném Parku Floral, kde
byli kromě nádherných rostlin taky motýli přivezení z celého světa, navštívili jsme lanové centrum
Aventure Parc, v Isdes jsme se byli podívat u včelaře, od kterého nikdo z nás neodešel s prázdnou (každý dostal med a medovník), navštívili
jsme zámek Sully sur Loire, a určitě musím zmínit
večer, kdy jsme měli diskotéku a karaoke ...
Nesmím zapomenout na den strávený v krásném a historickém městě Orléans, ve kterém
12

jsme se zúčastnili slavností Johanky z Arku.
Cimbálová muzika a chasa si připravily hezké
vystoupení (kromě vrtěné a verbuňku si chasa
zatancovala Moravskou besedu), zatímco ostatní šli v našich podlužáckých krojích v průvodu
přes celé město. Na tento den jsme se všichni
připravovali ještě dlouhou dobu před odjezdem
(museli se připravit kroje, někteří si kroje museli
sehnat, mívali jsme zkoušky a různé schůzky).
I když to bylo náročné, tak je to jeden z mých
nejkrásnějších zážitků, protože účastnit se takových slavností, na které se do Orléans sjíždí
lidé z celé Francie, vidět nádherný průvod plný
dobových kostýmů, tradičních krojů a hudebních kapel, se jen tak někomu nepoštěstí.
Do krojů jsme se oblékli během našeho pobytu ve Francii ještě jednou, a to na jarmark, který
se konal v Isdes. Prodávali jsme ve stánku naše
tradiční výrobky a k tomu vystupovala naše cim-

bálka. Chasa taky zatančila
a zazpívala.
Každý večer jsme měli výborné večeře. Francouzi jako praví
labužníci nám chystali večeře
o čtyřech chodech (první byly
různé saláty, paštiky a zelenina, druhé bylo hlavní teplé
jídlo, třetí sýry různých druhů
a čtvrté sladké dezerty, koláče,
ovoce atd.). Každý večer panovala u jídla skvělá atmosféra.
Každý se bavil, smál a každým
dnem se přátelství mezi obyvateli Isdes a naší lužickou delegací prohlubovalo.
Pobyt ve Francii, na který
jsme se všichni těšili, utekl
jako voda a přišel den našeho
odjezdu. Na poslední večeři,
při které jsme se rozloučili,
dostal každý z nás dáreček na
památku.
Po příjezdu do Lužic nás přivítala vlající vlajka v rukou naší
paní místostarostky a mávající
zástup rodičů. Myslím, že jsme
prožili šest nádherně strávených dnů, na které budeme
všichni dlouho a rádi vzpomínat!!

O bčanské aktivity
Závod Světlušek a Vlčat
Dne 3. května 2008 se v ,,Dětském městečku“ v Hodoníně
sešly téměř všechny skautské oddíly z blízkého okolí, aby si společně užily akci: ,,Závod Světlušek a Vlčat“. Jakmile se nedočkavé děti shromáždily ráno na vlakovém nádraží, odjely spolu
s vedoucími na místo konání. Následovalo zahájení závodu skautskou hymnou a rozdělením účastníků do skupin. Pro děti bylo
připraveno celkem 10 stanovišť, na kterých plnily záludné úkoly
a zodpovídaly otázky. Čekalo na ně poznávání dopravních značek, luštění šifer, hledání v mapě a jízdních řádech. Prověřily si
také své znalosti ve zdravovědě, která byla dle názoru účastníků nejtěžší. Při téhle jinak povedené akci nás zastihl déšť, avšak
to naše šikovné závodníky neodradilo a snažili se ze všech sil.
A snaha byla po zásluze náležitě odměněna. Starší oddíl Káňata
z Lužic obsadil oprávněně 3. místo. Šikovní účastníci z Moravské Nové Vsi se umístili k našemu překvapení na příčce první.
Tato skautská akce se až na chvilkovou nepřízeň počasí podařila
a zúčastněné děti si nakonec domů přivezly kromě zážitků i krásné výrobky, které samy vytvořily ve školních dílnách.
Vendula Šimánková

Kristýna Bravencová

Děkujeme všem členům
delegace v čele se zástupkyní ředitele ZŠ Mgr. Janou
Líčeníkovou za vzornou
reprezentaci obce v partnerské obci Isdes a Orleans. Děkujeme také všem,
kteří se podíleli na přípravě
zájezdu a výrobě dárků.
Rada obce

Foto: Radovan Bílek „Radůz“.
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BICYKLIÁDA
Foto: Radovan Bílek „Radúz“

Pátý ročník této soutěže
v dovednostech na kole se
konal 17. 5. 2008 na plácku
u kopce. Už po druhé se k nám
připojili i skauti z Mikulčic, a tak
se soutěže zúčastnilo asi 20
dětí v obou kategoriích (děti do
3. třídy; 3. - 5. třída).
Letos si děti porovnávaly síly

ve čtyřech disciplínách. První
z nich, Opičí dráha, byla asi
nejnáročnější částí. Děti měly
za úkol projet slalom, trefit se
do branky, obkroužit osmičku
a na závěr projet po úzké lávce.
Gepardí závod se jel na rychlost
a to po trase kolem kopce. Tady
měly výhodu starší děti, ale ani

ty nejmladší ještě s pomocnými kolečky, se nevzdaly. Svoji
ztrátu si vynahradily ve Šnečím
závodě, ve kterém bylo potřeba projet trať co nejpomaleji.
Výsledky v obou kategoriích
byly vyrovnané, a tak rozhodla poslední disciplína nazvaná
Soutěž silničního skřítka Dírky.
Děti se za jízdy pokoušely trefit míčky do kýblu, plechovky
a velké sklenice. V této části
měly výhodu děti, které uměly
jezdit pomalu.
Po náročném soutěžení
jsme vyhlásili vítěze – v mladší
kategorii se na 1. místě umístila Anička, na 2. Vlček a na 3.
Karolínka; ve starší kategorii byl
1. Matěj Mikovič, 2. Ježek a 3.
Pedro.
Letošní Bicykliáda se velmi
vydařila a tak doufám, že se příští rok zúčastní ještě více dětí.
Lucka „Šnek“ Dordová

Koláče, koláče a zase koláče
Letos prvně se naše farnost
zapojila do projektu Misijní
koláč, pořádaný Papežským
misijním dílem. Smyslem akce
je prodejem koláčů zajistit peníze na misie.
Peklo se v pátek 13. 6.
u rodiny Balunových, kam
ochotně přišly pomoct i děti
z farnosti a někteří rodiče. Sešlo
se nás téměř 30 a napekli jsme
více než 650 koláčů, které se
po nedělní mši svaté prodávaly před kostelem. Farníci měli
také možnost podívat se během
prodeje na obrázky svých dětí
a fotografie z pátečního pečení
a jiných letošních akcí. Na misie
putovala částka 10 000 Kč.
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Všem zúčastněným děkujeme za pomoc, ostatním za finanční příspěvky a věříme, že u nás Misijní koláč neproběhl naposledy ...
(Více fotografií na www.picasaweb.google.cz/farnostluzice.)
Za farnost Lužice, animátor Anička Balunová

Foto: Anička Balunová

Co nového ve vesmíru
Blíží se nejzajímavější a nejdramatičtější mise raketoplánu
od havárie Columbie v roce
2003. Osmého října by měl
odstartovat raketoplán Atlantis k páté a poslední opravě
Hubbleova teleskopu. Tato
mise byla plánována již v roce
2002, ale po havárii Columbie
byla zrušena. Columbia shořela při vstupu do atmosféry
kvůli poškození tepelného štítu způsobeném kusy izolační
pěny, odpadávající při startu
z hlavní palivové nádrže, která
se nachází mezi oběma nosnými raketami a po startu je
odhozena. Od té doby musely všechny raketoplány létat
na Mezinárodní vesmírnou
stanici (ISS), kde by mohly
v případě poškození tepelného
štítu počkat na jiný raketoplán
nebo jakékoliv plavidlo, co by
je dostalo domů. Raketoplán,
který by letěl k Hubbleovu
dalekohledu (jež se nachází
na oběžné dráze) by ale neměl
dostatek paliva, aby se dostal
k ISS, protože ta obíhá okolo
Země v jiné výšce a s jiným
sklonem dráhy než Hubbleův
teleskop. Američané ale vyvinuli nové nádrže, ze kterých
při startu izolační pěna neodpadává a posádky raketoplánů
jsou vybaveny dalším novým
vynálezem, pistolemi se speciální hmotou, kterou by se případně tepelný štít opravit dal a
tak není důvod neposlat naposledy opraváře k Hubbleovu
teleskopu. Navíc na Zemi bude

Zdroj obrázku: www.nasa.gov.
připraven ke startu raketoplán
Endeavour, který by v případě
potíží zamířil zachránit posádku Atlantisu. Mise byla původně plánována na konec srpna,
ale kvůli zpoždění v dodávce už
zmiňovaných nových nádrží, ze
kterých nepadá pěna, byl start
mise přesunut na 8. října. Jejím
hlavním úkolem bude instalace
nové kamery, nového spektrografu a generální oprava gyroskopů. Hubbleův teleskop byl
do vesmíru vynesen v dubnu
1990 raketoplánem Discovery. Ten je u ISS v těchto dnech
a dopravil tam hlavní část
japonského laboratorního modulu Kibo.
19. dubna se z ISS vrátila na
Zemi ruská kosmická loď Sojuz TMA-11. Na její palubě se
vracela i první jihokorejská kosmonautka Ji So-jeon. Přistání
ale málem skončilo katastrofou. Od návratového modulu

s kosmonauty se kvůli poruše včas neoddělil přístrojový
modul s motory a do atmosféry
loď vstoupila tou částí, která
nemá tepelný štít. Netrvalo by
dlouho a loď i s posádkou by
shořela, ale paradoxně právě
žár pravděpodobně posádku
zachránil. Díky němu se přístrojová část oddělila od návratového modulu a ten se díky
vyváženosti natočil tepelným
štítem napřed. Loď předtím
automaticky přešla do balistického sestupu (letěla kolmo
dolů) a na posádku tak působilo přetížení 8 g (vážili 8krát více
než na Zemi). Samotné přistání
bylo také hodně tvrdé a loď při
něm brzdícími motory zapálila step, do které přistávala
(mimochodem kvůli balistickému sestupu dopadla 420 km
od plánovaného cíle). Vyšetřování, proč k tomu došlo, stále
probíhá. Ji So-jeon si navíc
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odnesla památku na svůj první
kosmický let v podobě zranění
páteře.
V první polovině května
nastaly letos nejlepší podmínky
pro zahlédnutí planety Merkur
(které není nikterak jednoduché). Merkur byl viditelný večer
po západu Slunce nevysoko
nad západním obzorem jako
poměrně jasný bod. Okolo
Merkuru letos v lednu proletěla americká sonda Messenger
a poslala na Zemi docela hezké snímky povrchu. Dráha
sondy je pěkným příkladem
moderního způsobu cestování, nevyžaduje silnou raketu,
ale cesta k cíli trvá dlouho.
Během letu je Messenger
postupně urychlován při průletech okolo Země, Venuše
a Merkura. Nakonec tyto
manévry sondu dovedou na
oběžnou dráhu okolo Merkura,
kde se usadí. K zahlédnutí je

REGION

v současné době také Mars,
jehož vzdálenost od Země se
už ale zvětšuje a viditelnost
zhoršuje. Stále je ale pozorovatelný v souhvězdí Raka. Na
druhé straně Jupiter je nejlépe
vidět v červenci, nalezneme ho
v souhvězdí Střelce, což je ale
bohužel poměrně nízko nad
jižním obzorem. Saturn je možné pozorovat poměrně vysoko
nad obzorem v souhvězdí Lva,
období jeho viditelnosti už ale
pomalu končí a Saturn je vidět
pouze večer, kdy vrcholí.
Špatné podmínky pro sledování planet nám ale v létě kromě jistě velmi zajímavých souhvězdí vynahradí také Slunce
a Měsíc. Už 1. srpna se dočkáme úplného zatmění Slunce,
od nás bude však viditelné
pouze jako částečné. Zato ale
v celém průběhu a dostatečně
vysoko nad obzorem. Charakterizujme si toto zatmění třemi

základními fázemi: 1. kontaktem Měsíce a Slunce, maximální fází a tzv. 4. kontaktem, kdy
Měsíc definitivně opustí sluneční kotouč. 1. kontakt bude
v 10:55 dopoledne, maximální
fáze v 11:44 a 4. kontaktu se
dočkáme ve 12:35.
Dalšího částečného zatmění se dočkáme 16. srpna,
tentokrát se ale bude jednat
o Měsíc. Toto zatmění od nás
bude vidět opět v celém průběhu ale v počáteční fázi jen
docela nízko nad východním
obzorem. Zatmění má velikost
0,81275, toto číslo vyjadřuje,
jaký násobek měsíčního průměru (rovného jedné) je ponořen do plného zemského stínu. Do zemského stínu Měsíc
vstoupí ve 21:36, střed zatmění nastane ve 23:10 a ze stínu
Měsíc vystoupí v 0:44.
Vít Straka

Podluží

Lužice rozezpívaly mužácké sbory regionu Podluží.
Přes dvě stě třicet účinkujících vystoupilo na IV. ročníku
přehlídky mužáckých sborů
Podluží, která se konala 10.
května 2008 v Lužicích ve Stodole areálu Lidový dům.
Mužácké pěvecké sbory
z Hrušek, Charvatské Nové
Vsi, Josefova, Kostic, Tvrdonic, Ladné, Lanžhota, Lužic,
Mikulčic, Moravské Nové Vsi,
Moravského Žižkova, Poštor16

né, Prušánek, Staré Břeclavi
a Týnce připravili divákům, kteří
se sjeli z širokého okolí nezapomenutelný zážitek, stejně
jako cimbálová muzika Husaři
Stanislava Reichmanna s primášem Stanislavem Pavkou
a cimbálová muzika Jožky
Severina s primášem Ing. Janem Blažkem. Těžko by se
vybíral ten nejlepší, protože
všechny sbory se pečlivě při-

pravily. Závěrečnou společnou
písní Zpívali mužáci se všech
230 zpěváků rozloučilo s diváky
i letošním ročníkem přehlídky.
Protože přehlídku každoročně organizují mužáci jiné
obce, přehlídka tak postupně
putuje celým Podlužím. Lužičtí
mužáci zvládli organizaci i zpěv
na jedničku a pořadatelskou
štafetu pro rok 2009 předali
Poštorné.

Foto: Petra Lorencová

KULTURNÍ OKÉNKO
3. ročník sochařského sympózia
„ Dřevo, kámen Lužice 2008 “
Potřetí přivítáme v areálu koupaliště Cihelna
třináct mladých sochařů, studentů VŠUP, VOŠ
restaurátorské Brno i AVU Praha.
Od 14. července do 31. července 2008 se
bude areálem přírodního koupaliště ozývat zvuk
sochařského dláta, kladiva a brusek. Letošní
téma pro práci se dřevem „ Permoník“ má připomenout hornickou tradici naší obce. Pro zpracování kamene je zvoleno téma „Geometrie tvaru“.
1. srpna v 19.00 hod. na slavnostní vernisáži
vystřídá zvuk nářadí melodie cimbálové muziky
Lália s primášem Martinem Čechem.
Věříme, že i v letošním roce si najde tato akce
mnoho diváků, příznivců i pomocníků!
Jste všichni srdečně zváni!

Foto: Petra Lorencová
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SLOVÁCKÝ KRÚŽEK LUŽICE, LUŽIČTÍ MUŽÁCI A OBEC LUŽICE
Vás srdečně zvou na tradiční

Cyrilské

HODY
“Pod zeleným“

5.–8. července 2008
Program:

SOBOTA 5. července v 19.30 hodin
Předhodový večer „Veselo pod májů“
Hraje cimbálová muzika LÁLIA
s primášem Martinem Čechem
Vystoupí:
Nejlepší verbíři Slovácka
Folklorní soubor Žerotín ze Strážnice
Vítězové dětské soutěže verbířů regionu Podluží
Lužičtí mužáci, ženský sbor z Lužic
Sourozenci Baťkovi a další sólisté
Pořadem provází Mgr. Jana Petrášová
DOPROVODNÉ AKCE - VÝSTAVY
Starý kvartýr - „Krása z doby včerejší i dnešní“
pátek 27. června v 18.00 - vernisáž výstavy
Výstava: 29. 6. 14.00–18.00 hod.
6. 7.–7. 7. 14.00–18.00 hod.

NEDĚLE 6. července 2008
9.15 Hodová mše svatá
14.30 Krojový průvod obcí (od Pohostinství Lidový dům)
15.30 Taneční zábava pod zeleným, hraje DH Skaličané
20.30 Hodová večeře
22.00 Pokračování taneční zábavy
PONDĚLÍ 7. července 2008
15.30 Krojový průvod obcí (z ulice Záhumenní)
16.30 Taneční zábava pod zeleným, hraje DH Skaličané
20.30 Hodová večeře
22.00 Pokračování taneční zábavy
ÚTERÝ 8. července 2008
9.30 Vybírání po dědině, hraje DH Skaličané
19.00 Taneční zábava pod zeleným, hraje DH Skaličané

Hody se uskuteční na prostranství „pod zeleným“ u Sokolovny,
v případě nepřízně počasí v sále Sokolovny v Lužicích.
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Muzejní spolek v Lužicích Vás zve na výstavu ručních prací s názvem

Krása z doby včerejší i dnešní
kterou si můžete prohlédnout ve dnech 27. 6. – 7. 7. 2008
na Starém kvartýře v Lužicích.
Obdivovat můžete krajky háčkované, síťované, paličkované i pletené,
různé druhy výšivek, síťování, tkaní koberců.
Vystaveny budou staré práce z muzejních sbírek, ale také výšivky
z dnešní doby, zapůjčené našimi občany.
Přijďte se k nám pozitivně naladit a načerpat inspiraci.
Výstava:

6. 7. 2008 neděle 14 – 18 hod.
7. 7. 2008 pondělí 14 – 18 hod.

SPORT
Zdařilá jubilejní oslava Sokola Lužice
Ve dnech 17. – 18. května 2008 si sokolská jednota
v Lužicích připomenula 100.
výročí svého založení. I když
stoletá cesta jednoty byla několikrát nedobrovolně přerušena, od roku 1996 je Sokol
opět významnou tělocvičnou
a sportovní součástí obce.
Oslava byla zahájena v sobotu 17. května volejbalovým turnajem na nově vybudovaném
hřišti s umělým povrchem.
Účast přijala družstva z Kuřimi, Vsetína, Holíče, Frenštátu
a Hodonína z kategorií registrovaných hráčů i amatérů.
Zahajovacího ceremoniálu se
zúčastnil starosta Sokola i sta-

Foto: Petra Lorencová

rosta obce. Vítězství v obou kategoriích si odnesli domácí hráči.
Pak následovala v budově sokolovny za doprovodu cimbálové
muziky Ctibora Brančíka z Moravské Nové Vsi přehlídka a ochutnávka lužických vín. Atmosféra byla výborná.
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Průvod obcí

Hlavním dnem oslav byla
neděle 18. května. Oslava byla
zahájena průvodem Sokolů
přes naši obec za doprovodu
dechové hudby Sokolka ze
Šakvic. Pod sokolskými prapory kráčeli nejen domácí členové, ale i zástupci bratrských
jednot a představitelé Sokolské
župy Slovácké se starostkou
V. Potůčkovou. První zastávka,
poměrně početného průvodu,
byla u pomníku padlých z první i
druhé světové války. Položením
kytice květů si jednota uctila
památku svých bývalých členů,
kteří v boji za svobodu národa
přinesli oběť nejvyšší, svůj život.
Druhá zastávka slavnostního
průvodu byla před sokolovnou.
Při slavnostním aktu a po projevu, předneseném ses. M. Roškovou, provedl starosta Sokola
A. Komosný odhalení pamětní
desky na budově sokolovny.
Nápis na desce připomíná, že
sokolovna byla postavena svépomocí generací sokolských
předchůdců v letech 1930
– 1932. Postavení sokolovny
bylo největším a nejnáročnějším
činem lužického Sokola v období předmnichovské republiky
20

a tato pamětní deska má tento
velký čin připomínat.
Po tomto aktu následovala
v sále sokolovny tělocvičná
akademie, kterou zahájil bratr
Komosný. Pozdravy k významnému jubileu přednesli představitelé obce starosta Ing.
Jaroslav Kreml a Mgr. Jana
Ambrožová, kteří současně předali a připevnili k žerdi sokolského vyšívaného praporu malovanou stuhu - symbolický dar
obce. Další pozdrav přednesla
starostka Sokolské župy Slovácké V. Potůčková. Následoval

Cvičení věrné gardy

slavnostní akt ocenění věrnosti
Sokolu nejstarších členů jednoty. Sedm členů, pamětníků
předúnorového Sokola přijalo
z rukou starosty diplom, kytičku, publikaci a upřímné poděkování. Diplomy za vzornou
reprezentaci odevzdal starosta
i některým členům oddílu zápasu. Pak následoval tělocvičný
program akademie, ve kterém
vystoupili jak členové jednoty,
tak hosté ze Sokolské župy
Slovácké. Akademii uzavřelo
sletové vystoupení Věrné gardy,
které mělo u diváků mimořádný
úspěch. Závěr oslav patřil koncertu dechové hudby Sokolka
ze Šakvic.
Po celou dobu oslav byla
v sokolovně otevřena výstava
fotografií, písemných i věcných
dokumentů z bohaté historie
i současnosti lužické sokolské jednoty, kterou připravily
členky Sokola M. Kopřivová
a M. Rošková. Výstavu navštívili
v pondělí i žáci a učitelé základní školy.
Velmi cenným příspěvkem

Foto: Petra Lorencová

k významnému jubileu bylo
i vydání publikace „Sto let Sokola v Lužicích“, která ve stručné
podobě mapuje složitou cestu
jednoty k dnešku. Autorkou
této cenné publikace je ses.
M. Rošková.
Přípravy na oslavy stého jubilea Sokola Lužice byly náročné, ale důležité je, že dílo se
podařilo. Slova chvály je slyšet nejen z řad členů, ale i od
vedoucích funkcionářů obce
a širší lužické veřejnosti. Poděkování patří všem, kteří se na
těchto oslavách podíleli - všem
cvičencům a jejich cvičitelům.
Upřímné poděkování patří
i všem členům a příznivcům
Sokola, kteří darovali na jubilejní oslavy dobrovolný finanční
příspěvek. Zvláštní poděkování
patří také všem sponzorům.
Výbor TJ Sokol Lužice
S P O N Z O Ř I:
 SALLY DONI s. r. o. Lužice
 STAVEBNÍ FIRMA PLUS
s. r. o. Hodonín
 DD PNEU s. r. o.
Mor. Nová Ves
 LIGNIT s.r.o.
Mikulčice – Důl Mír
 NEMOVITOST s. r. o.
Hodonín
 SILS s. r. o. Hodonín –
projekční a statická kancelář
 PROPAGO –
cestovní kancelář Hodonín
 TPK s. r. o. mlékárna
Hodonín
 FOGT Bronislav
 VODO-TOPO-PLYN Lužice
 STAVEBNÍ ČINNOST
Ištvánek Radek Lužice
 GM TRANS Lužice
 ŠEBESTÍK Vladimír Lužice
 Obec Lužice

Turnaj ve stol. tenise k 100. výročí založení Sokola Lužice
V rámci oslav 100. výročí založení TJ Sokol v Lužicích uspořádal oddíl stolního tenisu den 26. dubna 2008 turnaj družstev
a čtyřher. Zúčastnili se hráči Slovanu Hodonín (oddíl B, C)
a domácí hráči (oddíl A, B, C), omluvili se hráči oddílu Baníku
Mikulčic a Sokola Josefov.
V první části se uskutečnil turnaj pěti tříčlenných družstev: Slovan Hodonín (I., II.) a Sokol Lužice (I., II., III.). Hrálo se v prostorách hlavního sálu Sokolovny Lužice na dva vítězné sety na
4 hracích stolech. Dle dohody zápas ukončen po dovršení
5 bodů u jednoho mužstva.
Konečné pořadí: 1) Slovan Hodonín II., 2) Slovan HodonínI,
zde rozhodovalo vzájemné utkání. 3) Sokol Lužice II., 4) Sokol
Lužice I., 5) Sokol Lužice III.
V druhé částí odpoledne se uskutečnila soutěž přihlášených
čtyřher. Dle dohody hrál se systém K. O. Do finále se probojovaly dvojice Kupka-Kočiš a sourozenci Martin a Vašek Čechovští (všichni hráči Slovanu Hodonín). Vítězem čtyřher sourozenci
Čechovští.
Na závěr vítězům předán putovní pohár, ostatním účastníkům
věcné ceny, zabezpečeno občerstvení v průběhu turnaje. Věříme, že v této činnosti o putovní pohár bude pokračováno.
Miroslav Hřebíček

CO JE NOVÉHO V ZÁPASNICKÉM ODDÍLE
TJ S O K O L L U Ž I C E
Dne 12. 4. 2008 byl uspořádán turnaj ČOS v Prostějově, kde
startovalo 80 členů ČOS. Z lužických zápasníků startovat pouze
Martin Sochr, který po tvrdém boji o medailové místo podlehl soupeři a obsadil 4. Místo ve váhové kategorii do 70 kg.
Dne 23. – 25. 5. 2008 se konal Mezinárodní turnaj v zápase, a to v Kladně. Zde se zúčastnilo 255 závodníků ze 7 států:
Švédsko, Norsko, Dánko, Slovinsko, Polsko, Slovensko, ČR.
Z lužických zápasníků vybral trenér Eduard Oláh pouze tři, kteří
se umístili následovně:
Sochr Martin
váha do 70 kg
2. místo
Bortlíková Pavlína
váha do 53 kg
4. místo
Blažek Roman
váha do 29 kg
4. místo
Výbor Sokola děkuje všem soutěžícím za účast na turnajích, za
dobrou reprezentaci, za jejich odvahu a soutěživost.
N. Plevová
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Z HISTORIE

FAŠANK V LUŽICÍCH

STARÉ POVĚSTI LUŽICKÉ
O OBECNÍM PASTÝŘOVI A JEHO STÁDU.
Když sem byla malé děcko, tak byl pro mňa
obrovský zážitek, když obecní pastýř hnal kolem
našeho stádo. Pastýř jeden týdeň chodil pást na
pastviska za hřbitovem a potom zas celý týdeň
k Tihelni. Stádo šlo od dědiny – od škole
a napřed běželi koně, potom šly krávy a telátka.
A ty koně, to byla podívaná! Nebylo jich moc,
ale bylo to neco úžasného. Koně letěli, já jsem
vždycky stála v zahrádce za plotem a naskakovala mně husí koža z pomyšlení, že na mňa ten
kůň skočí. Ale jednú sem šla od Benadového
k našému a vtom sem zaslechla dupot koní.
Už sem sa nestihla skovat za plot. To sem byla
maličká a dodnes si to pamatuju. Zostala sem
leknutím stát na cestě jak přibitá, ani sem sa
nepohla. Vnímala sem zvířený prach a kopyta
pádících koní a vtom ten jeden kůň mňa přeskočil. Když sem sa probrala z leknutí, běžela
sem dom a křičela: „Maminko, maminko, mňa
přeskočil kůň“ a třásla sem sa jak osika. Ale na
druhý deň sem si to nenechala ujít a už sem zas
čekala za plotem, až poběžijú koně.
Vzpomínala p. Anežka Zimková,
rozená Květoňová, z Vinohrádků

Na doplnění informace z publikace Lužice
1250-2000:
V Lužicích se pásla 3 stáda. První jalové
(koně, jalovice, telata). Pastýř se nazýval volárek. Druhé bylo stádo užitkové (krávy) a bylo
vyháněno o půl hodiny později. Pastýřovi se
říkalo kravák. Třetí stádo ušípané (vepři, kozy
a hlavně plemenné prasnice). Pastýřovi říkali
sviňák. Jalové a ušípané stádo svolávali pastýři
trumpetú, užitkové rohem. Užitkové stádo bylo
hnáno kolem hřbitova do Hájku, jalové stádo
ke kapličce. Ošípané kolem dnešní Cihelny do
Močidel. V r. 1923 bylo v Lužicích 68 koní, 278
ks hovězího dobytka, 116 koz. Důležité a náročné bylo ze strany obce zajišťování plemeníků
– býků, kance a kozla.
V r. 1927 se hospodářská komise radnice
zabývala těmito otázkami. Zpráva o stavu býků:
Ke skoku schopni 3 býci. Stav uspokojivý. Býci
pojištěni na 5500 Kč. Nový býk zakoupen
v Tlumačově za 6520 Kč s dodáním až do Lužic.
Bylo konstatováno, že nejmladší býk vzhledem
k úplné neschopnosti ku skoku musí být odprodán. R. 1937 byl pastýřem zvolen Josef Zimák.
Kance chovají u Maradů. Obecního kozla má na
starosti podle uzavřené smlouvy s radnicí Josef
Hlaváč. Pepík, jak mu občané říkali, pletl také
ponožky. Ty tak voněly kozlíkem, že musely být
před nošením několikrát oprány.
Věra Kotásková

Napsali nám...
LIDÉ – ŽIVOT – DOBA …
V jednom únorovém podvečeru, když jsem se
vypravila s taškou nakupovat, zjistila jsem, že se
naproti provádí demolice rodinného domu čp.
53 – po Vymyslických.
V zahrádce stál vystěhovaný nábytek – noční
stolky, desky z postelí, „psycha“ a také nádobí.
Oči mi padly na čtyři hrníčky s motivem
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a v hlavě se mi rozvířil kolotoč vzpomínek. Ty
napůl zbořené zdi ve mně vyvolaly vzpomínky na
jejich obyvatele.
Stařenku Vymyslickou pamatuji už jako ohnutou o čagánku, chodila k nám v zimě drávat peří.
Co ta znala všelijakých žertovných písniček
a popěvků! Se sestrou Jenkou jsme se od ní
nehnuly a poslouchaly bychom do rána. Nejraději nám zpívala takovou – prý židovskou:

Ten nás Leksumfír,
ten to vypravil,
vézl Žida do Hradišťa,
tam ho vyklopil.
Nevím už, jak to bylo dál, ale přišlo nám to
hrozně směšné a strašně jsme se tomu nasmály. Pamatuji si, že měla vždycky smysl pro humor,
ačkoli její život nebyl nijak růžový.
Stařeček Vymyslický se vrátil z války (I. světové)
bez nohy. Ta zůstala nejspíš někde na Piavě nebo
u Solferína. A jak už to v té době chodilo, dostal
jakožto válečný invalida koncesi na trafiku. Zbytek té nohy však bolel, rána neustále hnisala a jak
říkával náš nebožtík otec „žrali mu ji červi zaživa“,
hlavně v horkých letních dnech. Byl proto mrzutý
a popudlivý a nakonec následkem těchto válečných útrap zemřel v 55 letech. Stařenka se tedy
stala vdovou a spravovala potom trafiku sama
s dětmi. Měla tři, Jana, Stázku a Františka.
Doma zůstal nejmladší František – tedy pan
František Vymyslický, bankovní úředník, jak ho
jistě všichni občané pamatují. Cigarety potom
vozívala na kole na nosiči teta Růžena – jeho
žena, z hodonské tabáčky. Otevřeno mívali pořád, i v neděli, vždycky někdo za okýnkem ty „zorky“ prodal. Jako nezvedená děcka
jsme stařenku velice rádi zlobili. Bouchali jsme
„podarebně“ na roletu nebo na vrata, a to nejraději v neděli odpoledne, když byl všude klid
a pro cigarety se chodilo jen ojediněle. A měli
jsme pak nepopsatelnou radost, když vyběhla ven a pořádně nás zpucovala nebo žalovala
našim. Doma následovalo kázání o neúctě ke
stáří, v horším případě pár facek. Ale stejně nás
to neodradilo a za nějakou chvíli jsme tam byli
nanovo. Inu mládí. Bylo mi asi deset let, když
jsme stařenku vyprovodili na její poslední cestě.
Zemřela v létě roku 1962.
Manželé Vymysličtí se dožili také vysokého
věku. Bylo jim oběma přes devadesát let a zemřeli
oba dva v roce 2005. Strýc Franta v březnu a teta
Růžena v červnu. Jejich syn, pan Mgr. Zdeněk
Vymyslický, spolužák a věrný kamarád z dětství
mojí sestry Jenky, žije v Hodoníně. O své rodiče
se příkladně staral až do jejich smrti.
Snad i jeho potěší tato moje skromná vzpomínka.

Rodný dům jistě pro každého z nás neznamená jen holé zdi anebo hromadu suti a cihel.
Je to místo, se kterým je spjato dětství a mládí.
A je-li v dospělosti k člověku osud méně příznivý,
o to raději se k němu ve vzpomínkách vrací. Lidé
odejdou a místo je srovnáno se zemí. Vzpomínky, ty však přetrvávají a často dokážou potěšit,
máme-li smutno na duši.
Teď však já přeruším své podvečerní vzpomínání a místo nákupu seberu do tašky ty čtyři
hrnečky s motivem.
Na památku …
Jsem totiž patriot.
Miroslava Ištvánková
Muzejní spolek Lužice

SETKÁNÍ RODU
V překrásné slovácké písničce „Zpívali mužáci“, kterou jsem nedávno slyšela v Lužicích při
setkání mužáckých sborů je úryvek „… vzpomínali koně vrané …“. Zmíněná píseň mi stále zní
v uších, často si ji zpívám a při ní též vzpomínám.
I naše rodina si začátkem června přišla
zavzpomínat do Lužic – sice ne pod kaštan, ne
na koně, ale do „Tabačárny“ na své rodové kořeny. Sešli jsme se poznat, pobesedovat a poděkovat za to, že jsme.
Náš prapředek Matouš Kreml sice žádné koně
nevlastnil, přišel z Ratíškovic do Lužic na službu
k sedlákům Maradům jako pacholek. Později se
mu zalíbila Františka Machalínková z Lužic a „iďa
jednú z kostela, jí pověděl: „Francko, ty sa ně
lúbíš …“, a tak na č. 122 založili rodinu. Jak to
v životě bývá, přicházelo do rodiny štěstí i žalost.
Z mnoha dětí se dožil dospělosti jen syn Jan
a dcera Marie. Jan velmi mladý zemřel na
následky tyfu a zanechal po sobě ročního sirotka
a na smrt nemocnou manželku. Dcera Marie se
vdala za Jana Nováka, a tak spojila rod Kremlů
s rodem Nováků. Naši předkové se živili hospodařením, které jim stačilo na obživu, nebyli žádní
boháči. Myslím, že zde mohu použít následný
citát: „Je krásné, že přes chudobu hmotnou
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vedli své děti příkladně po duchovní stránce
a vychovali z nich dobré a vnitřně krásné lidi.
Čím jsem starší, tím více doceňuji maminčinu
životní moudrost, která je založena právě na
kráse duše, nikoli na materialismu“. Na setkání se nás bavilo přes čtyřicet. Nejstarší – teta
Suchánková, 85 let, nejmladší účastnice Hana
z Londýna, roční ratolest STROMU ŽIVOTA
našeho rodu. Zazpívali jsme si s cimbálovkou
„z vlastních zdrojů“ a povzpomínali na ty, kteří už
nejsou mezi námi. V duchu jsme jim poděkovali za „selský rozum“, sociální cítění, které jsme
dostali do vínku a za snahu nám umožnit vzdělání. Duchovní dary jsme dostali zadarmo a byli
jsme připraveni je rozdávat ostatním.
Sešlost se nám vydařila a jako bych slyšela
prastařečka Matúša: „Takruholte, no toto …, to
fšecí patříte k nám? No děvčico, daj si pohárek
a kúsek chlebíčka k temu … a“, a strýce Jendu
Kremla: „Stařečku, zas jí to dáváte, dyť bude ve
škole hlúpá …!“
Pro vás, co už odpočíváte na lužickém hřbitově, věnuji od celé rodiny vzpomínku. Pro všechny živé pozvedám pohárek s přáním všeho dobrého a chuť i odvahu rozdávat radost ze života
všem kolem sebe.
Jindřiška Švajdová (Králíková),
Březnice

Vážený pane starosto,
vážená paní místostarostko,
vážení Lužičtí mužáci,
děkuji Vám za nádherné, pozitivní a inspirující
sobotní odpoledne a podvečer spojený se zpěvy mužáckých sborů z Podluží.
Jako spolupořadatelé a organizátoři jistě víte
o všech starostech a těžkostech, které toto
setkání provázelo, a množství práce s organizací
takové akce spojené. Jako divák Vás mohu ujistit, že veškerá námaha stála za to.
Nejsem zatím obyvatelem Vaší obce, v minulém roce jsem dokončil rekonstrukci domu
v Důlní ulici a pracovní a otcovské povinnosti mi
zatím nedovolí přestěhovat se natrvalo do Lužic
a tak Lužice navštěvuju zatím jenom o víkendech.
Stále tížeji a hůře se mi z Lužic odjíždí, cítím se
u Vás stále lépe a lépe. Ujišťuju Vás, že po poslední sobotě byl můj nedělní odjezd nejtěžší.
Vystoupení všech mužáckých sborů bylo
krásné a opravdové. A lužičtí – nebude-li to
ode mě brát jako troufalost, řeknu naši mužáci
– na kterých ležela nemalá tíha příprav – když
spustili závěrečný verbuňk, tak mi běhal mráz
po zádech, nehovoříc už o závěrečném zpěvu
všech přítomných mužáků.
Ještě jednou děkuju všem, kteří se zasloužili
o zdárný průběh setkání mužáckých sborů, přeju Vám, obci i mužákům vše dobré a pokojné.
S úctou

Vážený pane starosto,
paní mistostarostko, radní,
zastupitelé, občané,

Mgr. Tomáš Klásek
budoucí obyvatel Lužic
t. č. starosta obce Kamenice
Kamenice, 12. května 2008

se ctí a potěšením Vám všem gratuluji k získání Modré stuhy v soutěži Vesnice roku 2008 Jm
kraje. Byli jste výborní a věřím, že to pomyslné
druhé místo Vás „nakopne“ zase dále a výše.
Tah na branku máte obdivuhodný a přeji Vám
další rozvoj obce Lužice.
S pozdravem,
Dagmar Kovaříková, starostka obce Kobylí,
předsedkyně hodnotitelské komise
soutěže Vesnice roku 2008
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Z dopisu paní Jeřábkové
Pomalu se blíží letní hody. Kluci už začnou
strouhat máju, přijedou kolotoče, úplně to
v duchu prožívám. Tak ať se Vám to tam vydaří, hlavně počasí, ať si to užijete. Moc zdravím
p. starostu a bývalého spolužáka Janíčka. Moc
úspěchů ve Vaší obětavé práci za krásné Lužice,
ať se Vám to daří a aby to také lidé dokázali ocenit. A ještě zdravím „moju milovanú Tihelňu“.
M. Jeřábková, Domov důchodců Prostějov

společenská kro ni ka
Jubilanti březen až červen 2008
Anovčinová Šarlota
Koláčková Antonie
Slížek Oldřich
Jachanová Věra
Štorková Miroslava

BLAHOPŘEJEME

80 let
80 let
92 let - nejstarší lužický občan
90 let
85 let

Vítání nových občanků Lužic - 6.dubna 2008
Maděryčová Vanessa
Baláž Nikolas Michal
Hřebíček Michal – první občánek Lužic narozený v letošním roce
Úlehla David
Od letošního roku každý přivítaný občánek dostává zlatý čtyřlístek pro štěstí…

BLAHOPŘEJEME
ak. mal.
JAROSLAV PECKA

Vzácné životní jubilem
80 let oslavil v červnu
tento náš rodák.
Přejeme mu do dalších let
hodně zdraví, spokojenosti,
elánu a tvůrčích sil.

Foto: Jaroslav Kreml

V měsíci červnu oslavil pan

MICHAL MOLNÁR
významné životní
jubileum 70 let.
Do dalších let mnoho zdraví
a loveckých zážitků
přejí kamarádi
a kolegové z Lužic a Mikulčic
za Myslivecké sdružení
Velká Morava.
K blahopřání se připojuje
rada obce Lužice.

Rada obce vyjadřuje panu
Peckovi poděkování za jeho
pomoc obci při tvorbě grafických návrhů, výtvarných řešení
prostranství, spolupráci při přípravě, realizaci sochařského
sympózia i rozvoji partnerství
z francouzskou obcí Isdes.
Foto: Petra Lorencová

Rada obce Lužice
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Vzpomínka
ODEŠEL OTEC
Ze všech lidí, které znám, mi
nejvíc připomínal mého otce.
Svou postavou, chůzí, svou
„slováckou filozofií“ a hlavně
– čibukem. Jmenoval se František Baťka. Byl kněz a duchovní správce Lužic a Mikulčic.
Poznali jsme ho v roce 1971.
Vrátil se na milované Slovácko, odkud pocházel a choval
se tak, jako by ani nikdy odtud
neodešel.
Chlapi v hospodě v Mikulčicích byli překvapení a nechápali, že je to kněz, ten strýček, který si přišel na jedno
pivo. Slovácká modrá zástěra
„zakasaná“, jak smítal vinohrad. Mimochodem, ten vinohrad sám pomáhal sadit.
V neděli ráno, přede mší, přijel na kole do Lužic a nechal ho
u Šindarů pod návratím. Opatrně otevřel dveře do kuchyně,
popřál dobré ráno a zavolal na
tetičku Šindarovů, aby přiléla
žufánek vody do polévky, že se
zastaví. Rychle zavřel dveře,
aby neslyšel odpověď. Přišel
ke kostelu, oklepal si čibuk na
schodku u sakristie a vešel.
Začal jeho pracovní den – jeho
služba Bohu a lidem.
Tak jsme ho znali. Pracovitého člověka a dobrého kněze. Pustil se s chutí do práce.
Úpravy, které v lužickém kostele nechal udělat, byly a jsou na
svou dobu velice pokrokové.
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Foto: Archiv farnosti Lužice

S jeho příchodem se vrátilo do kostela spousta lidí,
kteří v té době přestali chodit. Bohužel si toho všimli i ti
„nahoře“, a proto našeho pana
faráře po roce přeložili. A to
několikrát, protože všude se za
ním naučilo chodit hodně lidí.
Jestli se domnívali, že p. Baťku
změní, mýlili se.
Vrátil se až v roce 1990
a vrátil se rád. S velkou chutí
a elánem se pustil znovu do
práce. Bohužel už neměl tak
pevné zdraví. Podepsal se na
něm nelehký předcházející
život a také „péče Bezpečnosti“, které se tento oblíbený
kněz nevyhnul. V červnu 2001
vážně onemocněl. Nechtěl
se jenom tak vzdát a se svou
nemocí bojoval. Snažil se,
cvičil, a chtěl se znovu vrátit

do práce. Nemoc byla silnější
a postupně jej donutila, aby se
neobešel bez cizí pomoci.
Před pár dny nemoc zvítězila.
Otec musel odejít. Zůstaly
děti. A dobré děti nezapomínají.

Pavelková Veronika

PODĚKOVÁNÍ
Jménem Sokola bych ráda touto cestou
poděkovala PhDr. Miroslavě Roškové, CSc., za
skvělé zpracování publikace k 100. výročí Sokola v Lužicích. Tato obsáhlá publikace byla vytvořena během 6 měsíců a Mirka Rošková musela
nejenom přečíst všechny kroniky, obejít archív
v Hodoníně, ale také prostudovat mnoho historických zdrojů. Všechna data v této publikaci
jsou podložena pravdivými dokumenty.
Touto cestou jí také děkuji za krásnou a vřelou řeč při odhalování pamětní desky k tomuto
významnému výročí. Nejvíce mě dojala její slova
na závěr: „Dovolte mi vyslovit jedno přání, aby
sokolovna zůstala i v budoucnu v majetku těch,
kteří ji postavili“.
Přeji, Ti Mirko, hodně hezkých dnů a zdraví

do dalších let, a to co pro naši sokolskou obec
děláš, už si zaslouží i medaili. Nazdar.
Ludmila Schönová

LUSATIA - ZAHRADNICKÉ CENTRUM
Tel./Fax: 518 357 387, Mobil: 606 330 103, 728 770 516
www: www.larix-lusatia.wz.cz
e-mail: larix.sebastian@centrum.cz





Květinářství - smuteční a pohřební vazba, slavnostní vazba, floristické potřeby
Zahradnické potřeby – substráty, hnojiva, osiva, neotextílie
Okrasné dřeviny, trvalky, letničky a dvouletky
Zahradnické služby - návrhy předzahrádek 300 Kč, zahrad 500 Kč
- realizace a údržba předzahrádek a zahrad
- tvarování stromů a keřů dle poptávky
Provozní doba:
PONDĚLÍ - PÁTEK ........ 8.00 - 17.00 hodin
SOBOTA .......................... 8.00 - 11.00 hodin
Rozvážková služba květin a zboží.
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WWW.COMLUX.CZ

spol. s r. o.

OSVĚTLOVACÍ technika SVĚTELNĚ technické
projekty a studie ELEKTROTECHNICKÉ projekty
řízení OSVĚTLENÍ dodávky SVĚTELNÉ techniky...
info@comlux.cz tel. 519 322 371 fax. 519 327 406

Dodávky
Montáže
Revize

ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

info@elektrolux.cz

WWW.ELEKTROLUX.CZ
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