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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
v minulém zpravodaji jsme Vás informovali,
že naší obci byl schválen projekt Revitalizace
veřejného prostranství v obci Lužice k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu jihovýchod. Celkové
náklady projektu činí 11 861 499,- Kč včetně
DPH. Z této částky uhradí obec Lužice 7,5%,
což činí 889 612,- Kč. Zbývajících 92,5%, které prezentují 10 971 887,- Kč, bude hrazeno
z dotace.
Projekt navazuje na IV. Stavbu rekonstrukce
silnice III/05531 ul. Velkomoravská. Jedná se
o úsek ul. Velkomoravská od ul. U Lidového
domu, po ul. Ke Koupališti. Bude provedena šířková a konstrukční úprava komunikace,
vybudována budou odstavná stání, cyklostezky,
chodníky včetně vysázení keřů a stromů. Součástí projektu je přeložka plynovodu a rekonstrukce veřejného osvětlení. Náklady spojené
s rekonstrukcí vozovky nejsou předmětem dotace
a budou hrazeny z prostředků Jihomoravského
kraje. Zahájení rekonstrukce proběhne v I. čtvrtletí 2009 a ukončení bude v III. čtvrtletí 2009.
V současné době probíhá stavební řízení na

V. stavbu, což je úsek ulice Velkomoravská od
ul. Ke Koupališti, po ul. Ploštiny. Snahou obce
a Správy a údržby silnic je, aby rekonstrukce
vozovky proběhla najednou od ul. U Lidového
domu po ul. Ploštiny ještě v roce 2009.
Dalšími významnými investicemi, které v současnosti obec legislativně vyřizuje, je výstavba nového sběrného dvora (2009) a výstavba
inženýrských sítí pro rodinné domy v lokalitě
Vinohrádky II. etapa (2009-2010). Připravuje se
projektová dokumentace pro Kulturně-informační a Komunitní centrum s víceúčelovým sálem
o kapacitě 100 míst, obřadní síní, knihovnou
a informačním centrem. Tento objekt bude situován vedle stávajícího obecního úřadu. Jeho realizace je podmíněna získáním dotace z fondů EU.
Kromě výše uvedených investičních záměrů
budou průběžně realizovány menší investice
jako jsou obnova hřbitova (chodníky), dětská
hřiště a sportoviště, rekonstrukce objektů ZŠ,
MŠ a podobně.

se do aktivit zapojí, získá poukázku na skákací
hrad nebo na koníčky.
Velmi zajímavé budou určitě i doprovodné
výstavy. Na Starém kvartýře bude možné se
seznámit s osudy lužických vystěhovalců i prací kovářů. A co se skrývá za vraty domu č.p.
70? Tak to je tedy překvapení... Přátelé kopané
mohou povzbudit naše fotbalisty při fotbalovém
utkání s našimi jmenovci Lužičany od Šternberka.
Lužické spolky opět nezklamaly. Slovácký
krúžek, Mužáci, Muzejní spolek, Svaz zahrádkářů a vinařů, Klub seniorů, Junáci, základní
škola, dětská cimbálová muzika, Lužičánek – ti
všichni připravili společně ve spolupráci s obecním úřadem pro své spoluobčany i hosty lákavý a pestrý víkend. Tak tedy nezůstávejte doma
a přijďte je podpořit. Jste srdečně vítáni!

J. Ambrožová, místostarostka

PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ OBCE LUŽICE

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2008
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Milí Lužičané!
Pokud se rozhodnete dát 13. září přednost
slavnosti Vinobraní v Lužicích před mnoha
jinými lákadly, určitě uděláte dobře. Letošní program napovídá, že se bude na co dívat!
A to v něm není například to, že před radnicí bude vyhrávat dětská cimbálová muzika,
krojového průvodu se zúčastní kromě domácích v krojích také hosté z francouzské obce
Isdes v tradičních soloňských oděvech, hosté
z Vísek a Lužic u Šternberka. Kromě tradiční taneční zábavy ve stodole Lidového domu
s dechovou hudbou, burčákem i vínem našich
vinařů, občerstvením, koláčky upečenými členkami Klubu seniorů je připraven program také
pro rodiče s dětmi v parku u kopce, který připravily učitelky ZŠ a Junáci. Bude zde dýňová soutěž, rukodělná dílna pro rodiče s dětmi, nafukovací skluzavka, možnost projet se na koníčcích.
V areálu stodoly si mohou děti vyzkoušet presování vinné šťávy a mletí hroznů. Každé dítě, které

Ing. Jaroslav Kreml
starosta obce

Zprávy z radnice
25. srpna 2008 starosta obce Ing. Jaroslav Kreml převzal ve Vískách u Letovic z rukou místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Ing. Jiřího
Čunka modrou stuhu za druhé místo naší obce
v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008.
Obec Lužice na tomto slavnostním dnu reprezentovali Lužičtí mužáci, kteří vystoupili v hlavním programu a za doprovodu CM Slovácko-ml.
krásně zazpívali a zaverbovali. V propagačním

Lužické Vinobraní

stánku Lužic obětavě pomáhaly jejich partnerky. Moc jim děkujeme, i všem ostatním členům
výpravy, kteří se podíleli na vzorné prezentaci
naší obce při této významné události a panu
Milanu Gažímu za bezpečnou dopravu.
Mgr. Jana Ambrožová,
místostarostka

Zastupitelstvo obce Lužice schválilo na svém
zasedání konaném dne 25.06.2008, tato Pravidla pro udělování čestného občanství obce Lužice (dále jen „obec“) k uplatňování své pravomoci udělovat a odnímat čestná občanství obce dle
§ 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
Čl. 1
Udělování čestného občanství
1. Zastupitelstvo obce Lužice uděluje na základě § 84 odst. 2 písm. s) a v souladu s § 36
odst. 1 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi-

sů, čestné občanství obce jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované obcí.
2. Čestné občanství je možno udělit fyzické osobě (může jí být nejen občan ČR, ale také cizinec nebo osoba bez státní příslušnosti) a je
udělováno jako:
- výraz ocenění mimořádných zásluh o rozvoj, propagaci či pověst obce
- zvláštní projev úcty významným osobnostem z oblasti politického, vědeckého, uměleckého, sportovního popř. i jiných oblastí
- zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím - záchrana života
či záchrana historických nebo kulturních
hodnot obce
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3. Čestné občanství lze udělit za života nebo in
memoriam.
Čl. 2
Návrh a udělení čestného občanství
1. Návrh na udělení čestného občanství mohou
podávat:
a/členové Zastupitelstva obce Lužice, Rady
obce Lužice a komisí Rady obce Lužice
b/občané, organizace, instituce, společnosti, spolky, sdružení a další subjekty
2. Návrh musí být podán písemně, prostřednictvím Obecního úřadu v Lužicích Radě obce
Lužice, která jej předloží k projednání Zastupitelstvu obce Lužice. Návrh musí obsahovat
podrobné zdůvodnění zásluh navrhované
fyzické osoby, pro něž by mohlo být čestné
občanství uděleno. V případě žijící navrhované osoby musí návrh dále obsahovat její
souhlas a v případě návrhu na udělení čestného občanství in memoriam souhlas právních nástupců navrhované osoby.
3.Rada obce projedná podaný písemný návrh
a předloží jej k rozhodnutí Zastupitelstvu obce
Lužice.
Čl. 3
Listina o čestném občanství
Vyznamenaný obdrží listinu o udělení čestného občanství, opatřenou znakem obce Lužice.
Listinu o čestném občanství předává jménem
obce starosta nebo místostarosta zpravidla na
zasedání Zastupitelstva obce Lužice nebo při
jiné vhodné slavnostní příležitosti. Kopie této listiny se ukládá ve Státním archivu Hodonín.
Čl. 4
Zápis a evidence čestného občanství
Do kroniky obce je proveden zápis o udělení
čestného občanství. Evidence čestného občanství se vede prostřednictvím Obecního úřadu
v Lužicích v „ Knize čestného občanství obce
Lužice.“ V ní jsou v jednotlivém případě uvedeny
následující údaje:
• jméno a příjmení osoby
• údaje o rozhodnutí o udělení čestného
občanství (datum, orgán, důvody)
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• změny (např. odnětí čestného občanství,
data úmrtí čestného občana, doplnění
významných údajů o jeho dalším životě a činnosti).
Čl. 5
Odejmutí čestného občanství
1. Čestné občanství může odejmout za života
nebo posmrtně Zastupitelstvo obce Lužice.
2. Čestné občanství lze odejmout tomu, kdo
se závažným způsobem provinil proti zásadám
morálky či právnímu řádu, nebo tomu, u koho
dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na
jejichž základě by k udělení čestného občanství nedošlo.
3. Návrh na odejmutí čestného občanství může
být písemně podán prostřednictvím Rady
obce Lužice .
4. Návrh musí obsahovat podrobné a srozumitelné odůvodnění skutečností, jež by k odejmutí
mohly vést. Před odejmutím čestného občanství, s výjimkou odejmutí čestného občanství
posmrtně, musí být dána čestnému občanu
příležitost k vyjádření jeho stanoviska.
5. O návrhu na odejmutí rozhoduje Zastupitelstvo obce Lužice po projednání Radou obce
Lužice .
Čl. 6
Účinnost
1. Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem
obce Lužice dne 25.června 2008, usnesením č. 12/5 a nabývají účinnosti dnem 26.
června 2008.
2. Čestná občanství udělená před nabytím účinnosti těchto pravidel zůstávají zachována.

Mgr. Jana Ambrožová, místostarostka
Ing. Jaroslav Kreml, starosta

Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta Obce Lužice pro volby do Zastupitelstva
Jihomoravského kraje
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje se uskuteční
v pátek 17. října 2008
od 14.00 do 22.00 hod. a
v sobotu 18. října 2008
od 08.00 do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v Základní škole v Lužicích, ul. Velkomoravská
220/264 – učebna ZUŠ
pro voliče – příjmení začínající písm. A - K
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Základní škole v Lužicích, ul. Velkomoravská
220/264 – učebna ZŠ
pro voliče – příjmení začínající písm. L – Ž
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Ve středu 1. 10. 2008
od 15:00 – 17:00 hodin
proběhne u OÚ Lužice 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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Sběrný dvůr odpadů obce Lužice
Charakter a účel zařízení – sběrný dvůr je zařízením k přechodnému umístění odpadů. Má funkci
sběrného a shromažďovacího místa „ostatních a nebezpečných“ odpadů. Jsou zde ukládány odpady
v rámci vlastního mobilního sběru a odpady odevzdané přímo občany.
Odebírané odpady dle Katalogu odpadů:
Kód
160103
170107
200101
200102
200121
200133
200139
200140
200301
200307

Kategorie
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0

Druh odpadu

Způsob uskladnění

Pneumatiky osobních aut
Stavební suť
Papír a lepenka
Sklo bílé, barevné, ostatní
Zářivka
Baterie + akumulátory
Plasty, PET láhve
Kovový odpad
Směsný komunální odpad
Objemný odpad

Zpevněná plocha
Kontejner 1x
Kontejner (uzavřený)
Plast. zvon 2x
Kóje, v pevnostěn. obalu
Nepropustná vana
Zvon
Kontejner 1x
Kontejner 3x
Kóje

Odpady charakteru zeminy a bioodpadu nejsou na sběrném dvoře odebírány.
Popis zařízení – areál sběrného dvora je situován v okrajové zóně k. ú. Lužice, nacházející se na
ul. Kratiny. Zde je umístěno šest kusů kontejnerů na: papír + lepenku, komunální odpad - 3x, stavební suť, kovový odpad, dále tři kusy plastových zvonů na bílé a barevné sklo, PET láhve, kóje na
baterie a akumulátory. Zařízení provozuje spol. LUTES s. r. o. (lužické technické služby) - obsluha
je zajištěna jejím zaměstnancem.
Občan přivážející odpad vyhledá pracovníka obsluhy sběrného dvora, který zhodnotí skladbu
odpadu, zařadí ho podle druhu a zabezpečí, aby odpad byl uložen na místo k tomu odpovídající kóje
či kontejneru. Pneumatiky jsou přebírány pouze od osobních vozidel. Stavební suť v množství max.
jednoho přívěsného vozíku za osobní vozidlo.
Informace o provozu sběrného dvora jsou zveřejněny na volně přístupné tabuli u vjezdu do sběrného dvora v kabelové televizi, webových stránkách obce Lužice nebo na tel. č. 518357345.
Provoz na sběrném dvoře:
Zimní období:
Úterý
14.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek
14.00 - 17.00 hod.
Sobota
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.

Platba za uložení odpadu ve sběrném dvoře: fyzické osoby s trvalým pobytem v obci nebo vlastníci
zahradních chatek, kteří uhradili místní poplatek za komunální odpad, mohou ve sběrném dvoře ukládat
separovaný odpad (vyjma velkoobjemového odpadu, stavební sutě) bezúplatně. Právnické a fyzické osoby
oprávněné k podnikání, které uhradily místní poplatek za komunální odpad, mohou bezúplatně na sběrném dvoře odkládat plast, papír a železný šrot. Ostatním subjektům, není ukládání odpadů povoleno. Roz6

hodnutím Zastupitelstva obce
Lužice, hradí občané za dovoz
stavební sutě finanční poplatek:
10 Kč/kolečko, 20 Kč/dvojkolka (kára), 100 Kč za přívěsný
vozík.
Bezpečnost provozu, ochrana
životního prostředí a zdraví lidí:
všechny práce spojené s provozem areálu sběrného dvora se
provádějí dle pokynů pověřeného pracovníka. Rychlost vozidel
v prostoru sběrného dvora je
omezena na 10 km/hod. Nepovolaným osobám je vstup do areálu zakázán. V celém objektu je
zákaz kouření, zákaz manipulace
s otevřeným ohněm.
LUTES s. r. o.

Letní příprava oddílu
zápasu TJ Sokol Lužice
Od 18. do 24. srpna 2008 se zúčastnil oddíl zápasu již tradičního soustředění před nastávajícími soutěžemi druhé
poloviny roku 2008. Toto soustředění
se konalo opět v župním tábořišti ve
Sněžném. Spalo se pod stany s podsadou. V rámci všeobecné fyzické přípravy bylo též plavání, lehká atletika,
běh kros, volejbal, nohejbal, posilování
a jiné. V rámci speciální přípravy – trénink na žíněnce. Soustředění se zúčastnili členové Roman Blažek, Pavlína
Bortlíková, Jakub Kalman, Lukáš Rampáček, Kateřina Říhová, David Varmuža
pod vedením trenéra Eduarda Oláha
a pomocníkem Radkem Říhou.
Všichni účastníci se shodli na tom,
že to byl bezvadný závěr školních
prázdnin. Vrátili se v sobré náladě
a s odhodláním od září zase pilně
a poctivě trénovat v zápasnickém
oddílu.
.
N.Plevová

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Zaměstnanci ZŠ - školní rok 2008/2009
Ředitel školy:
Zástupkyně ředitele:
Výchovná poradkyně:

Mgr. Miroslav Hunča
Mgr. Jana Líčeníková
Mgr. Marcela Komendová

Třídní učitelé:
1. tř.
2. A tř.
2. B tř.
3. tř.
4. tř.
5. tř.
6. tř.
7. tř.
8. tř.
9. tř.

Mgr. Jaromíra Malá
Mgr. Hana Herůdková
Mgr. Monika Křížová
Mgr. Marcela Zabloudilová
Mgr. Michaela Lamošová
Mgr. Danuše Vojkovská
Mgr. Věra Kučí
Mgr. Lenka Ryšánková
Mgr. Marcela Komendová
Tatiana Hromková

Učitel bez třídnictví:

Vedoucí školní družiny:
Vychovatelka školní družiny:
Hospodářka:
Školník:
Uklízečky:

Vedoucí školní jídelny:
Kuchařky:

Mgr. Pavel Kotlařík
Mgr. Jaroslav Grossmann
Gabriela Podivínská
Zdeňka Bravencová
Ing. Alena Lacková
Stanislav Vavrys
Ludmila Maršálková
Dana Neplechová
Miloslava Vavrysová
Soňa Zimková
Lenka Janulíková
Jana Nováková

Organizace školního roku 2008/2009
zahájení školního roku
podzimní prázdniny
vánoční prázdniny
pololetní prázdniny
jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
ukončení školního roku
hlavní prázdniny

1. 9. 2008
27. a 29. 10. 2008
22. 12. 2008 - 2. 1. 2009
30. 1. 2009
23. 2. - 1. 3. 2009
9. 4. - 10. 4. 2009
30. 6. 2009
1. 7. - 31. 8. 2009
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NOVÝ NÁZEV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŽICÍCH
Při příležitosti oslav 100. výročí postavení
a otevření první školní budovy, které se konaly
v červnu letošního roku, udělilo Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy lužické škole
čestný název: Základní škola Jaroslava Dobrovolského.
Proč ponese škola právě jméno Jaroslava
Dobrovolského? Starší generaci občanů Lužic
to snad ani netřeba zdůvodňovat. Následující
vysvětlení je tedy určeno především mladé generaci. Lužický rodák J. Dobrovolský se narodil na
sklonku 19. století – 5. října 1895, tedy letos
tomu bude 113 let. Celým svým životem a prací
se zařadil mezi výjimečné osobnosti naší obce.
Na své poměrně krátké životní pouti (zemřel
v roce 1942 v koncentračním táboře Mauthausen ve věku 47 let) se svou mimořádnou praco-

Učitel Jaroslav Dobrovolský
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vitostí, precizností, uvážlivostí, tolerancí a čestností úspěšně zhostil několika životních rolí.
Především to byla role učitele. Po ukončení
čtyř tříd obecné školy v rodné obci začal studovat na reálném gymnáziu v Hodoníně a pak
externě absolvoval učitelský ústav v Kroměříži
v aprobaci matematika a kreslení. Po ukončení
první světové války, kterou prodělal na různých
bojištích a byl i zraněn, nastoupil na post učitele. Učiteloval na několika školách na Moravě
a dokonce učil i v Jelšavě na Slovensku. Na
lužické škole učil v letech 1920 – 1923. Naposledy jako kantor působil několik let na chlapecké měšťanské škole v Hodoníně. Ze vzpomínek
jeho žáků a kolegů je zřejmé, že byl učitelem velmi svědomitým, kterého děti milovaly a důvěřovaly mu. Jako činný pedagog, metodik a praktik
zveřejňoval své názory v odborných časopisech
a napsal příručku „Kreslení v prvouce“ a „Kreslení ve 3. – 5. třídě“.
Druhou jeho životní rolí, kterou vykonával při
své učitelské a jiné práci, bylo malování a grafická tvorba. Kreslení se stalo jeho nejoblíbenějším předmětem již na gymnáziu a této své lásce
se věnoval až do své tragické smrti. Časem se
vypracoval na všestranného špičkového grafika,
autora asi 180 unikátních dřevorytů a linorytů, které tvořil po celých sériích. Profesionální
dokonalosti dosáhl hlavně v knižní grafice. Ilustrování Bezručových Slezských písní v roce
1937 je považováno za vrcholné dílo Jaroslava
Dobrovolského. Mimořádně úspěšná byla jeho
tvorba knižních značek – ex libris, kterých vytvořil více než 200. Výběr z nich postupně vydal
v osmi souborech a získal četná mezinárodní
ocenění na výstavách v Bruselu, v Los Angeles,
ve Lvově, v Debrecíně a v Sydney. Jeho posledním uměleckým dílem je soubor 12 linorytů
Ostrava, které vydal v roce 1940 za svého působení ve funkci okresního školního inspektora
v Moravské Ostravě. Když si uvědomíme, že
Jaroslav Dobrovolský žil pouhých 47 let – zanechal obdivuhodné dílo!

Další životní role J. Dobrovolského byla role
předního komunálního politika. V místních volbách v roce 1935 byl za Československou sociálně demokratickou stranu zvolen do Městského zastupitelstva v Hodoníně a v listopadu téhož
roku se stal starostou města. I tuto práci vykonával s jemu vlastní zodpovědností a tolerancí.
Za jeho starostování byla realizována řada investičních záměrů. Pro myšlenku zvelebení města
Hodonín se mu podařilo sjednotit zastupitele
bez rozdílu politické příslušnosti a to v té době
nebyl úkol nijak snadný. Funkci nejvyššího představitele města vykonával až do své rezignace
v lednu 1939. Z písemných dokumentů, které
se zachovaly, je zřejmé, že jeho práce byla hodnocena jako velmi úspěšná.
Poslední životní role Jaroslava Dobrovolského, kterou třeba vzpomenout, byla role vlastence, protifašistického bojovníka. Jako demokrat
a vlastenec nemohl zůstat lhostejný k okupaci
našich zemí Hitlerem v roce 1939. Od počátku se zapojil do činnosti odbojové organizace
Obrana národa. Pomáhal při přechodu českých

vojáků a vlastenců do zahraničí, byl v písemném
styku s prezidentem Benešem, který byl v anglickém exilu, pro nekomunistický odboj pomáhal
zajišťovat zbraně a dodával letáky. Do této ilegální činnosti se zapojil již v Hodoníně a pokračoval
v ní i v Moravské Ostravě, kde byl v roce 1939
jmenován okresním školním inspektorem.
Za svůj vlastenecký postoj zaplatil Jaroslav
Dobrovolský mimořádně vysokou cenu. Činnost
organizace byla prozrazena a členové zatýkáni
gestapem. V září 1940 byl přímo ve své kanceláři zatčen i Dobrovolský. Prošel věznicemi v Ostravě, v Ratiboři, v Olomouci a v Brně.
V říjnu 1941 byl transportován do krutostí
pověstného koncentračního tábora v Mauthausenu v Rakousku. V táboře byl přidělen na práce
v kamenolomu. Většina vězňů zemřela vyčerpáním a podvýživou. Ani vysoký, fyzicky i duševně
silný Dobrovolský tuto otrockou práci dlouho
nevydržel. Po nelidských útrapách zemřel dne
27. dubna 1942. Jeho popel je uložen v rodinném hrobě na lužickém hřbitově.
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Popsala jsem stručně dramatickou životní pouť mimořádně vzácného a statečného člověka, lužického rodáka, který
svým životem i prací zanechal
po sobě nesmazatelnou stopu.
Jeho jméno do názvu lužické
základní školy právem patří.
Je projevem ocenění osobnosti Jaroslava Dobrovolského
i důkazem, že lužická veřejnost
a její představitelé na svého
rodáka nezapomněli.
V rámci letošních oslav 90.
výročí vzniku Československé republiky bude na nádvoří
školy odhalena Jaroslavu Dobrovolskému pamětní deska.
Na desce bude vyryta i jedna
z jeho myšlenek, kterou zanechal při tvorbě ex libris „Člověk
hyne, ale dílo zůstává“. V prostorách školy bude na počest
památky J. Dobrovolského stálá expozice z jeho života a díla.
Jeho jméno ponese v lokalitě
Vinohrádky i jedna z nových
lužických ulic.
PhDr. Miroslava Rošková,
CSc.

Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V novém školním roce je zapsáno do mateřské školy 64 dětí,
které jsou rozděleny do tří věkově smíšených tříd. I letos je pro
děti připravena spousta zajímavých akcí: návštěvy divadla a koncertů v Hodoníně, kouzelnické představení, výstavy atd. Pro nejstarší děti v říjnu kurz plavání, návštěvy vzdělávacích ekologických
programů, návštěvy keramické dílny.
V hudebně pohybovém kroužku se zúčastníme s dětmi folklórní
přehlídky dětských souborů. Děti se v kroužku učí novým říkadlům, písním a pohybovým hrám z našeho regionu. Seznamují se
tak od malička s našimi tradicemi, nářečím a krojem.
Ve spolupráci s rodiči nás čekají akce „Mámo, táto, pojď si
hrát“ – děti spolu s rodiči tvoří v mateřské škole výrobky z výtvarných a přírodních materiálů, drakiáda, mikulášská besídka, karneval, besídka pro maminky.
A na co se ještě mohly děti těšit po prázdninách? Na novou
ložnici, která vznikla přestavbou lodžie a skladů. Děkujeme obci
Lužice a firmě PLUS za provedenou rekonstrukci. Ve třídách byly
pro děti vytvořeny nové hrací kouty s novými hračkami. Na zahradě opraveny a nově vybaveny zahradní domky.
Na konci července byla v mateřské škole havárie vody. I přesto
prvního září čekala školka všechny děti uklizena a připravena jako
každý rok.
Všem, kteří se podíleli na odstranění havárie a přispěli tak
k úspěšnému začátku nového školního roku, děkujeme.

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

- OZNÁMENÍ

Mateřská škola Lužice oznamuje rodičům dětí, které navštěvují MŠ a občanům, kteří odebírají
obědy z naší kuchyně, že od 1. září 2008 se platí vždy měsíc předem převodem z vašeho účtu a cizí
strávníci poslední 3 dny předešlého měsíce.
Příkaz k platbě v bance:
od 25. srpna 2008 do 25. května 2009, částku 588 Kč stravné + 150 Kč školné = 738 Kč.
Děti, které jsou pouze na 4 hodiny, platí 23 Kč, 383 Kč + 100 Kč školné = 483 Kč.
Jako variabilní symbol uvádějte datum narození vašeho dítěte.
Děti ve věku 3 - 6 let

Děti ve věku 7 - 10 let

6 Kč

8 Kč

15 Kč

19 Kč

5 Kč

5 Kč

Ranní přesnídávka
Oběd
Odpolední svačina
Pitný režim
Celkem:

2 Kč

2 Kč

28 Kč

34 Kč

Cizí strávníci:
Oběd 47 Kč (norma na potraviny = 23 Kč, režie = 24 Kč).
Rozvoz 3 Kč/1 oběd.
Obědy se budou platit vždy poslední 3 dny v měsíci.
Nováková Miroslava
Vedoucí stravování při MŠ Lužice
Tel.: 518 357 379

Kolektiv mateřské školy

Chcete se přidat?

PÉ Č E O ŽIVOT N Í P ROS T ŘED Í

Jestli máte rády krásné
ruční práce a nevíte, jak
na to, přijďte každý pátek
v 18.00 hodin do učebny
ZUŠ v Základní škole v Lužicích, kde se můžete učit
paličkování, tkaní, vázání
koberců, patchwork a jiné
ruční práce dle domluvy.
Výuku provádí Mgr. I. Novotná z Hodonína. Bližší informace na vývěsce u Starého
kvartýru.

SOUTĚŽ „ROZKVETLÉ LUŽICE 2008“
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Vyhlášení vítězů soutěže „Rozkvetlé Lužice 2008“ se uskuteční
13. listopadu 2008 od 17 hodin
v areálu českého zahrádkářského svazu „ Na tabačárně“.

Foto: Petra Lorencová

Hodnotící komise má proti loňskému ročníku soutěže mnohem obtížnější práci, protože přibylo krásně upravených předzahrádek i rozkvetlých oken a balkonů. Vybírá nejlepší květinovou výzdobu za všech domů v Lužicích, protože v letošním roce nebyla nutná
písemná přihláška pro účast v soutěži.
Finalisté soutěže budou písemně pozváni.
11

O bčans ké ak tivity

Rok knížete Damira
TÁBOR BRONTOSAURA

Skautský tábor Polnička
Foto: Radovan Bílek „Radůz“.

Jako tradičně se i letos
v červenci konal skautský
tábor poblíž Polničky u Žďáru nad Sázavou. Účastnily
se všechny oddíly našeho
střediska, i když letos byly ve
značné převaze děti do 3.
třídy. Po první noci se tábor
změnil v Londýn 19. století z Chajdaloupky se stal Buckinghamský palác, stany se
změnily ve čtvrť East End a ze
Sázavy se stala Temže. Královna Viktorie nás jakožto nové
obyvatele Londýna pozvala
na výstavu vzácných obrazů
a klenotů, mezi nimiž byl i nejcennější královský drahokam.
Zatímco jsme se kochali, stalo se to, čeho jsme se nejvíc
obávali – drahokam zmizel.
Okamžitě začalo velké pátrání a my jsme se stali hlavními podezřelými. Stálo nás
12

hodně sil, abychom dokázali
naši nevinu. A najednou před
námi stál těžký úkol – vypátrat
a zneškodnit zloděje a zjistit,
kam ukryl drahokam. Rozdělili
jsme se do 4 skupinek podle
ulic, ve kterých jsme bydleli
(Čerikova street, Peanuts, King
place, Upside down). Každé
ulice se ujali 2 leadeři – starší obyvatelé Londýna. Pátrání
bylo velmi náročné a ztěžovaly
ho i zločincovy útoky proti nám
– otrávil jídlo a my jsme museli
hledat protijed, poslal na nás
krysy a my jsme museli na
celý den opustit naše domovy
a nejhorší pro nás bylo, když
nám ukradl naše plyšáčky.
Podařilo se nám najít jeho tajný deník, díky kterému jsme
se dozvěděli, že všechno dělá
jenom proto, aby se pomstil
premiérovi. Dokonce se v něm

i psalo o připravované vraždě.
Proto jsme krom pátrání museli chránit premiéra, což nám
naše hledání nijak neusnadnilo. Nakonec se nám podařilo
zločince dopadnout v noci na
výstavě voskových figurín. Další den nás čekal dlouhý soud,
kde jsme měli důležitý úkol –
pomocí našich důkazů usvědčit
zločince a přinutit ho, aby nám
prozradil místo, kam ukryl drahokam. Ale i to jsme nakonec
zvládli. Odpoledne byla uspořádána velká dražba, kde jsme
směnili pracně získané libry
za všemožné dobroty. Každá
skupina si uspořádala vlastní
hostinu, čímž jsme odměnili
naše velké úsilí a ukončili tak
letošní tábor. Nejúspěšnější
skupinkou, které se nakonec
i podařilo najít drahokam, byla
Čerikova street.
Celý tábor nás provázel déšť
a špatné počasí a proto se žádný z oddílů nevydal na puťák.
A tak jsme aspoň využili vyhánění krys z tábora a vydali jsme
se na výpravu na Rozštípenou
skálu.
Ke konci tábora skládaly děti,
které splnily všechny podmínky,
sliby skautů, vlčat a světlušek.
Poslední večer byl jako vždy
velký táborák a po něm už jsme
jeli domů. Od odjezdu z tábora
se všichni těšíme na příští léto
a doufáme, že nás pojede víc
a hlavně, že nám lépe vyjde
počasí, které bylo letos opravdu londýnské.
Lucie „Šneček“ Dordová

Jak lépe strávit prázdniny, než ve společnosti
kamarádů a skvělé zábavy, kterou každoročně
nabízí právě tábor Brontosaura Mikulčice. Pobýt
týden v přírodě a hledat ztracený poklad slovanského knížete snad bylo dobrodružstvím pro
všechny malé účastníky.
Celotáborová hra na motivy slovanského roku
rozdělila děti do čtyř oddílů. Každý z nich představoval jedno roční období, které se postupně
vystřídalo v pořádání večerních slavností, a tím
jsme si mohli připomenout některé slovanské
svátky (vynášení Moreny, dožínky), ale také
Vánoce nebo pouštění draků. Dětem a knížeti
se také několikráte zjevil sám bůh Svarožic, aby
je na jejich cestě za pokladem nasměroval na
správnou cestu a poskytl jim užitečné rady.
Všichni hledači pokladů se však potřebovali

nějak odreagovat a to šlo nejlépe u hry, kterou
si všichni oblíbili. Stačí říct dva kruhy, dělící čára
a už slyším křičet PRAPORKY. Večerní turnaje
v této hře patřily mezi důležité události celého
dne.
Pro někoho dlouhá a pro některé krátká doba
jednoho týdne uplynula jako voda, poklad, jež
ukryli předkové, byl nalezen a musely se sečíst
zásluhy. Nejlépe si vedl rod Zákeřných zmijí, těsně za nimi skončily jarní Maximální pupeny a dál
pak zimní a nakonec podzimní oddíly.
Všichni jsme se moc snažili, abychom dětem
zprostředkovali skvělý tábor, ze kterého by si
domů odvezly spousty zážitků. Doufáme, že
příští rok se na táboře objeví staré i nové tváře,
nejen z Brontosauřích oddílů.

Oddíly, do kterých se mohou děti od září přihlásit:
ŽABIČKY
Oddíl pro kluky i holky od
první do čtvrté třídy. Začínáme
v pátek 12. září v 16:00 hod.
na klubovně zdravotnického
střediska v Lužicích.
Vedoucí Ondřej Damborský
(mob.: 777825270), instruktoři: Jakub Kotásek, Kateřina Filipová
VLKÁNCI
Oddíl pro kluky i holky od první do čtvrté třídy.
Začínáme ve středu 3. září v 16:00 hod. na klubovně vedle mateřské školky v Mikulčicích.
Vedoucí: Matěj Látal (mob.: 777067433),
Rostislav Rutar, instruktor: Michal Domanský

Foto: Dalimil Toman
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BURČÁK JE ZDRAVÝ, TEDY POKUD SE PIJE S ROZUMEM
S nástupem podzimu si každoročně přijdou
na své i milovníci burčáku. Většina z nich na tento lahodný mok nedá dopustit a tvrdí, že jeho pití
má pozitivní vliv na lidský organismus.
Vzhledem k tomu, že jde o živý nápoj s kvasinkami a se spoustou nutričně hodnotných látek
jako bílkovin, vitamínů (zejména skupiny B),
cukrů, a s celkem nízkým obsahem alkoholu,
lze konstatovat, že burčák je velmi zdravý nápoj.
Obsah tiaminu, jednoho z vitamínů skupiny B,
pozitivně působí na činnost srdce, kyselina nikotinová zabraňuje nervovým a kožním poruchám
a kyselina pantotenová neboli vitamin B5 zase
chrání sliznice a zažívací trakt.
Existuje několik zaručených mouder: jedno
praví, že člověk má vypít tolik burčáku, kolik má
krve. Nu, při průměrném obsahu krve kolem 4-5
litrů to nezní jako příliš snadný úkol. Ale zaruče-

REGION
Zpráva Regionu Podluží
V průběhu prázdnin se uskutečnila dvě zasedání Rady starostů. V květnu bylo zažádáno
o financování výstavby regionální rozhledna na Podluží do
Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Slovensko, ve kterém se naším slovenským partnerem stala obec Cerová, která bude výstavbu
rozhledny realizovat také na svém katastru.
V průběhu léta byla započata realizace několika projektů Regionu Podluží. Zejména se jedná
o projekt „Turistický průvodce Podlužím a Hodonínskem“, který je zaměřen na zlepšení úrovně
propagace a marketingu regionu. Dotační prostředky ve výši 2,1 mil. Kč ze strany EU budou
zaměřeny zejména na vydání nových propagačních materiálů v tištěné i elektronické podobě,
14

ně vás to pročistí. Všemi směry. S tím bohužel
nesouhlasí většina odborníků. Ti naopak tvrdí,
že pít burčák je zdravé, ale spíše po malých dávkách.
V každém stadiu kvašení má burčák své nadšené obdivovatele. Na ten správný okamžik,
kdy je v optimu obsah cukru, alkoholu a aktivní
účast kvašení, vydrží však vinaři čekat i dlouho do noci. Burčák se pije hlavně na Moravě
a v sousedním Rakousku, jinde ve světě jej zpravidla vůbec neznají. Je to v podstatě naše místní
specialita a jak již název napovídá, lidé, kteří jej
pijí, se dostávají do stavu přirozené bujarosti,
euforie a lehké mysli, což v naší dnešní době
pomáhá zahánět „chmury z čela“.
A kde seženete nejlepší burčák? Přece
u vinařů v Lužicích…
Andrea Janulíková

Podluží
prezentaci produktů na veletrzích i nezbytnou
marketingovou kampaň v oblasti cestovního
ruchu.
Dále to byl projekt zpracování stavební dokumentace pro rekonstrukci cyklostezky Ladná
– Mor. Žižkov – Hrušky. Dále bylo započato
řešení stavu veřejné zeleně v obcích na Podluží.
Uskutečnilo se společné jednání zástupců obcí
a pracovníků Mendelovy zemědělské a lesnické
university, fakulty architektury. Odborníci představili projekty a zkušenosti s řešením generelu
zeleně v obcích na Hodonínsku. Záměrem je
sjednotit obecní dokumentace obcí v této problematice. V obcích, kde dokumentace chybí
zpracovat, doplnit, zmapovat stav, naplánovat
možnosti rozvoje zelených ploch v obci. Dalším
stupněm pak bude jednotlivé poznatky v obcích
fyzicky realizovat. Region Podluží plánuje propojení realizace ozelenění obcí spolu s Mikroregionem Hodonínsko, v jehož obcích již mapo-

vání proběhlo, a společně tak získat prostředky
na následnou realizaci úpravy zeleně v obcích
obou svazků.
I v místní akční skupině se přes léto pracovalo. Přes jarní neúspěch v LEADER + v rámci
Programu rozvoje venkova ČR, byla v půli prázdnin podána žádost o podporu projektů místních
podnikatelů, NNO i obcí do programu LEADER
ČR, který vypsalo Ministerstvo zemědělství. Na
podání žádosti mělo vedení sdružení pouze
necelých 20 dnů, přesto byl projekt v termínu
úspěšně zaregistrován. Dále byla podána žádost
do Fondu malých projektů programu přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko na podporu realizace projektu „Vína z dolní Moravy“, partnerem

je rakouská organizace Weinstrasse Weinviertel
– Veltlinerland, která v Dolním Rakousku utváří
podmínky pro úspěšný cestovní ruch ve spojitosti s rozvojem vinařské cykloturistiky. V tomto
projektu jde zejména o vytvoření společné prezentace vín z oblasti Dolní Moravy, ať už formou
webových stránek nebo tištěného katalogu,
dále o zavedení společné značky kvality vín
z této oblasti, zavedení společného marketingu
a dalších atributů podporujících vinařství v oblasti. Úspěch či neúspěch obou projektů bude
znám v průběhu září letošního roku.
Ing. Josef Smetana
Manažer svazku obcí RP

3. SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM LUŽICE 2008
TÉMA – GEOMETRIE TVARŮ, PERMONÍK
V letošním roce 1. 8. jsme krásnou vernisáží
ukončili 3. sochařské sympozium v Lužicích.
Účastnil se dosud největší počet sochařů. 12
studentů a absolventů škol středních, vyšších
odborných i vysokých z jižních Čech, středních Čech, Prahy, východních Čech, z Moravy,
Litomyšle a od Valašských Klobouků. Tedy od
Šumavy až po Beskydy. Na organizační úrovni
zajištění celého programu bylo patrné, že třetím
rokem se vše stává skloubeným celkem. Za tři
roky vzniklo i výborně se zodpovědností spolupracující jádro účastníků sympozia, kteří se za tři
roky sžili pracovně, pobytově i s lužickými obyvateli, kteří si, jak mohu sledovat, třetím rokem
stále více zamilovávají zdejší kraj, poznávají
zvyky, chtějí pracovat pro obec, tvořit a vracet
se znovu k Lužičanům. K těm, kteří je mají rádi
a nehledají na nich jen negativní stránku, pomluvy a kritiky. Naštěstí je stále více těch a to většina, která sleduje, obdivuje a váží si jejich náročného řemesla a vzniklých děl, které Lužice dnes
proslavují i za hranicemi. Ke konci sympozia
poctila svou návštěvou madame Fajman, která
je konzulem pro kulturu a školství na našem velvyslanectví v Paříži. Přijela i se svým manželem

Foto: Lukáš Bravenec
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europoslancem. Prohlédli si s panem starostou
Lužice, účastnili se večera s účastníky sympozia,
diskutovalo se o různých možnostech. Rozšíření kontaktu dotací pro Lužice, sympozium i jeho
účastníky. Do ztrouchnivělého dutého kmenu
každý vyřezal jedno srdce, které symbolizovalo,
že každý zanechal část svého srdce ve svém díle
a pro občany Lužic, na opékání nakoupili špekáčky a k zapití basy piv pro všechny zúčastněné ze
svých financí. Za krásných, tklivých zvuků fujary,
kterou si z Prahy přivezl V. Svatoš a bubnování
M. Vepřeka, vzplál připraveny kmen. Večer byl až
čarovně krásný, teplý, nebe plné hvězd, měsíc
a oheň ozářily louku. Světlo, pohoda a klidná nálada se zhostila všech přítomných. Někdo seděl
u ohně, jiní na kamenech a někteří stáli, i v obětí
se nechali unášet neopakovatelnou atmosférou
večera. Nezapomenutelné! I vy, co kritizujete,
pomlouváte, odsuzujete, či poškozujete, také
něco krásného udělejte pro lidi a obec.

Omlouvám se všem za částečně negativní závěr. Jen jsem konstatovala skutečnost,
o které lidé nechtějí veřejně mluvit, ale vadí jim.
Věřím, že se mnozí nad tím zamyslí, a tak jako
pan starosta mladé lidí hájí a má v nich velkou
důvěru, budou ve svém chování a zájmech obci
vracet. Pedagogové lužické školy se jim mimořádně věnují, rovněž i zájmové organizace, jak
mne znovu přesvědčily oslavy školy i soutěž
o vesnici roku. Doufám, že v budoucnu si právě tito mladí lidé budou chránit a chválit, co se
v Lužicích vybudovalo, že Lužice jsou stále upravenější, zajímavější a krásnější. Žijí v nich báječní obyvatelé, velmi aktivní, bez rozdílu věku.
Ať pro všechny zní opravdově a upřímně „Vitajte u nás“. Máme krásnou obec a dobře se nám
zde žije.

BURČÁK OPEN 2008
20. září 2008
Na tenisových kurtech
areálu TJ Baník Lužice
8.30 hod. registrace
9.00 hod. zahájení turnaje
Občerstvení zajištěno
Srdečně zvou pořadatelé
tenisového oddílu TJ Baník Lužice
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„Kovářství, vystěhovalectví“
12. – 14. září 2008
Výstava bude zaměřena na kováře a jejich řemeslo,
ve fotografiích a předmětech vzpomeneme na lužické občany,
kteří odešli za prací do ciziny.
Vernisáž:
Výstava:

12. 9. 2008 v 18.00 hod.
13. – 14. 9. 2008 od 14.00 do 18.00 hod.
Dále bude výstava otevřena na požádání.

Ak. soch. Ludmila Pecková

CÍSAŘSKÉ HODY

KULTURNÍ OKÉNKO
Zveme příznivce tenisu na

VÝSTAVA NA STARÉM KVARTÝRU

ZO ČSCH LUŽICE
Vás srdečně zve

na Místní výstavu králíků,
drůbeže a holubů.
Výstava se uskuteční v areálu
Lidového domu v Lužicích,
v sobotu 20. září 2008
od 13.00 do 17.00 hodin
a v neděli 21. září 2008
od 9.00 do 16.00 hodin.
Přijďte zhodnotit celoroční práci
chovatelů nejen z okresu Hodonín.

Roku 1762 dne 25 July (července) v neděli byla v zámku v place udělána triumf porten
(slavnostní brána) ze samých stromů, na kteroužto byly zavěšeny rozličné pečínky, celá
selata, prasata, klobásy a jiné takové pečínky. Při tom taky dvě bečky vína a dvě bečky
piva v té triumf porten se též nechaly.
Tu bylo celé panství sem do Hodonína povoláno, nejvíce pudmistři a rychtáři, kterýmžto
lidem Titl: P: baron Kush tu veselost způsobil,
a to vše užít nechal. Ty pečínky byly v okamžení pryč. Však víno asi dvě hodiny trvalo.
Ve dvou hodinách lidé všechno rozebrali,
že nic, jenom holý plac zůstal. Ten den na
poledne P: baron Kush slavnou trachtaci
udělal. Byli tu dva císařští kuchaři. Ten celý
den jenom se troubilo a bubnovalo.1)...
... takovou slávu zažilo město Hodonín a jeho
široké okolí, když hodonínský velkostatek získal
nového majitele, císaře Františka Štěpána Lotrinského a jeho manželku Marii Terezii. Císařská
rodina pak vlastnila panství od tohoto roku 1762
až do roku 1918.

Projekt Císařských hodů vznikl v rámci oslav
780 let od udělení městských práv Hodonínu.
Jednotlivé akce připomínají významné události
v historii města, k významným historickým milníkům pak jistě patří i tento den. Akce Císařské
hody si však nepřipomíná jen slavný habsburský
pár, ale především jejich syna a dalšího majitele
hodonínského panství, císaře Josefa II.
Ten také v roce 1786 ustanovil jednotný termín konání hodů na třetí neděli v říjnu po sv.
Havlu. Dodnes se proto v některých obcích na
Slovácku hody označují jako „císařské“ nebo
také „havelské“. Důvodem pro toto osvícenské
ustanovení byla skutečnost, že mnoho hodových slavností svým datem konání zasahovalo do
termínu žní a intenzita nejdůležitějších zemědělských prácí v roce tak byla velmi oslabena.
I v dnešní době můžeme této tradice využít
pro setkání jednotlivých obcí a jejich zástupců
v Hodoníně. A hody nemusí mít podobu vesnických slavností. Hody jsou i významné svátky
a oslavy. Stejně tak budou Císařské hody svátkem nejen města Hodonína, ale i širokého oko17

lí. Měla by vzniknout akce, při které se občané
jednotlivých obcí okolo Hodonína budou mít
možnost především sejít, prezentovat svou obec
nejen prostřednictvím folkloru, zvyků, krojů, ale
i historie, úspěšné přítomnosti a jistě neméně
slavné budoucnosti. Císařské hody jsou akcí
společnou pro celé hodonínské okolí.
Program Císařských hodů je rozdělen na dvě
důležité části. Tou první je výstava „NEDALEKO
HODONÍNA...“, která svým názvem neupozorňuje na samotné město Hodonín, ale textem
stejnojmenné písně především na obce v okolí.
Výstava se uskuteční v termínu od 4. do 12. října
2008.
Hlavní část Císařských hodů je soustředěna
na 11. října 2008. Císařské hody budou zahájeny slavnostním postavením hodové máje. Poté
se krojovaní přesunou před radnici, kde se
účastníci „Císařských hodů“ představí krátce na
Masarykově náměstí. Z náměstí se průvod přesune zpět před Dům kultury v Hodoníně, kde se
přivítá s hospodářem a hospodyní a vyžádá si
vstup do sálu Domu kultury.
„NEDALEKO HODONÍNA...“ je název i hlavního komponovaného programu Císařských hodů.
Stejně jako stejnojmenná výstava, má za cíl především představit obce v okolí Hodonína formou

Z HISTORIE

Návštěvníci Císařských hodů se mohou těšit
na nevšední zážitek, přehlídku krásných krojů
i zvykosloví okolních obcí. Seznámit se se zajímavostmi i krásami jednotlivých obcí nebo jen
žasnout nad pestrostí a bohatostí krojů a zvyků,
účast totiž přislíbilo na 15 obcí z okolí Hodonína.

načež proslov učinil člen obec. zastupit. učitel
Martin Komosný.
Škola byla vyzdobena praporky a osvětlena
reflektorem. Na domech vlály prapory. V den 28.
října nekonány pak již oslavy, neboť občanstvo
zúčastnilo se dopoledne velké slavnosti v Hodoníně: „Kladení základního kamene k pomníku p.
presidenta T. G. Masaryka.“
Odpoledne pak pořádali žáci obecné školy
v obec. hostinci pro rodiče besídku se zpěvy,
básněmi, cviky a divadlem.

JAK OSLAVÍME V NAŠÍ OBCI
90. VÝROČÍ VZNIKU
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY?
V pátek 31. října 2008 bude uspořádán
lampionový průvod dětí od Starého kvartýru
k pomníku padlých a budově základní školy, kde
bude slavnostně odhalen kámen se jménem
a citátem Jaroslava Dobrovolského.
Srdečně zveme zástupce společenských
organizací a všechny občany.

Cyklistické zastavení na hájence

MH
1) SOkA Hodonín, fond AM – H: Archív města Hodonína, inv. č. 295, Kniha pamětní města Hodonína anno 1619 (zápisy ze soudních
sezení měst. rady a chronologické záznamy
událostí primátora J. Kleina). folio 228b.

Vzpomínka na oslavy 28. října před 80 lety
(roku 1928 zapsal obecní kronikář mladý učitel Martin Komosný)

10. výročí Svobody
28. října t. r. oslavujeme desetileté trvání československého státu. Den vzpomínek na útisk
a porobu pod cizím jhem po celá staletí, den,
v němž přehlížím vykonanou práci za prvé desetiletí republiky na poli sociálním, hospodářském
a kulturním, den radosti, nadšení nad vzkříšením
národa, den krásných nadějí do budoucna ale
i den slavného slibu, že poctivou prací přispějem k rozkvětu mladého státu, že budeme věrnými strážci Svobody a nedáme si ji nikdy a nikým
vyrvati, ale uchováme ji pro věky budoucí novým
generacím.
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krátkého vystoupení. Návštěvníci se budou moci
během tohoto programu také seznámit s připravenou výstavou.
Večer je nazván „ČÍ SÚ HODY...“. K tanci
i poslechu bude hrát dechová i cimbálová muzika. Program zpestří i krátký výstup parafrázující
název této části večera.
Poslední část Císařských hodů nese název
„HODY MILÉ HODY, UŽ JSEM DOHODOVAL...“
s podtitulem netradiční tradice. Zvyky a tradice
vystřídá recese. Dechová hudba i cimbálová
muzika zahrají tak, jak je možná ještě neznáte.

Oslavu pořádala „Místní osvětová komise“.
Oslava započala 13. října (v sobotu) koncertem
hodonínského zpěváckého spolku „Hlahol“.
V sobotu 27. října oslavila památné výročí škola,
večer pak týž den šel velký průvod občanstva
s hudbou návsí k lípě „Svobody“ před školou,
kde byl učiněn proslov o významu jubilea, zapěna píseň „Bývali Čechové“, přednesena báseň
žáka V. třídy a zahrány hymny.
Tentýž večer před zahájením průvodu konána
byla v obec. hostinci slavnostní schůze obecního
zastupitelstva se vzpomínkou na padlé občany,
jíž zahájil oslavný den starosta obce J. Marada,

Příjemné setkání s historií čeká cyklisty při projížďce Anglickou
alejí mezi Mikulčicemi a Moravskou Novou Vsí, 2,5 km od mikulčických vykopávek. Dříve opuštěná hájenka pod hrází řeky Moravy se díky manželům Salajkovým probudila. Kromě občerstvení
a odpočinku pro pocestné zde milovníci starožitností jistě zatouží
po některém ze starých mlýnků, kočárků, šicích strojů nebo vysavačů, které jsou součástí výzdoby dvora. Na své si tady mohou
přijít děti při hře na pískovišti, skluzavce či v houpací síti.
Košatá vrba uprostřed dvora byla jistě svědkem mnoha příběhů, protože v těsné blízkosti dnešní hájenky byl v minulosti brod

přes řeku Moravu tzv.mikulčický pas a v polovině 17. stol.
přívoz, kterým se čile přepravovali lidé i zboží mezi Moravou
a Uhrami. Kronikář Mikulčic
Svatopluk Rutar ve zpravodaji
Moravské Nové Vsi č.1/2001
píše.
Cituji: „ V hájence na naší
straně přívozu si místní hajný
otevřel nálev vína. To ale popudilo radní v Týnci, Nové Vsi
i v Mikulčicích a v r. 1749 na
hajného podali žalobu. Spor
ale prohráli, neboť nálevna
byla od obcí vzdálena hodinu
pěší chůze, tak hajný mohl
i nadále kojit žízeň pocestných
pohárem chladivého vína...“
Ať tedy hájenka dál slouží
pocestným k ukojení žízně,
odpočinku, poučení a historie
dál píše nové příběhy vždy se
šťastným koncem.

J. Ambrožová
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ROZHOVOR
ZN Četl jsem publikaci 100 let Základní školy Lužice. Jste tam uvedena jako členka
redakční rady. Mohl bych Vás požádat o rozhovor?
MK Proč právě mne?
ZN Vím, že jste, myslím, již nejstarší lužickou
učitelkou – důchodkyní – podle fotografie
z publikace z roku 1958.
MK No, úplně nejstarší ne. O něco starší je
z Hodonína Josef Přidal a z Lužic Ivan Pěnica a Stanislav Vavrys.
ZN Publikace se mně líbila. Hlavně celková grafická úprava, řazení s výběrem textů, literární
a výtvarné práce, celou publikací prokládané výroky významných osobností. Určité
výhrady však přece mám. Myslím, že není
úplně správný název publikace. Výročí přece neměla základní škola, ale budova.
MK Máte v podstatě pravdu. Škola měla různé názvy. Např. obecná, národní, osmiletá, devítiletá a nyní je základní. My jsme
s Dr. Roškovou v konceptu úvodní části
o historii navrhly název 100 let od postavení
školní budovy v Lužicích a 205 let od počátků školního vyučování.
ZN Kde jste získávaly skutečné údaje?
MK My, pro část o historii školy, jsme čerpaly
z první školní kroniky, podrobně vedené
od r. 1878 do r. 1926. Zde byla popsána
i stavba školní budovy v roce 1908. V okresním archivu jsme objevily také mnoho údajů
– např. fotografie, životopisy učitelů, originály úředních listin, materiály o Jaroslavu Dobrovolském, jehož jméno je nyní v čestném
názvu školy (uděleno MŠMT). Všechny tyto
získané věci byly představeny veřejnosti na
výstavě při oslavách stoletého výročí. Těžší
práci měli učitelé – členové redakční rady
mladší, kteří měli v publikaci popsat časový
úsek od roku 1926 po rok 1974 a současnost. Kronika z tohoto období se ztratila.
Ztratily se také některé třídní knihy a výkazy.
Většina osob byla pro ně neznámá.
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ZN Jak se mohly ztratit?
MK Určitě i vinou procházející válečné fronty,
když byli v budově školy ubytováni vojáci němečtí i vojáci Rudé armády. Náročné
bylo i stěhování archivu při přestavbách
a opravách školy – v sedmdesátých letech
při pracovně - politických prověrkách muselo ředitelství školy odevzdat ke kontrole
orgánům KSČ veškeré knihy zápisů, písemnosti i školní kroniku. Nově jmenované ředitelky od 1. 9. 1974 psaly již do kroniky nově
založené. Pro publikaci byly tedy informace
získávány jen velmi stručné z obecní kroniky,
z okresního archivu, jména podle fotografií
a třídních knih, které se zachovaly.
ZN Již nyní chápu důvod nadpisu „Neúplný
seznam učitelů, kteří učili v Lužicích“ a připomínky k chybějícím třídám i absolventům.
MK Mě osobně třeba velmi mrzelo, že se v seznamech neobjevilo jméno paní učitelky Žofie
Zemkové. Roky jsem s ní učila. Do Lužic přišla z Moravského Písku v roce 1955. Učila
u nás až do důchodu. Nevím, jak se to mohlo stát. Zatím nemáme ani jednu její fotografii
se třídou. Myslím si také, že i nám starším
měla být dána větší možnost kontroly celého
konceptu před předáním do tiskárny.
ZN Budete ještě po ztracené kronice pátrat?
MK Představte si – že už nemusíme. 16. 7. 2008
ji v igelitovém sáčku někdo pověsil na kliku
dveří školy. Našla ji tam ráno zástupkyně
ředitele. Moc děkujeme tomu, kdo kroniku
zachránil a vrátil. Mohl to udělat i osobně.
Rádi bychom mu poděkovali. Škoda, že ji
nevrátil dříve. Publikace by byla bez nedostatků a chyb.
ZN Byla kronika vrácena v dobrém stavu?
MK Ne úplně. Na konci za zápisem z roku
1968/1969 bylo vyřezáno asi 20 listů a přiložen lístek s vysvětlením, že stránky byly
odstraněny s rozhodnutím VO KSČ.
ZN Co tam mohlo být tak závažného – závadného?
MK Nevím. Ale myslím si, že tam mohla být
popsána situace po roce 1968, nesouhlas
většiny učitelů se vstupem vojsk, popsány stresové prověrky, případně i příběh

o anonymu, který byl
poslán na školský odbor
ONV se zprávou, že se
v lužické škole nevyučuje
v socialistickém duchu.
Výsledky pak následujících
inspekcí.
ZN Necháte odstranění období bez odezvy? Bez vysvětlení?
MK Nevím. Uvažujeme, že by
pamětníci měli přece jen
na poslední zbylé stránky
kroniky udělat vzpomínkový záznam. Určitě však
popsat pohřeb, rozloučení se zástupcem ředitele, vynikajícím učitelem,
zodpovědným a obětavým
občanem, obecním matrikářem panem Ladislavem
Valouškem.
ZN Děkuji za rozhovor. Snad
byste měli umožnit občanům zakoupení publikací
na více místech v obci. Třeba i v obchodě s novinami,
kam jdou lidé častěji než
do školy nebo na OÚ.
Na dotazy odpovídala
M. Kopřivová – bývalá učitelka, dnes kronikářka obce

Sport a tělovýchova v naší obci
Nedávno proběhly oslavy stého výročí založení Sokola v naší
obci. Oslava byla důstojná, akademie velmi pěkná a při ní jsem
zavzpomínala, jaké to bylo s tělovýchovou v období, kdy byla činnost Sokola zakázána. Co následovalo po sletu, nevím, přistěhovali jsme se až začátkem padesátých let. Vím však, že v Lužicích
byl sport velmi oblíbený.
Hrál se fotbal na hřišti u sokolovny a myslím, že dobrý. Hráli žáci, dorost i muži. V zimě zase hokej na „Bařině“ – dnes už
zasypané. A nebyl to špatný hokej, vždyť někteří hráči se dostali
i do vynikajících týmů v Brně, Kopřivnici či ve Vsetíně. Na hřištích
i v tělocvičně se hrál volejbal – a to muži i ženy, hrála se košíková.
O rozvoj těchto míčových her se zasloužil Drahoš Komosný. Oblíbený byl také stolní tenis, i v něm byli Lužičané dobří.
V létě bylo nejoblíbenější místo „Cihelna“, dnes přezdívaná
„Lužák“. Myslím, že mezi mládeží nebyl žádný neplavec, lužičtí
žáci se často zúčastňovali plaveckých soutěží, ve kterých vynikali, často zvítězili. Tu musím vzpomenout na Frédu Cupala, to on
věnoval všechen čas výcviku mladých plavců i mladých hokejistů,
ale také opravoval výstroj hokejistům, opravoval vše na koupališti
Cihelna.
Sokolovna byla stále plná dětí i dospělých, cvičilo se na nářadí,
hrály se míčové hry, připravovaly se různé soutěže v gymnastice,
plnil Tyršův odznak zdatnosti, pořádaly se tělovýchovně akademie, místní spartakiády, také plesy sportovců. Naši cvičenci se
zúčastňovali okresních soutěží v gymnastice a nejednou postoupili do krajského kola, jednou jsme měli dokonce krajskou přebornici nejmladších žaček a druhou v kategorii starších žaček.
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Dobré výsledky naznačují, že
byli dobří cvičitelé. Bylo jich
za ty roky hodně, vzpomenu
ty, kteří se mládeži věnovali
mnoho let – Věra Rebendová,
Vlaďka Kordulíková, Luďka
Rutarová, Lidka Kotlaříková,
Z. Bílíková, Pavlína Damborská, Eda Novák, Vlaďa Pinda.
Děvčat bývalo vždy více než
kluků, ty více přitahoval fotbal.

Když se začalo nacvičovat
na spartakiády, to bývala sokolovna plná, dokonce i muži
nacvičovali a do Prahy jeli žákyně, dorostenky, muži i ženy.
Sokolovna byla plně využívaná,
ale také potřebovala opravovat. Hodně pomohly Naftové
doly, ale mnoho oprav prováděli samotní členové ve svém
volném čase. Při obložení tělo-

cvičny věnovali hodně hodin
Luďa a Aleš Žáčkovi, elektroinstalaci provedli František Pátek
a Rudolf Kadala, šily se závěsy
na jevišti, záclony na okna.
Období, kdy byla činnost
Sokola zakázána, neznamenalo, že se v Lužicích přestalo cvičit. Mnozí z těch, kteří
v Sokole začínali, dál pokračovali už jako cvičitelé a trenéři.
Této činnosti věnovali hodně
hodin svého volného času,
obětovali mnoho sobot a nedělí a to vše bez nároku na odměnu, odměnou byly spokojenost,
radost a úspěchy dětí. Za to si
všichni, kteří se sportu, cvičení a mládeži věnovali, zaslouží
uznání a poděkování.
Vzpomínka a poděkování
patří i těm, kteří už mezi námi
nejsou.
Vzpomínala
Milada Kadalová

SPORT
V Lužicích jsme opět zvítězili
V sobotu 26. července se
konal tradiční turnaj O pohár
starosty obce Lužice. Po dvou
letech se turnaj vrátil do Lužic
u Šternberka, kde stejně jako
vloni na domácí půdě, zvítězil
tým TJ Baník Lužice. Turnaje
se zúčastnila čtyři mužstva.
Kromě domácího a našeho
týmu účast neodmítly blízké
Babice a slovenská Choča.

22

O půl deváté ráno vyjeli
lužičtí fotbalisté do Šternberka,
kde se po příjezdu do penzionu Věžka ubytovali, naobědvali
a následně odjeli do nedalekých Lužic. Turnaj začal podle
rozpisu ve 13 hodin zápasem
domácího týmu se slovenskou Chočou. Kvůli pozdnímu
příjezdu jsme měli možnost
vidět pouze druhý poločas,
ve kterém gól nepadl. Utkání

skončilo 1:1, následné penalty
vyhrála Choča. Po tomto utkání na hřiště nastoupili vítězové
prvních dvou ročníků z Lužic
u Hodonína a tým TJ Sokol
Babice, který si letos po sestupu z I. B třídy zahraje okresní
přebor.
Kvůli absenci Šimčíka byl
před zápasem za kapitána
zvolen Ševčík. Utkání začalo
výraznou převahou Lužic. Hned

v úvodních minutách hlavičkoval Ingr, ale brankář jeho pokus
bez problémů chytil. K zakončení se dostalo také útočné
duo Anovčin - Hasoň, ale stav
zápasu se zatím neměnil. Svou
mušku vyzkoušeli také Pomajbík a Skočík, ale jejich střelám
chyběla přesnost. Po velkém
tlaku nastřelil Ševčík tyčku
a o pár momentů později dostal
po faulu na Ševčíka výhodu
Hasoň, ale rovněž byl zastaven
faulem. K penaltě se postavil
devatenáctiletý Mir. Skočík,
na jehož přesnou střelu k tyči
brankář nedosáhl. Po vstřeleném gólu lužická hra upadla,
dlouho se hrál vyrovnaný fotbal. Několikrát musel zasahovat brankář Lamač. Zatímco Hasoň se čtyřikrát objevil
v ofsajdu, jeho spoluhráč
Anovčin po Mokrošově centru
vyzrál na ofsajdovou past hned
napoprvé a nikým nebráněn
si vychutnal brankáře Babic
- 2:0. Ve druhém poločase se
do hry dostali hráči Babic. Na
naší polovině si vytvořili velký tlak, během pěti minut se
třemi skvělými zákroky blýskl brankář Lamač, který byl v
soubojích jeden na jednoho
stoprocentní. Několikrát měli
svěřenci Baníku velké štěstí,
pár střel jen těsně minulo branku, a když už byl brankář Lužic
překonán, na brankové čáře ho
zastoupil stoper Skočík. Lužice
v ten moment spoléhaly hlavně
na rychlé brejky. Po dlouhém
výkopu Lamače na sebe Anovčin přilákal dvojici obránců,
přihrál volnému Ševčíkovi, který
bez problémů překonal bran-

káře. Třetí gól zastavil babický
tlak, oba týmy za tříbrankového
rozdílu čekaly na konec. Toho
momentu využil Ševčík, který
přesnou přízemní střelou pečetil výsledek na 4:0.
Po krátké pauze turnaj pokračoval soubojem o třetí místo.
Domácí hráči se v derby utkali
s Babicemi. Výhoda delší přestávky, kterou měli domácí
fotbalisté, se na hře v prvním
poločase rozhodně podepsala. Domácí se po proměněné
penaltě rychle dostali do vedení, které mohli několikrát navýšit.
Nezdařenými akcemi jim však
docházely síly a hra se začala
postupně obracet. Babice si
vytvořily obrovský tlak a přestože domácí Lužice úporně bránily, zanedlouho došlo k vyrovnání. Kuriózní situace nastala
po krásné akci Babic, po níž se
jejich útočník řítil sám na brankáře, prudkou střelou trefil brankovou konstrukci v horním rohu
branky, ale tento regulérní gól
rozhodčí považovali za tyčku.
Po necelé minutě se jim však
rozvlnit síť podařilo. Třetí místo
nakonec získaly Babice, které
si jej zasloužily vítězstvím 3:1
s domácími Lužicemi.
Očekávané finálové utkání mezi týmy TJ Baník Lužice
a TJ Choča přišlo na řadu zhruba o půl šesté. Obě mužstva
předváděla pohledný, leč opatrný fotbal. Zatímco Lužice se
snažily kombinovat ve více hráčích, mužstvo ze Slovenska se
snažilo prosazovat spíše individuálně. Lužičtí měli největší
problémy s hráčem, jež přijel
s týmem na výpomoc ze čtvrté

nejvyšší slovenské ligy. První gólová šance se zrodila po
patnácti minutách. Po ztrátě
míče a rychlém přechodu do
útoku lužické obraně utekl
slovenský útočník, ale zkušeného brankáře Lamače se
mu překonat nepodařilo. Za
rozhodující se tento okamžik
ukázal hned po necelých
dvou minutách, kdy se po
kombinaci Mokroše, Hasoně
a Anovčina poslední jmenovaný prosadil přesnou střelou
k zadní tyči. Po tomto gólu hráli
fotbalisté Lužic více uvolněně.
Slovenského soupeře dostala
do kolen další rychlá branka,
když po dalším skvělém Mokrošovém centru ukázal svoje
kvality Anovčin. Natáhl na sebe
čtyři obránce soupeře a perfektní přihrávkou nabídl svému
největším rivalovi v tabulce střelců Ševčíkovi velkou příležitost
ke skórování - 2:0. Ve druhém
poločase se hráči Lužic zaměřili na zabezpečenou obranu
s cílem neinkasovat. Naopak
v útočné fázi si Lužice tvořily
další velké šance. Dvě spálil dorostenec Mich. Skočík,
obránce Mokroš v rozhodujícím momentu upadl, po Hasoňově přihrávce pálil Anovčin
z 16 metrů těsně vedle. Přesněji mířil o několik minut později, ale jeho střela se od tyčky
odrazila do náruče brankáře.
Poté Hasoň z úhlu těsně minul
zadní tyč. Po dlouhém centru
Skočíka se individuálně prosadil Anovčin, jehož přihrávku bez problémů zužitkoval
Hasoň. Pár minut před koncem se při faulu chočského
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hráče vážně zranil Ševčík.
Lužičtí fotbalisté ve finále zvítězili 3:0 a se skórem 7:0 vyhráli
celý turnaj. Bylo tomu tak již
potřetí v řadě, a tak si mohou
putovní Pohár starosty obce
Lužice ponechat. Nejlepším
střelcem byl se třemi góly
vyhlášen kapitán Baníku Ševčík, nejlepším hráčem turnaje
byl zaslouženě vyhlášen útoč-

ník Anovčin. Perfektní vý-kon
nepředvedli pouze hráči Lužic,
ale také jejich fanoušci, kteří
při každém zápase povzbuzovali svůj tým. Po závěrečném
ceremoniálu pokračoval program volnou zábavou u hřiště
Oslav se bohužel nezúčastnil
Ševčík, který byl kvůli velkým
bolestem nohy dokonce převezen do nemocnice.

Jménem celého mužstva TJ
Baník Lužice děkujeme pořadatelům za vydařený turnaj,
pracovníkům penzionu Věžka
ve Šternberku za ubytování
a fanouškům za podporu na
hřišti i mimo něj!

Martin Ingr

TJ Baník Lužice – oddíl kopané
Rozlosování podzimní části
soutěžního ročníku 2008 - 2009
Muži III. tída sk. "B"
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Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Den
Nedle
Nedle
Nedle
Nedle
Nedle
Nedle
Nedle
Nedle
Nedle
Nedle
Nedle
Nedle
Nedle
Nedle

Datum
10.8.
17.8.
24.8.
31.8.
7.9.
14.9.
21.9.
28.9.
5.10.
12.10.
19.10.
26.10.
2.11.
9.11.

as
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:00
10:00
16:00
15:30
15:30
15:00
14:00
13:30
13:30

Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Den
Nedle
Nedle
Sobota
Nedle
Nedle
Nedle
Nedle
Nedle
Sobota
Nedle
Nedle

Datum
24.8.
31.8.
6.9.
14.9.
21.9.
28.9.
5.10.
12.10.
18.10.
26.10.
2.11.

Dorost III. tída sk. "B"
as
Soupei
VOLNO
14:15 TJ Baník Lužice
- Jiskra Strážnice
16:30 Sokol Žeravice
- TJ Baník Lužice
13:45 TJ Baník Lužice
- Sokol Vlkoš
VOLNO
13:15
VOLNO
13:15 Vlast Ježov
- TJ Baník Lužice
13:15 TJ Baník Lužice
- Slovan Bzenec "B"
15:00 St. Poddvorov "B"
- TJ Baník Lužice
VOLNO
11:15 TJ Baník Lužice
- Sokol Lipov

Soupei
Poznámka
Sokol Lipov
- TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- Sokol Petrov
Jiskra Strážnice
- TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- Sokol Žeravice
FK Nová Lhota
- TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- FK Suchov
Velká n. Velikou "B" - TJ Baník Lužice
Javorník
TJ Baník Lužice
- KEN Veselí n. Moravou
SK Sudomice
- TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- Slovan Bzenec "B"
Nesyt Hodonín
- TJ Baník Lužice
Sokol Domanín
- TJ Baník Lužice
TJ Baník Lužice
- Sokol Hr. Lhota "B"
TJ Baník Lužice
- Sokol Lipov

Poznámka

Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Den
Sobota
Sobota
Sobota
Nedle
Sobota
Nedle
Sobota
Nedle
Sobota
Sobota
Sobota

Datum
23.8.
30.8.
6.9.
14.9.
20.9.
28.9.
4.10.
12.10.
18.10.
25.10.
1.11.

Žáci Okresní soutž sk. "B"
as
Soupei
14:30 Agro Milotice
- TJ Baník Lužice
16:30 TJ Baník Lužice
- Mor. Bohuslavice
14:30
VOLNO
10:00 Sokol Soblky
- TJ Baník Lužice
16:00 TJ Baník Lužice
- Družstevník Bukovany
14:00 Nesyt Hodnín - žaky - TJ Baník Lužice
15:30 TJ Baník Lužice
- Slavoj Moravany
10:00 Sokol Vlkoš
- TJ Baník Lužice
15:00 TJ Baník Lužice
- Mogul Vacenovice
14:00 Sokol Kostelec
- TJ Baník Lužice
VOLNO

Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Den
Nedle
Sobota
Sobota
Nedle
Sobota
Nedle
Sobota
Nedle
Sobota
Sobota
Sobota

Datum
24.8.
30.8.
6.9.
14.9.
20.9.
28.9.
4.10.
12.10.
18.10.
25.10.
1.11.

Pípravka Okesní pebor sk. "B"
as
Soupei
14:30 FK Šardice "B"
- TJ Baník Lužice
14:30 TJ Baník Lužice
- FC Vracov
11:30 RSM HOŠA "B"
- TJ Baník Lužice
10:00 Agro Svatoboice
- TJ Baník Lužice
14:00 TJ Baník Lužice
- FC Kyjov "B"
14:00 Dr. Starý Poddvorov - TJ Baník Lužice
13:30 TJ Baník Lužice
- Agro Milotice
13:30 Sokol Nenkovice
- TJ Baník Lužice
13:00 TJ Baník Lužice
- Mogul Vacenovice
12:00 Sokol Kostelec
- TJ Baník Lužice
11:30 TJ Baník Lužice
- Sokol Vlkoš

Poznámka

Poznámka
Šardice
Rybáe

ZPRÁVA ODDÍLU STOLNÍHO TENISU SOKOLA LUŽICE
Po ukončení soutěžního ročníku 2007 – 2008 oddílu stolního tenisu Sokola Lužice bylo
umístění jednotlivých družstev:
„A družstvo“: jako nováček
Krajské soutěže II. B. po skončení soutěže na sedmém místě
z 12 účastníků. Do vyšší Krajské soutěže postoupil Slovan
Hodonín B a Sokol Lanžhot
A, sestoupil Sokol Hodonín A
a Znojmo D. Družstvo v současném období pokračuje v trenin. procesu. Základní sestava
mužstva - Salajka Milan, Oláh
Eduard, Nešpor Rostislav a Vašek Štefan.

„B družstvo“: účastník Okresního přeboru Sk. A. Základní
část ukončilo na druhém místě.
Odehrálo kvalifikaci s kladným
výsledkem o postup do Okresní
ligy s mužstvem Vlkoše. Postup
z Okresního přeboru do Okresní ligy si zajistila mužstva Baník
Dubňany B a Sokol Lužice B,
sestoupila mužstva Čejč B a
Ratiškovic C. Sestava mužstva
- Bolfík Lukáš, Zelinka Pavel,
Komosný Miloslav, Ráb František.
„C družstvo“: účastník Okresní soutěže Sk. A. Mužstvo po
základní části skončilo na dru-

hém místě. Vlivem postupu
z kvalifikace postoupilo do Okr.
přeboru, skupina A. Základní
sestava Hřebíček Miroslav,
Kudrna Jaromír, Pelčák Luděk,
Jánoš Milan, Vyktorin Antonín,
Parák František.
„D
družstvo“:
účastník
Okresní soutěže Sk. A. Složení
družstva z mladých, perspektivních hráčů. Umístění družstva
v polovině tabulky. Sestava:
Kučera Tomáš, Salajka Adam,
Nešpor Rostislav ml., Zelinka Jakub, Zelinková Natálie,
Kozumplík Jan.
Oddíl stolního tenisu Sokola
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Lužice docílil nejlepších výsledků za celou dobu své činnosti.
Po rozlosování soutěžního
ročníku 2008-2009 budou
první utkání odehrána v prostorách Sokolovny, ve dnech
4.–5. října 2008 (informace viz
„veřejná vývěska“ před budovou OÚ Lužice.) Celkem má
oddíl zaregistrováno 24 členů.
Základní sestavy jednotlivých
oddílů bez výrazných změn.
V průběhu přestupového termínu byl oddíl posílen o hráče
Zbyňka Příkazského a Milana
Ondruše. Navrhované změny na „Valné hromadě předsedů oddílů OSST Hodonín“
nebyly schváleny nadpoloviční
většinou (ukončení utkání po
dovršení 10 bodů u jednoho
družstva a návrh hrát jednou za
14 dnů dvoukolově).
Přejme na závěr této zprávy
o činnosti oddílu stolního tenisu Sokola Lužice všem hráčům
do dalšího období pevné zdraví, vůli a neutuchající bojovnost, kolektivní soudržnost.
Budou to potřebovat. Všichni
si uvědomujeme, že je snažší
postup do vyšší soutěže, než
se jako nováček udržet.
Poděkování
touto
cestou patří vedení obce Lužice
za finanční podporu oddílu
a Sokolu Lužice za prostory,
v kterých se mistrovská utkání
v ročníku 2008-2009 uskuteční.
oddíl Sokola Lužice
Hřebíček Mir.

NEJLEPŠÍ STOLNĚTENISOVÁ
EXHIBICE NA SVĚTĚ

v podání legend českého stolního tenisu
MILAN ORLOWSKI - trojnásobný mistr Evropy
JINDŘICH PANSKÝ - dvojnásobný vicemistr světa
6. 11. 2008 v 17.00 hodin - Hala Lužice
Promotion: Sportovní agentura Suchánek,
tel.: 0049/8762/721 017, fax: 0049/8762/721 018,
e-mail: daniel.suchanek@t-online.cz.

BLAHOPŘÁNÍ
V krásném prostředí areálu
mikulčických vykopávek
uzavřeli 23. srpna 2008 sňatek
člen Rady obce
a Zastupitelstva obce Lužice
Mgr. Vít Hubačka
a Blanka Láníčková.
Blahopřejeme novomanželům
a přejeme hodně štěstí, lásky
a vzájemného porozumění!
redakce
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Napsali nám...
Vážení občané obce Lužice a organizátoři letošního sochařského sympozia, dovolte
mi tímto, abych Vám jménem všech sochařů
z Prahy poděkoval za možnost zúčastnit se akce
takového rozsahu, která nemá v České republice zatím obdoby.
S tak srdečným přijetím jsme se doposud
nikde nesetkali.
Speciálně bych chtěl za všechny poděkovat
naší bývalé paní profesorce ak. soch. Ludmile Peckové, která do nás vložila svou důvěru
a přišla s celým nápadem dát takové sympozium
pro mladé tvůrce dohromady. Dík patří i ak. mal.
Jaroslavu Peckovi, který nám při práci odborně
radil a fandil.
Veliké poděkování patří panu starostovi Jaroslavu Kremlovi za jeho velkorysost nás do Lužic
pozvat a za ochotu celé radnice, která nám vždy
vyšla vstříc.
Jako nenahraditelného optimistu a ochotného pomocníka musím jmenovat Petra Krejčiříka,
jehož asistence byla v průběhu sympozia nepostradatelná. Skvělá byla i organizace LUTESU
pod vedením Jožky Staňka.
A teď musím z celého srdce poděkovat naším
skvělým a štědrým „Svačinářkám“, moc Vám
všem děkujeme!! Bez energie pracovat nelze.
Bizardním zážitkem pro nás bylo fárání. Byla
to neopakovatelná šance podívat se dolů do
dolů. Na to asi nikdo z nás jen tak nezapomene,
jako nikdy nezapomeneme na neopakovatelnou
a jedinečnou atmosféru Jihomoravského kraje.
Vaše víno je veliký poklad, z něhož jsme díky
štědrosti místních vinařů také mohli okusit.
Tak jako k nám promlouvala Vaše srdečnost
a štědrost, tak věříme nyní my, že k Vám promlouvají naše výtvory.

DŘEVO, KÁMEN - LUŽICE 2008
Tento článek bych rád pojal jako výpověď jihočeských sochařů ze SUPŠ sv. Anežky České
z Českého Krumlova o letošním sympoziu
v Lužicích u Hodonína. Neměli jsme žádné
problémy ohledně organizace sympozia, ba
naopak byli jsme nadšeni připraveností a předvídavostí obecního úřadu. Obecní úřad se o nás
ve všech směrech staral úžasně. Rád bych také
připomněl zájem místních obyvatel, kteří se také
o nás ve všech směrech starali, víc než bychom
čekali. Byli jsme rádi za každého návštěvníka,
který se zajímal o naší práci. Rádi jsme slyšeli
každé vlídné slovo, které se vztahovalo k našim
dílům nebo k nám samotným. S materiálem, který byl letos zvolen, jsme byli všichni absolutně
spokojeni. Myslím si, že letošní díla se nad očekávání povedla.
V závěru bych chtěl všem občanům, návštěvníkům, obecnímu úřadu a kurátorce p. ak. soch.
Peckové poděkovat za tvůrčí atmosféru a skvělé
podmínky. Pro nás všechny sochaře, řezbáře
a kamenosochaře to bylo obohacující setkání.
Všichni navzájem se od sebe máme hodně co
učit, rádi si osvojíme nové zkušenosti. Především se opět velice rádi opět všichni setkáme.
Věříme, že naše díla najdou své příznivce.
Děkujeme, vzpomínáme.
J. Prokýšek

Za všechny sochaře z Prahy
(Lukáš Brotánek, Marcel Kodíček, Viktor
Svatoš a Miroslav Žán)
Martin Guth
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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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