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Lužice vychází 4x ročně.
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SLOVO REDAKCE
S posledním číslem Lužického zpravodaje se loučíme s tím zvláštním
– osmičkovým rokem, který byl nazýván dokonce i magickým. Trochu
s obavami jsme do něj vstupovali a očekávali:
„Jaké dny přinese?“ Přičiněním občanů to však byla většina dnů
šťastných a úspěšných.
Potvrzuje nám to milá vánoční veršovánka paní Věrky Kotáskové:

Andrea Janulíková,

„Náš rozmilý Ježíšek oblékl si kožíšek,

Mgr. Jana Líčeníková,

když popadl dárků ranec, na nebi hned začal tanec.

Petra Lorencová,

Všichni svatí přiskočili, na cestu ho vypravili.

Miluška Kopřivová,

Nasedl na Mléčnou dráhu, minul Matičku měst Prahu,

Věra Kotásková,
PhDr. M. Rošková CSc.,
Ing. Jaroslav Kreml,

dostal se až na Moravu.
Dědinky jak malované, sněhem pěkně cukrované,

Mgr. Stanislav Vavrys,

ale ze všech nejvíce líbí se mu Lužice.

Mgr. Miroslav Hunča

Nade vsí se klene duha – kdepak to je Modrá stuha,



na pozdrav mu zamávala též nová Sportovní hala.

Grafická úprava a tisk:

Rozdal plno pěkných dárků, rozhlíží se dědinou,

Tiskárna Lelka

radost v šťastných očích dětí jsou mu milou odměnou.

Dolní Bojanovice

Dále k městu Hodonínu na cestu se dal,

Povoleno OkÚ Hodonín,
registrační číslo vydané
Ministerstvem kultury

aby nemusel jít pěšky, Pegasa si osedlal.
Pegas nám začíná stárnout, chtěl by si už odpočinout,
kdyby byla cyklostezka, stačila by koloběžka.

ČR – MKČR

Užijte si klidných svátků, moc nejezte, nepijte,

E 12422, náklad 1200 ks.

vyjděte si na procházku, také trochu sportujte.“


obec@luziceuhodonina.cz
www.luziceuhodonina.cz

Titulní strana
Pascale Marq, olejmalba
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a všichni hodnotíme, co
jsme vykonali, jak se nám vedlo, co mám nevyšlo a co nás rmoutí. Z této nostalgie však rychle
procitneme předsevzetím, jak vše napravíme
a co uděláme v roce příštím.
Stejné je to i s hodnocením dění uplynulého
roku v rámci obce. V oblasti společensko-kulturní obec důstojně oslavila 100 let od založení
Tělocvičné jednoty SOKOL Lužice a 100 let od
postavení budovy Základní školy v Lužicích. Na
vysoké úrovni uspořádali „Lužičtí mužáci o.s.“
IV. ročník přehlídky mužáckých sborů regionu
Podluží. Obec Lužice se zúčastnila celostátní
soutěže Vesnice roku 2008. Prezentaci před
hodnotící komisí a za účasti veřejnosti moderovali reprezentanti jednotlivých spolků, organizací
a sportovních klubů. Jejich prostřednictvím se
naše obec představila v širokém spektru činností a v krajském kole obsadila II. místo z 25
přihlášených obcí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 25. srpna ve vítězné obci
Vísky. Vedle udělení „Modré stuhy“ za společenský život, byla činnost obce v budoucnu podpořena částkou 700 000 Kč. Z této částky bylo
140 000 Kč uvolněno na zakoupení počítačů
pro výuku v ZŠ. Na podporu činnosti všech, kteří se podíleli na tomto úspěchu, budou z rozpočtu obce uvolněny mimořádné dotace.
Vedle těchto mimořádně významných událostí
proběhly již tradiční akce, kterými jsou fašaňk,
josefské a adventní setkání seniorů, „Cyrilometodějské hody“ s předhodovým zpíváním, již III.
ročník sochařského sympozia „Dřevo kámen
Lužice,“ „Tradiční lužické vinobraní,“ výstavy
muzejního spolku na „Starém kvartýře,“ adventní program a akce, soutěže a klání sportovců,
žáků ZŠ i dětí MŠ.
V oblasti rozvoje infrastruktury a investiční
činnosti dominuje výstavba sportovní haly, která
byla slavnostně uvedena do provozu 13. června
2008 za velmi početné účasti veřejnosti. Celkově lze z pohledu investic uplynulý rok charakterizovat jako období legislativních příprav a zajišťo2

vání finančních zdrojů pro rok 2009. Po čtyřletém
úsilí byla provedena změna katastrální hranice
mezi Lužicemi a Hodonínem, posunutím od ulice
Bojanovická po Kyjovku. Tato změna legislativně
zjednoduší obnovu lesního porostu mezi silnicí Lužice - Hodonín a rybníkem Dvorský. Nová
hranice objektivně definuje lužický a hodonínský
úsek cyklistické stezky mezi oběma obcemi.
Na vypracování projektu dokumentace, která je
před dokončením, získala obec dotaci 350 000
Kč. Realizace stezky včetně mostu přes Kyjovku, který bude financovat město Hodonín, bude
v případě získání dotace zahájena v roce 2009.
V roce 2008 zažádala obec o dotaci na pokračování rekonstrukce ulice Velkomoravská. Naše
žádost byla akceptována přidělením dotace ve
výši 10 907 000 Kč. Výběrové řízení na dodavatele proběhne 18. prosince 2008. Realizace
bude zahájena v prvním čtvrtletí 2009 a ukončena bude za 6 měsíců. Jedná se o úsek od ulice Dlážděná po ulici Ke Koupališti. Legislativně
se uzavírají další dvě významné investiční akce,
kterými jsou výstavba nového sběrného dvoru
a vybudování kompletních inženýrských sítí pro
výstavbu RD v lokalitě Vinohrádky II. etapa. Zahájení první z nich je závislé na získání dotace, pro
druhou akci zajišťuje obec financování prostřednictvím dodavatelů.
V roce 2009 bude dokončen úsek chodníků
a cyklostezky od ulice Dlážděná po ulici Pekařská. Dokončena bude i rekonstrukce „Starého
kvartýru“ a to zejména z toho důvodu, že v roce
2008 získala obec na tuto akci dotaci ve výši
619 000 Kč. Tak jako každý rok, budou probíhat rekonstrukční práce na objektech ZŠ a MŠ.
I nadále bude pokračovat obnova parků v ulici
Velkomoravská a U Vrchnice. V ulici Dlážděná
bude vybudováno dětské hřiště.
Legislativně se bude připravovat výstavba bytového domu u zdravotního střediska, podporovaných
bytů u MŠ a výstavba „Společensko-informačního
a komunitního centra“ v prostoru před stávajícím
OÚ. V objektu bude společenský sál pro 100
osob, obřadní síň, knihovna a infocentrum.

Současně s výše uvedenými pozitivními skutečnostmi je na místě konstatovat, že jsme se
nedohodli s Mysliveckým sdružením Velká
Morava Mikulčice v majetkoprávním vypořádání objektu hájenky a neuspěli jsme s žádostí
o dotaci na zateplení MŠ. Tyto záležitosti budou
vyřešeny v nejbližší budoucnosti.
Vrátím se však k realitě dnešních dnů. Vzhledem k neodvratně se blížícímu konci roku chci
poděkovat všem, kteří se podíleli na správě

a chodu obce. Zdůrazňuji slůvko všem, protože
celkový docílený efekt je součtem aktivit jednotlivců. Do dnů příštích přeji občanům obce Lužice příjemné prožití vánočních svátků, milé dárky
pod stromečkem, pohodu v rodině i v zaměstnání a pevné zdraví v roce 2009.
Ing. Jaroslav Kreml
Starosta obce Lužice

Zprávy z radnice
Rada Obce Lužice děkuje všem občanům, firmám a sponzorům,
kteří se v roce 2008 podíleli na konání kulturních a společenských
akcích a rozvoji obce Lužice.
Sponzoři:
Aret Steel s. r. o., DD PNEU s. r. o., GRANIT LIPNICE s. r. o.,
Groz-Beckert s. r. o., JISA COLOR, KÁMEN OSTROMĚŘ s. r. o.,
Larix Lužice, Lutes s. r. o., Montgas a. s., Navona, Petr Krejčiřík, Plus s. r. o.,
SLEZSKÝ KÁMEN a. s., Štela s. r. o., Tipsport a. s., Vrša Sport , Vrtáky s. r. o.

REKONSTRUKCE STARÉHO KVARTÝRU
Obec Lužice pokračuje v rekonstrukci Starého kvartýru. V rámci záměru „Obnova přírodních a kulturních zdrojů na Dolní Moravě“ místní
akční skupiny (MAS) Dolní Morava o.s., získala obec Lužice z programu LEADER ČR 2008
dotaci ve výši 619 000 Kč. Finanční spoluúčast
obce činí 20% z této částky, což prezentuje
cca 124 000 Kč. Dotaci je možné použít pouze k realizaci projektu „Starý kvartýr – Lužice,
stavební úpravy“. Předmětem těchto stavebních
úprav je oprava fasád, výměna oken a dveří včetně položení dlažby ve dvoře objektu.
Rada obce

Foto: pí Konvičová
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Nové dopravní značení v obci

Vážení čtenáři a přátelé knih!

V Lužicích se pokračuje v instalaci dopravních značek v souladu se schváleným dopravním značením. Kompletně byla provedena první
zóna 30, která prezentuje část obce od Lidového domu po Ploštiny. Druhá zóna 30 bude realizována v I. čtvrtletí 2009 a zahrnuje část obce
od ul. Vinohrádky po ul. Břeclavská. V těchto zónách je povolena maximální rychlost dopravy 30
km/hod. Počet příkazových značek (Dej přednost v jízdě a Stůj, dej přednost v jízdě) a informačních značek (Hlavní silnice) byl z důvodu
snížení rychlosti dopravy minimalizován. Na křižovatkách se provoz řídí pravidlem o přednosti
v jízdě vozidel přijíždějících zprava, což mnozí
řidiči zatím nevzali na vědomí. V zóně 30 je omezen provoz a parkování nákladních automobilů.
Začátkem prosince 2008 byly usazeny značky
u podélných stání na ulici Velkomoravská. Tato
parkovací místa nejsou dimenzována na zatížení
kamiony. Byla vybudována k parkování osobních
automobilů, zejména občanů bydlících v přilehlých domech a pro potřeby parkování osobních
aut při nákupech a podobně. Dlouhodobé blokování těchto parkovacích míst z titulu provozování živností nebylo obcí povoleno.

Blíží se konec roku 2008, tak Vám nabízím
ke zhodnocení statistiku za letošní rok.
Od jara doposud se nám zaregistrovalo 121
čtenářů, bylo zapůjčeno 3314 knih a 811 časopisů. Knihovnu navštívilo celkem 857 čtenářů
i nečtenářů.
Každý rok máme dostatečný rozpočet na
nákup knih, takže v naší knihovně přibývá
ročně minimálně 100 nových svazků. Letos
bylo zakoupeno přesně 94 kusů nových knih
a z Hodonína v rámci výměnného systému
zapůjčeno 170 knih.
Z naučné literatury mohu doporučit např.:
Sedmdesát záhad starověkého Egypta
Hrady zámky zříceniny
Velká kniha pomazánek
Chvilka pro zdraví
Rok 1968
Omyly známé i neznámé
Kdy, kde, proč & jak se to stalo.

Rada obce

Foto: Petra Lorencová

POPLATKY V ROCE 2009
Poplatky v roce 2009 bude Obecní úřad v Lužicích vybírat v měsíci březnu srážkou ze
SIPO, nebo je občané mohou zaplatit na číslo účtu 27125671/0100.
Jedná se následující poplatky:
Místní poplatek za komunální odpad
Místní poplatek za psa
Poplatek za kabelovou televizi (dle smlouvy)
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KNIHOVNA

- Základní nabídka
- Omezená nabídka

450,- Kč
150,- Kč
2.160,- Kč/rok
960,- Kč/rok

Z beletrie pro dospělé nabízíme např.:
John – Memento
Koudelková - Návrat do českého pekla
Podveský - Vojna není kojná
Špaček – Etiketa
Brown - Špinavá hra
Beaumont - Jak nepřežít vlastní smrt
Pittnerová - A láska přišla
Štiavnický - Sbohem, čachtická paní
Roberts – Prvorozená
Fuchsová - Když žena prosí o potrat
Steel - Její královská výsost
Johnson - Dočasná milenka
Moss – Fetiš
Viewegh - Případ nevěrné Kláry
Brown – Záměna.

A pro děti a mládež:
Svět zvířat
Šarlotina pavučinka
Elyonova země
Léto v sedle
Terezománie
Ariel a delfín Flip
Vodnické pohádky
Zombie z jeskyně
Šedý král
Zloděj mrtvol
V roce 2009 zůstává otevírací doba stejná,
tj. pondělí 13:00-16:30, středa 9:00-12:00
a 13:00-16:00 a pátek 10:00-12:00 a 13:0016:30. Registrační poplatek se také nemění.
40 Kč pro děti, důchodce a studenty a 100 Kč
pro dospělé.
Další informace o knihovně a podrobný
seznam všech knih naleznete na webové stránce www.knihovnaluzice.estranky.cz.
Dotazy a připomínky je možno zasílat na adresu knihovnaluzice@seznam.cz.
Tel. do knihovny je 720423048.
Dále bych chtěla všechny čtenáře upozornit,
že od 22.12. do konce roku bude knihovna uzavřena. Otevřeno bude od 2. ledna 2009 a od
nového roku se budou vybírat čtenářské poplatky na rok 2009.
Závěrem přeji všem krásné prožití Vánoc,
hodně zdraví, spokojenosti, lásky, štěstí
a pohody a v novém roce jen to nejlepší.

Nováková Jitka
knihovnice
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NABÍDKA PUBLIKACÍ
Na obecním úřadě je možnost zakoupit tyto publikace:
Kalendář 2009 – Lužický betlém (14 stran)
Kalendář Regionu Podluží 2009
Pohlednice
Medaile
Brožura „Region Podluží“
MC - Š. Příkazský
CD - Š. Příkazský
Kniha Lužice
Publikace „Občané a rodáci Lužic“ ...
Publikace „Druhá světová válka v kronikách obcí regionu Podluží“
Katalog Sochařské sympozium
Pexeso Lužice
Mapa Břeclavsko

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ
VÝVOZU ODPADU MEZI
SVÁTKY
Oznamujeme,
že poslední vývoz popelnic
a pytlů se uskuteční
v sobotu 27. 12. 2009.
Prosíme občany, aby pytle
s odpady připravili před
rodinné domy do 06:00 hod.
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50 Kč
60 Kč
2 Kč
80 Kč
20 Kč
80 Kč
150 Kč
150 Kč
40 Kč
100 Kč
50 Kč
20 Kč
89 Kč

VÝVOZ POPELNIC A PYTLŮ
SE TŘÍDĚNÝM ODPADEM
V 1. POLOLETÍ 2009:
7. 1. 2009
21. 1. 2009 + pytle
4. 2. 2009
18. 2. 2009 + pytle
4. 3. 2009
18. 3. 2009 + pytle
1. 4. 2009
15. 4. 2009 + pytle
29. 4. 2009
13. 5. 2009 + pytle
27. 5. 2009
10. 6. 2009 + pytle
24. 6. 2009

Přijďte si pro kalendář 2009
LUŽICKÝ BETLÉM
I v letošním roce obec Lužice vydává kalendář.
Tentokrát však se ve čtrnáctistránkovém, závěsném kalendáři můžete seznámit s poetickými
postavami Lužického betléma. Toto umělecky
hodnotné dílo vytvořil v 50. letech minulého století významný betlemář Metoděj Florian. Kalendář je nejen pěkným vánočním dárkem, ale také
vyjímečnou ukázkou bohatého kulturního dědictví našich předků.
Zakoupit jej můžete v pokladně Obecního úřadu v Lužicích. Cena 50 Kč.
Vydala obec Lužice v r. 2008 k 55. výročí vzniku
Lužického betléma
Grafická úprava ak. mal Jaroslav Pecka,
Fotografie Miroslav Havlík, Anna Balunová
Tisk Tiskárna Lelka, Dolní Bojanovice

UPOZORNĚNÍ
Zastupitelstvo obce Lužice vyzývá občany
k zaslání písemného vyjádření k integrovanému
systému a zejména k finanční spoluúčasti obcí,
a to do 15. ledna 2009.
Od 15.12.2008 začal v naší obci platit nový
jízdní řád podle Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). Jednou
z podmínek řádného fungování systému IDS
JMK je rovněž získání finančních prostředků
k zajištění provozu IDS JMK formou příspěvku
obcí do účelového peněžního fondu IDS JMK,
který spravuje Jihomoravský kraj. Obec Lužice
by se měla zavázat poskytnout ze svého rozpočtu do rozpočtu JMK na standard dopravní
obslužnosti v rámci IDS JMK na kalendářní rok
finanční příspěvek ve výši násobku celkového
počtu obyvatel obce a částky 45,- Kč pro rok

2009 na jednoho obyvatele (tedy na rok 2009
celkem 2738x45= 123 210,- Kč). K této částce by se měla obec také poskytnout finanční
příspěvek ve výši 5,- Kč na jednoho obyvatele
(tedy 2783x5=13.690,- Kč), který má sloužit
k zajišťování informačního systému, sledování
a vyhodnocování přepravních potřeb, úhradě
nákladů na tisk jízdních řádů apod. Obec by
tedy měla zaplatit celkem 136.900,- Kč.

Obecní úřad Lužice bude v době
od 22. prosince 2008
do 2. ledna 2009 z provozních
důvodu uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
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REGION

Podluží

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené,
Brno, Kociánka 6, 612 00 Brno

Událo se, připravujeme...
Region Podluží v letošním roce získal dotaci cca
6,5 mil. Kč z programu přeshraniční spolupráce
fondu Česká republika – Slovensko na výstavbu
regionální rozhledny na Podluží. Zahraničním
partnerem je slovenská obec Cerová. Rozhledna bude realizována v roce 2009 na katastrálním území Nového Poddvorova. Umístění
připravované rozhledny je na trase mezi Novým
Poddvorovem a Prušánkami v místech zvaných
„Pod kaštanem“ nebo „U křížku“. Rozhledna by
měla přispět k zatraktivnění oblasti, svým tvarem
by měla připomínat naftařskou věž, a tím i tradici
těžby této suroviny v našem regionu, čímž bude
v rámci naší republiky ojedinělá. Důvodem je
zejména to, že naše oblast patří mezi nejstarší,
v nichž se na území republiky započalo s vlastní těžbou ropy. Rovněž kvalita zdejší suroviny je
velmi vysoká.
V listopadu byl výběrovým řízením vybrán zpracovatel připravovaného turistického průvodce
Podlužím a Hodonínskem. Dodavatelem tohoto
průvodce bude redakce Malovaného kraje. Na
zpracování tohoto kompletního tištěného souboru turistických, informačních a propagačních
materiálů a mapových podkladů jsme získali
z Regionálního operačního programu NUTS2
Jihovýchod cca 2,3 mil. Kč.
S rakouským partnerským regionem Weinviertel
Dreiländereck jsme uzavřeli dohodu o spolupráci při vydávání rakouského čtvrtletníku Wecker.
Zasíláme jim příspěvky o Podluží a dění v jednotlivých obcích. Dále jsme byli osloveni zástupci
Úřadu dolnorakouské zemské vlády s návrhem
spolupráce na projektu „Vzdělávání hravou formou ve školkách aneb Jazyk sousedů ve školkách.“ S tímto návrhem jsme oslovili jednotlivá
vzdělávací zařízení, jsou naplánována další jednání se zástupci obou stran. Na rakouské straně
již projekt běží 4 roky, je do něj zapojeno kolem
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60-ti školek, kdy se rakouské děti učí česky
a slovensky, popř. české děti učí rakousky.
Začátkem prosince vyšel očekávaný stolní
kalendář na rok 2009, s fotografiemi z akcí,
které se konaly v obcích v průběhu roku 2008,
s přehledem kulturních akcí, nově doplněný
o základní církevní svátky.
Na leden 2009 již připravujeme propagaci svazku obcí na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2009 v Brně. Rádi bychom návštěvníkům
veletrhů nabídli malou degustaci vzorků od vinařů z Podluží, seznámili je s chystanými kulturními
akcemi, možností ubytování a stravování.
Vážení podnikatelé v cestovním ruchu a vinaři,
pokud máte propagační materiály, které byste na
tomto veletrhu chtěli nabídnout, rádi je vezmeme s sebou. Rovněž uvítáme dva vzorky Vašich
vín. Veletrh proběhne ve dnech 15.-18.1.2009.
Materiály či vzorky vín možno dodat do pátku 9.1.2009 do kanceláře svazku na adresu:
Náměstí 177, Lanžhot.
Výstavní expozice v rámci stánku Východní
Morava je umístněna v nově postaveném pavilonu. Dále bude Region propagován v rámci veletrhu Slovakiatour Bratislava (INCHEBA) - leden,
Holiday World Praha – únor a dalších veletrzích
cestovního ruchu v průběhu roku.
Připravujeme nový ročník plesu Regionu Podluží, tentokrát v pátek 6.3. 2009 v sále sokolovny
v Lužicích. Předtančení v podání žáků Základní
školy Lužice. Hraje DH Legrůti. Přehlídka dětských folklorních souborů Podluží je naplánována na 4. 4. 2009 do sálu sokolovny v Kosticích.
Přehlídka mužských sborů Podluží je podle
posledních dostupných informací naplánována
na 16. května 2009 do Poštorné.
M. Polachová

nabízí ve spolupráci s odborníky ÚSP :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

péči dětem s postižením pohybovým, neurologickým i v kombinaci s mentální retardací, péči
dětem zdravotně oslabeným a dětem vyžadujícím šetřící režim a to ve formách
denního, týdenního nebo celoročního pobytu
péči zdravotní ( pediatr, neurolog, stomatolog, ortoped )
ergoterapii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii
péči rehabilitační ( vodoléčba, laser, magnetoterapie ) a plavání
péči psychologickou, logopedickou
EEG Biofeedback
práci speciálně pedagogickými metodami, kterou zajišťují speciální pedagogové
individuální programy pro jednotlivé žáky
pobyty v přírodě, kulturní akce, exkurze, výlety
tel . MŠ : 515 504 214
e – mail : sps.kocianka6@bm.orgman.cz

tel./ fax ZŠ : 541 246 641
http://www.skola-kocianka.cz

Speciálně pedagogické centrum
při Mateřské škole a Základní škole pro tělesně postižené, Brno
Kociánka 6, 612 00 Brno
zajišťuje včasnou intervenci a poskytuje služby rodičům dětí předškolního a školního věku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dále nabízí :
poradenství pro rodiče, zákonné zástupce a učitele tělesně postižených dětí a dětí souběžně
postižených více vadami
poradenství při integraci tělesně postižených dětí do běžných mateřských a základních škol,
konzultace pro ředitele těchto škol a učitele, kteří mají nebo budou mít ve třídách
handicapované děti
individuální poradny pro rodiče handicapovaných dětí, poradny pro rozvoj grafomotoriky
výjezdy do rodin handicapovaných dětí
poradenství při zařazování postižených dětí do příslušných škol a školských zařízení
poradenství při změně školy související s přechodem tělesně postižených dětí na druhý
stupeň ZŠ
informace o učebních a studijních oborech a pomoc při výběru povolání vycházejících
tělesně postižených žáků
poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, speciálních lavic a židlí
konzultace s lékaři, pracovníky jiných SPC, PPP, ŠÚ, sociálními pracovníky
řešení výchovných a výukových problémů tělesně postižených dětí s vývojovými poruchami
učení
tel. SPC pro MŠ : 515 504 375

tel. SPC pro ZŠ : 515 504 373
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI HODONÍN
- RODINNÝ SOCIÁLNÍ ASISTENT
Při Diecézní charitě Brno, resp. Oblastní charitě Hodonín, byla
zřízena od měs. 9/2008 služba rodinné sociální asistence. Jde
o službu, která do té doby fungovala při hodonínském Domově
pro matky s dětmi, ale vzhledem k narůstající kapacitě již nebylo
možno tuto službu vykonávat pro externí klienty.
Posláním tohoto projektu je podat pomocnou ruku rodinám
s nezletilými dětmi, které se ocitly v tíživé situaci a potřebují poradit, podpořit či správně nasměrovat v komplexní péči o děti či
domácnost. Rodina je tak podporována v samostatnosti a funkčnosti, snahou je zajistit především psychickou rovnováhu rodiny,
a to podle individuálních potřeb klienta.
Cílovou skupinu tvoří především rodiny, které jsou jakkoli
handicapovány v péči o domácnost a ve výchově dětí (zejména
v důsledku zdravotního postižení, nemoci či dalších faktorů), dále
rodiny mající nařízen soudní dohled, rodiny řešící vleklé finanční
problémy a nezvládající plánování rodinného rozpočtu a rodiny
s dalšími obdobnými problémy.
Pro klientské rodiny jsou poskytovány především tyto činnosti:
základní sociální poradenství, podpora rodičů v dovednostech
a schopnostech pečovat o dítě a chod domácnosti včetně hospodaření s financemi, doprovody rodičů na půdu různých institucí
a zprostředkování dalších navazujících služeb (právní poradenství,
specializované poradny apod.). Služba se poskytuje na základě
ustanovení zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zcela
zdarma.
Asistenční služba však nenahrazuje péči rodičů, nepřejímá
funkci vychovatele dětí a pečovatele o domácnost; je vždy vykonávána za přítomnosti rodiče či jiné osoby pečující o dítě. Prakticky tuto službu provádí rodinná sociální asistentka.
Jde především o službu terénní, tzn., že se poskytuje ve valné
většině přímo v rodinách na základě individuální domluvy, pouze
poradenská a administrativní činnost je vykonávána v prostorách
Domova pro matky s dětmi v Hodoníně a má tedy vyčleněn pevný
čas.
Vzhledem ke kapacitnímu omezení (v současné době 5 rodin)
je projekt cíleně zaměřen prozatím pouze na hodonínskou klientelu, v budoucích letech (především však v závislosti na finančním
krytí) se předpokládá rozšíření do některých spádových obcí.

Za sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi
Mgr. Hana Součková
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Farní úřad Lužice
srdečně zve občany
na sváteční bohoslužby,
které se konají:
Štědrý den
24.12. - 20:00 hod.
Slavnost Narození Páně
25.12. - 9:15 hod.
Svátek sv. Štěpána
26.12. - 9:15 hod.
Silvestr
31.12. - 18:00 hod.
Nový rok
1.1. - 9:15 hod.

Firma Lutes s.r.o., Česká 1,
696 18 Lužice
oznamuje:
Změnu úředních hodin
Pondělí

7:00 – 11:00 hod
12:00 – 16:30 hod

Úterý

7:00 – 11:00 hod
12:00 – 15:00 hod

Středa

7:00 – 11:00 hod
12:00 – 16:30 hod

Čtvrtek

7:00 – 11:00 hod
12:00 – 15:00 hod

Pátek

-

Změnu poplatku za stočné
Od 1.1.2009 bude
poplatek za stočné
23,48 Kč/m3 + 9 % DPH
Josef Staněk
ředitel společnosti

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNI
XI. ROČNÍK ŠTAFETOVÉHO BĚHU O POHÁR BOBA ZHÁŇALA
Štafeta ZŠ Lužice získala zlatou medaili a putovní pohár
Dne 24. října jeli vybraní žáci
z 2. až 5. třídy naší školy závodit do Hrušek na štafetu Boba
Zháňala. Už dlouho před tím
nás paní zástupkyně Jana Líčeníková trénovala, abychom byli
rychlí a uměli dobře předávat
štafetový kolík. Trénovali jsme
v Lužicích, v uličkách kolem
haly. Z každé třídy bylo vybráno
5 nejrychlejších + 1 náhradník.
24.října jsme se všichni sešli
o půl druhé v Lužicích na školním dvoře a vyjeli jsme. Nezapomněli jsme si rozdat naše
trička. Po cestě jsme vzali i děti
z Mikulčic. Když jsme přijeli
na místo, postavili jsme se do
zástupu společně s dalšími dětmi z jiných vesnic. (Celkem nás
bylo asi 10 družstev). Pan Bob
Zháňal nás přivítal a představil
se nám také Josef Zimovčák,
který předvedl, jak umí jezdit

na historickém kole. Také učil
jezdit Báru Špotákovou. Potom
jsme byli rozděleni na jednotlivé úseky, kde jsme čekali, až
poběžíme. Všichni povzbuzovali a fandili nám. Když jsme
odběhli celou dráhu, tak se

ukázalo, že jsme získali 1. místo! Každý z nás dostal medaili
a pro školu jsme získali pohár,
putovní pohár a tričko s podpisy atletů. Po závodu jsme
byli hladoví a unavení. Dostali
jsme občerstvení a šli jsme se
podívat do tělocvičny, kde byla
beseda s atlety. Mohli jsme
Barboře a ostatním dávat různé
otázky. Bylo to velmi zajímavé.
Na závod i na besedu se mohli přijít podívat rodiče a známí.
Bylo jich tam hodně. Potom
jsme čekali na autobus a jeli
jsme ke škole, odkud jsme
odjeli domů. Paní zástupkyně
i paní učitelky, které s námi jely,
měly radost z našeho společného úspěchu.
Hana Sýkorová 5. třída
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Pořadí jednotlivců
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ředitelství ZŠ Lužice a rada obce blahopřeje závodníkům k získání prvního místa ve štafetovém
běhu v Hruškách.
Děkujeme také všem rodičům a přátelům naší školy, kteří přišli závodníky povzbudit a podpořit.
Závodníci, kteří reprezentovali naši školu :
2.tř. František Kudrna, Ondřej Todt, Lukáš Kordula, Tomáš Ingr, Lukáš Petrásek
3.tř.Jan Karas, Boris Hasil, Zdeněk Kopřiva, Radek Zálešák, Ondřej Lorenc
4.tř.Tomáš Neugebauer, Martin Černý, Tomáš Poláček, Dominika Fojtů, Radek Laub
5.tř. Denisa Kapitánová, Hana Sýkorová, Roman Blažek, Martin Horňáček, Michal Konečný
Náhradníci: David Lamáček, Diana Lacková, Tomáš Kurečka, Libor Helešic.
Jana Líčeníková

SBĚR PAPÍRU – 13. ŘÍJNA 2008
Pořadí tříd:
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Celkem kilogramů
12

třída
2.B
5.
7.
2.A
3.
6.
8.
1.
9.
4.

Celkem kilogramů
1529 kg
1255,5 kg
1323 kg
981,5 kg
960 kg
985,5 kg
567,5 kg
557,5 kg
530 kg
476 kg
9.165,5 kg

Průměr na žáka
95 kg
70 kg
66 kg
61 kg
50 kg
49 kg
26 kg
24 kg
23 kg
22,5 kg

Jméno žáka
Horňáček Martin
Horňáčková Adéla
Skočíková Olga
Bravencová Tereza
Dohnalová Kateřina
Makuderová Eliška
Gožďálová Anna
Florian Jakub
Zálešáková Michaela
Petrásek Lukáš

Třída
5.
3.
2.B
7.
8.
6.
2.A
2.A
7.
2.B

Celkem kilogramů
495 kg
490 kg
475 kg
360 kg
298 kg
257 kg
248 kg
238 kg
232 kg
210 kg

Ze slohových prací ZŠ Lužice
ZRCADLO

TO JSEM JÁ …

Teď píši sama o sobě, jelikož to pro mne není
lehké, musím oslnit tím, jaká jsem a mít to potěšení být sama sebou.
Jsem sice jen člověk, ale cítím se jako nadpřirozené stvoření, které má nějakou zvláštní moc.
A proč asi? Protože každý živý tvor na této planetě je jiný, vyjímečný, barevný, to všechno se
v každém z nás ukrývá. Nechci si hrát na to, co
nejsem, ale chci být tím, čím jsem. Jak už jsem
říkala, každý, opravdu každý, je jiný a má jiné
okouzlující vlastnosti. Ty mé jsou, že jsem uvědomělá, snaživá, kamarádská, dokáži porozumět i oslnit nápadem nebo naopak svou neovladatelnou hrůzostrašnou myslí a dosti urážlivými
slovy vyrazit dech, možná i ublížit, avšak později
mne to mrzí a chci to velmi rychle napravit.
Chtěla bych, aby existovala Země splněných
přání a přání, které bych si přála by bylo to, aby
neexistovaly žádné špatné myšlenky a aby byl
každý člověk dobromyslný. Teď je na mně, jak
s tím vším naložím. A snad se to mé tajné přání
jednou splní.

Člověk, kterého popisuji, se jmenuje Tomáš
Brhel, jemuž ve škole většina dětí říká Trtýs.
Bydlí v Lužicích a chodí do místní školy, která
se nazývá Prima škola Lužice. Tomáš Brhel je
žákem osmé třídy. Proč jsem si tohoto človíčka
vybral?
Neměl jsem na výběr, protože nám paní učitelka nařídila udělat za domácí úkol autocharakteristiku, což je udělat sloh o sobě samém.
Tento sloh se mi bude dělat velmi špatně, poněvadž psát tu dobré vlastnosti a špatné vlastnosti
o sobě není dobré (špatně se to píše!!).
Postava tohoto člověka je celkem průměrná.
Měří sto sedmdesát centimetrů, má hnědé rovné
vlasy. Velké uši, něco hrozného po ostřihání, ale
má to i své výhody, aspoň dobře slyším, co si kdo
povídá. Z profilu mám velkou bradu a velký nos,
který mě občas ve škole zčervená a začne svědit.
Mám modrozelené oči. Dlouhý plochý krk …
Já si myslím, že jsem někdy arogantní, ale
to asi občas každý má takou špatnou chvilku.
Potom jsem po ránu náladový, protože musím
vstávat v sedm do školy. Když si to tak uvědomím, tak mě štve i ten stereotyp: v sedm ráno
se vzbudit, nasnídat se, jít do školy, tam se do

Simona Kremlová, 8.tř.
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půl druhé, v úterý do půl čtvrté, poučit, jít domů,
tam se zase učit, potom jít na chvíli na počítač
nebo ven a už je večer a jít spát. A tak to jde,
je to takový koloběh. Ale chtěl bych tu i nějaké
kladné vlastnosti napsat, jsem jednou do roka
inteligentní, potom jsem určitě kamarádský, ale
víc jsem toho už na sobě nenašel.
Tak čeho si na sobě vážím, to se ani nedá říct.
Každý si na sobě něčeho váži, ale mě osobně
se to špatně říká..! A tím asi bych chtěl uzavřít
můj sloh o sobě samém (autocharakteristiku) ...
Tomáš Brhel, 8. tř.

ČÍM BYCH CHTĚLA BÝT?
Někteří z nás už mají na budoucnost jasný
pohled a ví, co by chtěli dělat, nebo čím by chtěli být.
Já osobně to nevím, teď mi jde jen o to, dostat
se na školu, protože to je ta nejbližší důležitá změna, která mě čeká. No čistě teoreticky,
kdybych se dostala na školu, co dál, nejspíš
vysoká - architektura, grafika, psychologie nebo
ze mě bude umělec na volné noze? To si teď
netroufám říct, co bude čekat za čtyři roky, to
opravdu nevím, vždyť já ani nevím, co mě bude
čekat zítra…
Jedno vím jistě, chtěla bych dokázat něco,
na co by se všichni dívali s obdivem, i když spíš
čekám, že když něco dokážu, zraky lidí nebudou vyjadřovat obdiv, ale spíš údiv s myšlenkami
u toho, co to ta dnešní mládež zase vymyslela…
Neříkám, že se mi povede něco dokázat, ale
každopádně o to budu usilovat. Jsem už taková,
v podstatě ani nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale patří to ke mně. Vždycky jsme se snažila
prosazovat, je pravda, že často jsem si nadrala
„nosánek“, ale kdo někdy nezakopl, že?! Snažila
jsme se prosazovat a hlavně lišit se od ostatních, ne zrovna nějak extrémně, ale nikdy jsem
nechtěla a nechci zapadnout do toho všedního
stereotypu lidí, kterých si ani nevšimnete…
To je můj cíl, tím bych chtěla být, člověkem,
kterého když poznáte, tak vám něčím utkví
v paměti, možná nějakou výstředností, chováním, úsměvem. Nejde o to čím, jde o to mít své
14

Já, na které ostatní budou vzpomínat, jen v takovém případě tu zůstanete navždy.
Eliška Černá, 9.třída

AUTOCHARAKTERISTIKA
Dnes je tu krásný, podzimní, přesto chladný večer. Když pohlédnu z okna, vidím tmavou oblohu rozplývající se v mých očích a plno
malých, rozzářených hvězd na temné obloze. Je
jich nekonečné množství, tak jako lidí na téhle
planetě. Každý člověk je jako jedna hvězda. Září
tím, co je v něm, co nikomu nemůže půjčit ani
prodat, a tak je každý nějak výjimečný. Někdy
jsou ovšem mrazivé dny, které patří k zimním
večerům, jako špatné vlastnosti k lidem. Když se
zamyslím, je tam vlastně jedna hvězda pro mě,
ale jak jasně mi září?
Na tenhle večer se dívám svýma zelenýma,
drobnýma očima, do kterých mi padají mé dlouhé blonďaté a neposlušné vlasy. Pod očima se
mi skrývá kulaťoučký malý nos, jehož věrnou
kamarádkou je už od narození piha. Ústa jsou
věčně usměvavá a díky nim mám hned hezčí
den plný okouzlujících, pozitivních barev kolem
sebe a kamarádů. Můj vzhled doplňují všelijaké
lesknoucí věci, které pro mě neznamenají pouhé doplňky, ale připomínají mi své dětství, kdy
jsem je dostala od svých nejbližších. Typické je
pro mě oblečení, tak jako pro ostatní lidi. Oblečení může ukazovat, jakou mám zrovna náladu
nebo jaké je počasí. Je to jedna z mnoha věcí,
kde se lidi nemůžou shodovat, protože každý
má svůj vkus, což ukazuje, jaký je člověk sám
sebou. Mým koníčkem jsou pravidelně nalakované nehty, kde si můžu prokázat svou fantazii
a šikovnost.
Ale i když někdo vypadá skvěle, tak si beru přísloví, nikdy neposuzuj lidi, jak vypadají zvenku,
protože skutečná krása je uvnitř člověka. Každý
má svoje klady i zápory. Jen nafoukaný člověk
si myslí, že je dokonalý, což je nesmysl. Já jsem
nebo se snažím být kamarádská a kamarádům
vyjít vždy vstříc. Je to další důležitý bod života,
bez koho se neobejdu. Teprve v těch nejtěžších
chvílích se ukáže pravá kamarádka, která mi

podá svou pomocnou ruku. K zářivé hvězdě
nesmí chybět úsměv, který sluší každému. Také
smích a vtipy pro každou příležitost. Možná se
budete ptát, proč sem dávám slzy jako city. Každý člověk někdy ronil slzy a sem patřím i já. Slzy
dokazují, jak moc si někoho vážíte nebo jak moc
vás to bolí. I když slza je pouhá kapka, tak se
těžko utírá.
Další moje charakteristika je, že se snažím vždy
vyjít s chladnou hlavou v každé situaci. Přece násilím se nic nevyřeší. Jsem velice ostražitá, abych
se do ničeno nenamočila nebo někam nespadla, odkud se těžko vyhrabává ven bez následků.
Doma jsem nepořádná, i když to ve škole zrovna
tak nevypadá. V tělocviku mi to jde a snažím se
vyjít všem vstříc a pomáhat ostatním.
Zato doma se mi opravdu nechce vstát od
mého seriálu a začít si dělat své povinnosti. Už
do svého dětství se velice urážím, hlavně u učení.
Teď se učím sama, což je pro mne lepší. V mém
reálném životě se především snažím mít nějakou
budoucnost s dobrou pověstí, i když jsem pesimista. Jasně, že budoucnost si hned tak nevymyslím, ale časem snad budu mít spokojený život
podle mých představ. Teď se snažím získávat
nové zkušenosti, znalosti a vylepšit si své chyby.

Ne každý člověk si přizná své chyby a co víc,
snaží se je vylepšit. I když se to vše lehce píše,
je těžké si to říkat z očí do očí. Já se snažím
a toho si právě na sobě vážím. Tuhle práci neberu jako domácí úkol, ale připomněla jsem si,
kdo vlastně jsem a jak se mám zlepšit. Každý
má svoji hvězdu a je jen na něm, jak jasně mu
bude zářit.
Simona Plešingerová, 8.tř.

CO BY O MNĚ VYPRÁVĚLA MOJE
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
Můj majitel je na všechno moc zbrklý. Poslední dobou dostává samé koule, čtvery a havrany.
Občas mám chuť se zavřít a už nikdy se neotvírat. Ale musím uznat, že se docela snaží, prostě
má jen pech.
Tento a minulý měsíc se zlepšil, už to není tak
hrozné. Občas když vidím ty učitelky, jak do
mě píšou ty špatné známky, tak si říkám: CO
Z TOHO KLUKA ASI BUDE !!! Doufám, že se ty
známky zlepší a já budu moct machrovat, jaký je
můj majitel šprt.
Jan Skoupil, 7. tř.

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Tak jsme si letos s dětmi užili opravdu hezký
podzim. Otiskovali jsme listy, navlékali jeřabiny
a zkoušeli i nové techniky, jako je frotáž nebo
vosková technika. Děti spolu s rodiči vyrobili
z různých přírodnin opravdu povedené výtvory
při akci „Mámo, táto, pojď si hrát“.
Předškoláci měli možnost poznávat krásy lesa
s pěkným výkladem pana hajného v rámci ekologického programu v Hodoníně.
Také jsme si užili drakiádu na kopci – vítr nám
sice nepřál, ale účast byla i tak hojná a akce,
myslím, povedená. Děti si za snahu odnesly
čokoládovou medaili a diplom.
Nyní už se pomalu přenášíme do času zim-

ního, kdy nás čeká vystoupení při příležitosti
rozsvícení vánočního stromku, vánoční besídka
v sokolovně a také posezení u vánočního stromečku v mateřské škole.
Přejeme všem krásné a pohodové prožití
vánočních svátků a dětem hodně zimních
radovánek.
Katka Knápková
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OZNÁMENÍ PRO STRÁVNÍKY, KTEŘÍ ODEBÍRAJÍ OBĚDY
Z KUCHYNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY LUŽICE

Vážení spoluobčané,
pacienti Lékárny Na Podluží,

Oznamujeme, že v době
od 22. prosince 2008 (pondělí) do 2. ledna 2009 (pátek)
bude provoz kuchyně uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.

Aniž bychom se nadáli, máme zde opět Vánoce.
Využijme proto čas vánočního rozjímání k vnitřnímu zklidnění, k uspořádání si myšlenek a zpomalení životního tempa, vychutnání si atmosféry
porozumění mezi
blízkými, ale i porozumění si sami se sebou.
Jděme cestou k udržení si pevného duševního
a tělesného zdraví, cestou, o které si můžeme
sami svobodně rozhodnout.

Provoz bude zahájen v pondělí 5. ledna 2009.
Platba za stravu na měsíc leden 2009 proběhne:
pondělí 15.prosince od 8.00 do 12.00 hodin
úterý 16. prosince od 8.00 do 12.00 hodin
středa 17. prosince od 8.00 do 12.00 hodin
čtvrtek 18. prosince od 8.00 do 12.00 hodin
V lednu 2009 je 20 pracovních dní, byla bych ráda, kdybyste
měli připravené drobné a všichni zaplatili v daném termínu. Děkuji.

S vinšem příjemného prožití svátků vánočních
a nadcházejícího roku 2009 ve zdraví Vám přeje
kolektiv Lékárny Na Podluží v Lužicích

Od ledna se obracejte na číslo telefonu: 518 357 379
Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku
2009 všechno dobré a hlavně zdraví
Vám přeje kolektiv kuchyně MŠ.

Šťastné a veselé prožití vánočních svátků
Vám i Vašim dětem
přeje Dětská ordinace MUDr. Hechtové

ZDRAVOTNICTVÍ
ZDRAVOTNICTVÍ
UPOZORNĚNÍ
Ve snaze vyhovět četným žádostem občanů, zahájí ambulance MUDr. Dagmar Svobodové, praktické lékařky v Mikulčicích, objednávání pacientů od 1. 1. 2009. Bude nutné se objednat předem na
jakákoli vyšetření, preventivní prohlídky, předpisy léků, krevní odběry, apod., během celé ordinační
doby, všechny dny v týdnu. Jedná se však pouze o ambulanci v obci, nikoli na Dole Mír. Objednání
bude možné osobně nebo telefonicky na čísle 518 321 192, nejlépe několik dnů dopředu, akutní
případy hned ráno. Tímto bude zabráněno kumulaci zdravých a nemocných občanů v čekárně, delší
čekací době. Při každé návštěvě bude možné se objednat na příští kontrolu.
Již v prosinci 2008 bude možné se objednat např. na leden 2009.

UPOZORNĚNÍ
MUDr. Rudolfa Pernicová oznamuje svým pacientům,
že ve dnech 29.12.2008 – 02.01.2009 nebude ordinovat.
Ordinace MUDr. Potůček oznamuje svým pacientům,
že ve dnech 22. a 23.12.2008 nebude ordinovat.

MUDr. Dagmar Svobodová
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akcím, které pořádá OÚ nebo také jiné spolky
jako Sokol nebo škola.

P É Č E O ŽIVOT N Í P RO ST Ř E D Í
Soutěž Rozkvetlé Lužice 2008 dala porotě
pořádně zabrat. Změna pravidel, která spočívala v tom, že budeme vybírat vítěze ze všech
pěkně upravených předzahrádek a rozkvetlých
domů znamenala velkou časovou náročnost,
ale i těžké rozhodování… V každé části naší
obce , na každé ulici bylo co fotografovat. Nové
nápady, nové druhy rostlin a jejich kombinace
při výsadbě, barevná pestrost a citlivé barevné
ladění a spousta práce po celý rok.
S radostí konstatujeme, že v obci každým
rokem přibývá nově upravených domů, zahrad,
předzahrádek, balkónových oken. Také obchodníci a podnikatelé nezůstávají pozadu a jejich
zákazníci najdou před obchody více květin než
dříve.
Na obálce zpravodaje najdete fotografie alespoň některých pěkně upravených domů.
Pokud přijmete naše pozvání na besedu,
můžete o nejlepších rozhodnout i vy!

Klub česko - francouzského partnerství
a obec Lužice zvou příznivce květinové výzdoby obce na vyhodnocení soutěže „Rozkvetlé
Lužice 2008, které se uskuteční ve čtvrtek
15. ledna 2009 v 16.30 v areálu ČSZ.
Program:
1. Promítání fotografií ze soutěže v Lužicích
a v Isdes
2. Společné vyhodnocení soutěže
Děkujeme všem občanům, kteří pečují o své
předzahrádky, veřejná prostranství i chodníky
před svými domy. Děkujeme pracovnicím a pracovníkům firmy LUTES, kteří se starají o květinovou výsadbu a výzdobu, údržbu a úklid veřejných prostranství, hřbitova a parků.
Děkujeme všem, kterým není lhostejné, v jakém
prostředí žijeme, jaký vzduch dýcháme, jsou ohleduplní k ostatním spoluobčanům i k přírodě.
Rada obce

O bčans ké aktivity
Z ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ

Foto: Petra Lorencová.
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Před několika lety přesně
v roce 2005 byl v naší obci na
popud pana starosty Kremla
založen Klub seniorů. Při první
ustavující schůzi měl klub 80
členů, ale postupně se rozrůstal a v dnešní době máme 140
členů. Kromě pořádání různých
akcí, jako jsou zájezdy, návštěva divadla, dechovky, pořádání
Josefské zábavy, plavání v Lázních Hodonín, na kterých se
podílejí všechny členky výboru
včetně úsekových důvěrnic,
začaly jsme na požádání OÚ
také péct koláče k různým

Máme mezi sebou šikovnou partu seniorek,
které kdykoli je potřeba, nastoupí a za pomoci
kuchařek, ať už ze školní jídelny nebo mateřské
školy napečou potřebné množství dobrot. V letošním roce jsme už napekly zhruba 8.400 koláčů.
Začalo to pečením na přehlídku mužáckých
sborů Podluží, oslava 100 let založení Sokola,
100 let otevření budovy školy v Lužicích a otevření nové Sportovní haly. Pekly jsme také na
Cyrilometodějské hody a vernisáž výstavy na Sta-

rém kvartýru, v červenci na vernisáž 3. sochařského sympozia na Cihelně. Kromě toho pekla
naše členka 7 beránků na velikonoční výstavu
na Starém kvartýře. V poslední době jste mohli
ochutnat koláče na Vinobraní a na Setkání seniorů v sokolovně.
Všem těmto našim členkám, které se na těchto akcích podílejí bez jakékoli odměny, patří
poděkování a přání, abychom se ještě dlouho
v tomto složení scházely a napekly ještě hodně
koláčů.
Šimánková St.

VÝSTAVA – STARÝ KVARTÝR
Při příležitosti letošní slavnosti Vinobraní se na
Starém kvartýře uskutečnila letos již třetí výstava. Jednalo se o dvě témata - Vystěhovalectví
20. a 30. let v Lužicích a Kovářství a umělecké kovářství. Obě tato témata se setkala s velkým ohlasem lužické veřejnosti. Školní mládež
i jejich rodiče se seznámili s dobou, kdy se lužičtí občané z důvodů hospodářské krize stěhovali
do všech končin světa, viděli předměty, které se
používaly k užitkovému kovářství a také jak se
kovářství používá v dnešní době. A starší občané
si zase mohli zavzpomínat, co se dělo v Lužicích
v době jejich dětství a mládí.
Další pěknou kulturní akcí na Starém kvartýře
bylo také setkání a beseda s našimi francouzskými přáteli, kteří v té době byli v Lužicích na

návštěvě a členové muzejního spolku jim připravili improvizovaný program v kovářské dílně.
Alena Hájková
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VZPOMÍNKOVÉ AKCE K VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Do kostela na kole

Mezi významná výročí roku 2008 patřil
i 28. říjen, kdy uplynulo 90 let od vzniku prvního novodobého československého státu v roce
1918. Tuto v historii českého a slovenského
národa nejvýznamnější událost jsme si v obci
připomenuli 27. října malou vzpomínkovou akcí
u pomníku padlých. Za přítomnosti čestné stráže
členů Sokola a místostarostky Mgr. J. Ambrožové, promluvila o významu 28. října p. uč. T. Hromková. Položením kytice květů a zapěním české
státní hymny byla vzpomínková akce ukončena.

Foto: Anna Balunová

Druhou vzpomínkovou akci uspořádala dne
28. října v sále Sokolovny TJ Sokol. O vzniku prvního československého státu, jeho zakladatelích
a problémech mladé republiky informovala přítomné členka Sokola PhDr. M. Rošková. Vzpomenula, že jenom z Lužic si první světová válka
vyžádala 53 obětí. V legiích, které byly vlastně
první československou armádou a sehrály při
vzniku republiky nemalou úlohu, bojovalo z naší
obce 24 mužů. Starosta Sokola A. Komosný se
ve svém projevu zaměřil hlavně na významnou
úlohu členů Sokola při vzniku republiky a při
zajištění územní celistvosti mladého československého státu. Organizace sokolstva se stala
vzorem při vnitřním uspořádání legií, pomohla
při zajištění pořádku v prvních dnech existence republiky i při obraně hranic s Maďarskem.
Na závěr sokolské vzpomínkové akce zazpívala
skupina žen tři písně: Rodná zem, Tá naša zem
a oblíbenou píseň T. G. Masaryka Ach synku,
synku. Poslední píseň zpívali společně všichni
účastníci v sále.
Výbor Sokola Lužice
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Možná jste si všimli, že
v neděli 21.9.2008 bylo u kostela víc cyklistů než tomu bývá
jindy. Šlo o to, abychom si
mimo jiné uvědomili, nebo se
rozpomněli, že do kostela to
v Lužicích není zas tak daleko,
a není nutno z garáže vytahovat
auto, které si chce aspoň jed-

nou v týdnu přispat. Cesta do
kostela by se nemusela zkrátit
na ty dvě tři minuty v autě, ale
můžeme ji natáhnout třeba na
20 minut (nebo i více), a po
cestě se zase potkat se známými či sousedy a prohodit s nimi
nějaké to slovíčko. Nebo i když
jdeme sami, máme tak v dneš-

ním uspěchaném světě trochu
času porozmýšlet nejen o tom,
jestli po mši stihneme k obědu
udělat brambory, nebo jestli by
se radši hodila rýže, ale je tu
možnost pouvažovat nad věcmi duchovními. Nemusíme při
cestě listovat v Písmu a hledat
citáty k meditaci, za ty roky už
toho v hlavě většinou máme
dost. Ale to se spíš opravdu
hodí pro pěší, držme se tématu
a řídítek. Na kola nás tentokrát
sedlo docela dost, a když tomu
nebude bránit počasí, možná
nám ta sportovní nálada vydrží
až do Vánoc. Přespolní, nebo
ti, kteří by se třeba kvůli zdravotnímu stavu do kostela bez auta
nemohli dostat, klidně využívejte
moderních prostředků. Nebudeme tu dále rozvádět výhody
či nevýhody jízdy na kole, to
si můžete přečíst na stránkách
projektu (www.dokostelanakole.cz). Byla to akce datumově
vymezená, ale můžeme v ní dál
pokračovat pokaždé, až uslyšíme vyzvánět ke mši.
Josef Molnár

Paličkování aneb „Levý přes pravý, pravý přes levý“
Od srpna tohoto roku zahájil
svou činnost kroužek ručních
prací pod vedením paní Mgr.
Ivy Novotné z Hodonína. Tato
bývalá paní učitelka matematiky a fyziky má svůj ateliér na
hodonínském náměstí a vede
i kroužky ručních prací v různých obcích našeho okresu.

Ženy z Lužic si vybraly techniku
paličkování a patchworku. Zpočátku jsme se scházely každý
pátek vpodvečer na „Starém
kvartýru“, později v učebně
ZUŠ v budově ZŠ Lužice.
Paní učitelka si nás všechny získala svým nadšením pro
tyto činnosti a my jsme se za

to snažily docházet do hodin
a plnit si své „úkoly“.
Je to obdivuhodné, protože
zvláště začátky techniky paličkování jsou velmi obtížné a tak
jsme slyšely jen poznámky
typu „levý přes pravý, pravý
přes levý“ a podobně. Přes
počáteční neúspěchy se všem
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účastnicím našeho kurzu podařilo vytvořit sice jednodušší, ale
zato velmi hezké práce.
Moc děkujeme paní Věře
Kotáskové za to, že tento kurs
zorganizovala a Mgr. Ivě Novotné za její trpělivost. Na jaře
bude činnost kroužku zase
pokračovat, takže v případě
zájmu můžeme přibrat další
zájemkyně.

Marie Havránková

KULTURNÍ OKÉNKO
CHASA INFORMUJE
Vážení a milí spoluobčané,
Slovácký krúžek Lužice letos
pořádal celou řadu kulturních
a společenských akcí.
Krojový ples se uskutečnil
12. ledna a k tanci a poslechu
hrála DH Skaličané. Pro předtančení jsme tentokrát zvolili
Moravskou besedu a pozvali jsme si hosty z Hodonína,
Rohatce, Ratíškovic, Moravské Nové Vsi a Mikulčic. Celkem tancovalo 9 koleček, což
Sokolovna ještě nezažila.
Další kulturní akcí, kterou
jsme připravili, byl Fašaňk.
Konal se 2. února. Fašaňkový
průvod vedli tanečníci s šavlemi v čele s gazdou. Tančili
kruhový tanec „pod šable“ za
doprovodu místního „lužického
štrajchu“ (trumpeta, harmonika
a ozembuch). V průvodu však
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nesměli chybět ani kominíci,
kteří přinášejí štěstí, cikánky
věštící budoucnost, maska
smrti symbolizující zimu, nebo
postavy „slaměných“ a medvěd. Průvod vyšel ze Starého kvartýru a prošel ulicemi
U Vrchnice, Dvorní, Vinohrádky, Záhumenní a Velkomoravskou zpět na Starý kvartýr.
Na Velikonoce jsme si připravili Velikonoční zábavu
s koštem. Podařilo se nám
shromáždit cca 110 vzorků
kvalitních vín od lužických, ale
i přespolních vinařů z Mikulčic.
K dobrému vínu nám hrála CM
Slovácko z Mikulčic.
Cyrilské hody se již tradičně
konaly na začátku prázdnin, tentokrát od 5. do 8. července.
V sobotu se uskutečnilo
pod májů předhodové zpívání
s názvem Veselo pod májů.

Kromě domácího mužského
a ženského sboru zazpívali
sourozenci Baťkovi a domácí
sóloví zpěváci. Taneční složku
obstaral DNS Lužičánek, FS
Žerotín ze Strážnice a nejlepší
verbíři ze Slovácka. Celý pořad
doprovázela CM LÁLIA.
Do nedělního průvodu se
sešlo 14 šohajů a 13 děvčic,
do kroku nám hrála DH Skaličané. Přespolních šohajů
dojelo celkem 110. Pondělní
program narušilo večer počasí.
Mužáci opět dojeli na voze řízeném Zdeňou Vojtíškem. Úterní
vybírání se tentokrát vydařilo
a obešli jsme celou dědinu.
Polovina září je období vinobraní, to lužické se uskutečnilo 13 září. V průvodu se sešlo
8 šohajů a 16 děvčic, děti
z Lužičánku, hotaři, policajt
a občané ze spřátelené obce

z Francie z Isdes. Hrála DH
Zlaťulka.
V roce 2009 se můžete těšit
na tyto akce:
17. ledna
Krojový ples
21. února
Fašaňk
12. dubna
Velikonoční
košt vín
3. července
Předhodové
zpívání
4.-6. července Cyrilské hody
12. září
Tradiční
Vinobraní
Chtěl bych poděkovat všem,
kteří podporují naši činnost,
zejména obecnímu úřadu,
bez jehož finanční pomoci by
jsme nemohli dodržovat takové množství zábav a tradic,
dále pak Lužickým mužákům,
zahrádkařům a vinařům, Zdeňovi Vojtíškovi za vození koňmi
po hodech, všem lidem, kteří
chodí na naše akce, a nakonec všem rodičům, hlavně
maminkám za chystání krojů.
Závěrem bychom rádi poprosili rodiče mladých dívek
a chlapců, aby se snažili vést
své ratolesti k lásce k tradicím
našich předků a někdy vypravili děti či dospívající do kroje,
ať už půjčeného nebo vlastního. V případě Vašeho zájmu
o jakékoliv informace ohledně
kroje či čehokoliv jiného, co se
týče folklóru, je Vám kdokoliv
z nás plně k dispozici.
Za Slovácký krúžek
stárek Jakub Buchta
Poz. Zapůjčení kroje je
možné po domluvě na OÚ.
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A MAŠKARNÍ TANEČNÍ ZÁBAVU

TJ Sokol Lužice, TJ Baník Lužice a Obec Lužice
pořádají

Partnerství Isdes - Lužice
S FRANCOUZSKÝMI PŘÁTELI

P L E S SP ORTOVC Ů
14. února 2009
v sále sokolovny v Lužicích.
K tanci hraje skupina AMADEUS.

Jste všichni srdečně zváni.
Bližší informace budou zveřejněny na vývěskách,
webových stránkách obce a v místním infokanále.
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V září naši obec navštívili
francouzští přátelé. Zúčastnili
se především slavností vinobraní. Přijel nově zvolený starosta z Isdes pan Alain Leboulange se svou manželkou
a další členové rady v Isdes.
Velmi zajímavá byla jejich účast
v průvodu, který se konal
během vinobraní. Všichni se
ukázali v krojích typických pro
jejich oblast, kde žijí. Byl pro
ně připravený zajímavý a pestrý program. U radnice předali
našemu panu starostovi dárek

- vycpaného bažanta a dřevěného divočáka. Starosta obce
Lužice věnoval panu starostovi
z Isdes klobouček a ten byl pak
přijat mezi lužické mužáky.
Během vinobraní uspořádala základní škola ve spolupráci
s obcí dýňové odpoledne. Děti
mohly přinést zhotovené dýně,
nebo si je spolu s rodiči vyrobit
přímo na místě v parku U Vrchnice a zapojit se tak do soutěže
o nejlepší dýni. Porota složená
z francouzských přátel vybrala
tři nejlepší ve dvou kategoriích.

Těm předal odměnu pan starosta z Isdes.
Francouzští přátelé odjížděli
od nás velmi spokojeni, nejen
díky připravenému programu,
ale i vstřícnému přijetí všech
rodin, u kterých bydleli. Naše
přátele ubytovali Bastlovi, Bravencovi, Hájkovi, Kremlovi,
Maradovi, Pryglovi a Vojkovští.
Děkujeme jim za ochotu a starostlivou péči.
Přátelství
mezi
oběma
obcemi pokračovalo další
akcí, která proběhla v sobotu
25

Francouzská delegace na Vinobraní

Projev francouzského starosty

Spojení webkamerou s francouzskými přáteli
26

6. prosince. V rámci mezinárodní akce Telethon v obou
obcích splétali provázek na
speciálních strojcích. V Lužicích jsme tento provázek nazvali šňůrou partnerství. Z obou
obcí vyrazila symbolická štafeta, jejímž cílem bylo splést
provázek v délce 75 m (1 m =
10 km ). O délce již spletené
šňůry jsme se vzájemně informovali přes telefonické spojení a webovou kameru zhruba
v 1,5 hodinových intervalech.
V Isdes má tato akce charitativní charakter, u nás v Lužicích
spíše společenský a zábavný.
Dopoledne přišel Mikuláš,
který nejmenším dětem rozdal
nadílku. Odpoledne si mohli
všichni zazpívat při karaoke,
které připravil Matěj Motyčka.
Plánovaná délka šňůry se nám
podařila splést již ve 12:45
hod., a tak jsme pokračovali
v pletení až do Isdes. Tam jsme
dorazili v 16:13 hodin. Uplést
kousek šňůry mohl každý, kdo
přišel. Získal tím poukázku,
kterou mohl podpořit vybranou
organizaci, která v obci funguje.
Organizace, které získaly nejvíce poukázek, získaly od obce
mimořádnou finanční odměnu.
Pořadí je následující : TJ Baník,
základní škola, mateřská škola,
TJ Sokol,muzejní spolek, klub
česko – francouzského partnerství, Brontosaurus, farnost,
klub seniorů, Slovácký krúžek,
Junák, knihovna, mužáci, ČSZ,
svaz chovatelů, ZUŠ, svaz včelařů. Zúčastnilo se přibližně
200 dětí a dospělých. Namotali 145 m šňůry. Všem děkujeme za účast.
Přátelství mezi lidmi z Lužic

a Isdes se rozvíjí ve všech
směrech, formální i neformální
cestou. Do organizace návštěv
se zapojuje stále více občanů.
Klub česko – francouzského
partnerství, který vzniká v naší
obci, uvítá další členy, případně
i ty, kteří jsou ochotni pomoci
při organizování dalších návštěv přátel z Isdes v Lužicích.

Telethon v ISDES

Jana Líčeníková

K malbě na obálce
Na titulní straně tohoto čísla
Lužického zpravodaje je malba
od mladé francouzské umělkyně Pascale Marq, která žije
v partnerské obci Isdes. Letos
na podzim navštívila s francouzskou delegací Lužice.
Pracuje jako zahradní architektka, ve volném čase se zabývá
- výtvarným uměním, uměleckou fotografií. Ukázku její tvorby najdete na www.pmgalerie.
canalblog.com.
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Z literární tvorby občanů

Jak probíhal Telethon V ISDES
Upletli 193 m dlouhou šňůru
Organizovali:
diktát – psalo kolo 25 dospělých ( nejlepší jen 4 chyby, nejhorší 30 a více chyb )
výšlap do lesa, 8 km, lukostřelba, rána na branku, prodej
marmelády a tradičních výrobků, hry pro děti, tombola
Večeře: okolo 100 lidi, 14
EUR/dospělí a 7EUR/děti
menu:
Kirr jak aperitiv (rybízový
likér)
Chili con carne(mexická
specialita: fazole a maso
často moc pikantní)
Sýry a sálat
jablečný koláč a káva
Country musik
Degustace českého bílého
a červeného vína koupeného
při letošní návštěvě Lužic.
Při všech akcích mohli vložit
nějakou finanční částku do
urny na charitativní podporu
nemoci myopatie.
V ISDES vybrali během soboty + 3600EURO, to znamená
6EURO na obyvatele (Francie
průměr je 2EURO na obyvatele).
TELETHON 2008
ve Francii (22 ROČNÍK)
Přímý přenos na francouzké televizi se vysílal 30hodin
nepřetržitě od pátku 05.12.
19h do neděle 07.12. 01h.
Na organizaci se podílelo okolo 1200 lidí.
V 2008 bylo vybráno
95200125 EURO, to je
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2.380.003.125 Kč. Od pátku do neděle proběhlo v celé Francii
22000 akcí.
Tento rok byl kmotrem známý zpěvák JULIEN CLERC a mluvčím osmiletý chlapec nemocný myopatií.
Peníze nedošly jen od občanů, ale taky od známých firem: Aoste,
Cadbury, Campbell, Colgate-Palmolive, Danone, Laboratoire Vendôme, Orangina-Schweppes (12 až 18% z kupní ceny výrobků) .
Na webové adrese telethon.france2.fr/2008/ se můžeš podívat na ten televizni show.
Didier Jordens

POVÍDÁNÍ PRO ZIMNÍ VEČERY
V časech mého dětství, kdy ještě nehrála roli
jenom televize, jak je tomu dnes, ožívaly hlavně
s příchodem podzimu a zimy besedy.
Od jara bývalo v hospodářství hodně práce a na
nějaké scházení nebyl čas, ale jakmile nastal čas
ojíněných švestek a podzim se začal hlásit ke slovu, ožívaly znovu i besedy.
Obec se tenkrát hemžila různými svéráznými
postavičkami, jaké při dnešním stylu života už snad
ani neexistují, anebo je v této uspěchané době
nevnímáme.
A tyto postavičky bývaly často zdrojem různých
vyprávění a příhod. Bývali to lidé, kteří nebrali životní karamboly příliš vážně, také různé pochybné
existence, ale i úctyhodní živnostníci a pantátové.
Všichni vytvářeli zdravé jádro obce a lidé měli
k sobě daleko blíž než dnes.
Bylo to prosté: jedni potřebovali druhé.
Ale vraťme se k besedám. Kolem sedmé hodiny
večerní se začaly scházet besednice každodenní,
které k nám s konvičkami chodily zároveň pro mléko.
Teta Růža Vymyslická od naproti, tetička Božena Birsáková, panímáma Vlčková – nebo jak hlásala otlučená plechová tabulka na vratech u Šenků: „Terezie Vlčková – porodní asistentka“. Tato
pocházela ze Slovenska, ze Skalice, byla svobodná slečna a pomáhala na svět dětem, než začala
fungovat hodonínská nemocnice.
Také přicházela panímáma Klevetová, pekařka.
Potřebovala občas mléko na zadělávání.
Když jsem byla dítě, pekli už málo, ale pamatuji se, že se k nim nosívalo do pece upéct těsto
už hotové. A sice těsto chlebové, v kulatých nebo
oválných slaměnkách a potom koláče a „lepší
pečivo“, vždycky před většími svátky – na hody,
Velikonoce, Vánoce, na větší svatbu.
Panímáma pekařka nosívala vždy dlouhé tmavé
šaty, až po kotníky, stejně dlouhou světlou zástěru
vzadu na knoflíky a na hlavě světlý šátek. Vlídně
porozprávěla s ostatními a zase šla.
Tatínek přišel z chléva od večerního dojení s hrotkem napěněného mléka a začal ho rozdělovat.

Dostaly kočky na svůj plechový talířek, besednice do svých konviček, něco se nechalo pro
domácnost a největší část se odměřila „k Morávkům do sběrny“, odkud se mléko vozilo do hodonínské mlékárny.
To bývala moje každodenní povinnost – odnést
naplněné konve k Morávkům, kde tetička zkontrolovala množství a změřila tučnost.
Když se v kuchyni sešli už všichni hosté a posedali, kam se dalo, zalehla jsem si také na rozevírací
lavici na dřevo vedle sporáku a poslouchala.
Do hovoru besednic klapotal maminčin šicí
stroj, pištělo staré rádio, na kterém se otec snažil
naladit Svobodnou Evropu nebo Hlas Ameriky,
pod otomanem dřímali kocouři.
Z kamen se rozlévalo příjemné teplo a linula se
vůně ovoce, které maminka sušívala na síťkách
v troubě. Tou vůní býval provoněný celý dům.
Tyto podvečerní chvíle měly svůj krásný a neopakovatelný půvab. Řeči dospělých byly žertovné, nebo zaváněly romantikou, občas se pomluvil
někdo momentálně nepřítomný a nezřídka se také
všichni zúčastnění mezi sebou dobře pohádali.
Ale i ty hádky byly většinou, jak se říká „pro
slepičí kvoč“, nebyla v nich žádná zlovůle nebo
nenávist.
A než se beseda rozešla, což bývalo někdy
i kolem jedenácté hodiny, byli všichni zase zadobře,
na druhý den se zase sešli a beseda pokračovala.
Svou dětskou duší jsem tenkrát nevnímala to,
co mi dnes chybí a jistě nejen mně, ale i jiným
lidem. A sice takové nějaké lidské teplo, lidskou
soudržnost a pěkný vztah mezi všemi …
Vždyť si lidé život jeden bez druhého neuměli
ani představit! Doba se změnila, změnili se i lidé
a bohužel, hodnoty duševní se z našeho života čím
dále tím více vytrácejí.
Život na vsi byl vždycky plný práce a starostí,
žádný to neměl jednoduché a hezká chvilka byla
jednou z mála možností, jak si život zpříjemnit.
Škoda jich!
Miroslava Ištvánková
Muzejní spolek Lužice
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ZÁBLESKY Z MINULOSTI

V tomto předvánočním čase se přihodila
zvláštní věc. Přišel nám překvapivý, ale milý
dopis od spelentologů z Liptovského Mikuláša.
Váženi priatelia,
Zme jaskyniari z Liptovského Mikuláša, ktorí
dlhe roky skúmajú jaskyne v Nízkých Tatrách.
Nahodou sme si všimli jedného nápisu v Jánskej doline z roku 1910. Zhodou okoľnosti to
bol občan Vašej obce Štěpán Bednářík (narodený 1885). Posielame Vám pre zaujímavosť fotografiu tohto nápisu, ak máte záujem
môžete to zverejniť aj na internete, bližšie info
samozrejme dodáme. Ak náhodou žijú jeho
potomkovia, tak im to, prosim, dajte vedieť…
Peter Holubek,
predseda Speleoklubu Nicolaus,
Liptovsky Mikulas
Bednáříkovi již v Lužicích nežijí. Jejich příbuzným je náš nejstarší občan pan Oldřich Slížek.
Pisatel v jeskyni byl strýček, jeho již zemřelé
manželky paní Filomeny Slížkové rozené Bednáříkové.

Další záblesk z minulosti se objevil letos v srpnu. Obrátil se na nás badatel Jan Pešek (který
fotograficky mapuje památky obětí válek) s dotazem, proč je na našem lužickém památníku napsán spolu s nadporučíkem Štěpánem Kurkou
i nadporučík František Hekl, který je rodákem
z Nemojan.
Pro nás to byla velká neznámá. Nejprve
jsme mysleli, že jde o záměnu jmen, chybu.
V Lužicích kdysi žili Hyklovi, a tak jsme zapátrali v kronice. Všude bylo psáno jen o nadporučíku Štěpánu Kurkovi, a když jsme připravovali
publikaci „Občané a rodáci Lužic – účastníci
boje proti fašismu…“, také jsme se s tímto jménem nesetkali. Kdo by si mohl více pamatovat
historii stavby památníku v roce 1946? Až paní
Anežka Zimková, dřívější kronikářka si vzpomně-

la. - ,,Napsání jména Františka
Hekla si přáli manželé Kurkovi.
Byl to přítel jejich syna Štěpána a společně s ním zahynul při
náletu v Deblinu.“
S poděkováním za informaci nám pak poslal pan Pešek
podrobný životopis Františka
Hekla. Potvrdil tak naše zjištění. František Hekl se narodil
24. ledna 1915 v Nemojanech
na Vyškovsku. Tak jako Štěpán
Kurka, studoval i on v Hranicích
na Vojenské akademii. Oba po
okupaci opustili vlast a vstoupili do zahraniční armády. Jako
letci zažili nálet Němců na
letišti v Deblinu. Zde Š. Kurka,
Z. Ros, O. Šandor zahynuli.
František Hekl se z těžkého
zranění vyléčil (to rodiče Kurkovi nevěděli). Nadporučík
letectva František Hekl byl pak
v Anglii zařazen jako stíhací
pilot. Zahynul 25. 10. 1941.
Až v roce 1982 našli náhodou
sportovní potápěči vrak jeho
letadla v jezeru Loch Don.
Jména obou hrdinů –
Š. Kurky i F. Hekla jsou také
na památníku v Dejvicích
(podrobný životopis je u obecní kronikářky).
M. K.
Chci poděkovat pánovi
z Lužic, který našel kartičku zdr. pojišťovny mé
dcery a vynaložil nemalé
úsilí, aby nás našel. Byl
velmi laskavý a kartičku
mi přivezl až domů.
Děkuji L. Lekavá,
Dolní Bojanovice
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Z HISTORIE

OSMÁ ZRNKA Z MORAVSKÝCH
POLÍ ( a ještě osmičky….)

V závěru krásného osmičkového roku bychom rádi vzpomněli také na pár střípků z naší moravské minulosti a připomněli historická léta, která nejsou tolik známá, ale přesto
dějepisně významná...
L.P. 678
– koncem 7. a v první polovině 8. století pronikaly z jv. Evropy do
Pomoraví a Podyjí bojovnické družiny (Moravanů), které se Slovany, kteří se tu usadili již dříve, budovali moravský státní útvar.
898
– vnitřní spory mezi Mojmírem II., králem Moravanů (nástupcem
moravského krále Svatopluka) a jeho nedospělým bratrem
Svatoplukem II. V těchto dobách byla Morava známa na anglosaském dvoře ve Winchesteru, kde král Alfréd Veliký podle
ní určoval polohy některých sousedních států. Své informace
tehdy čerpal i arabský geograf Ibn Rusta.
1048
– V Rajhradě bylo u kostela s. Petra a Pavla založeno benediktinské probošství břevnovského kláštera.
1148
– České stráže na hranicích s Moravou měly přísný rozkaz
nepouštět nikoho do Čech bez povolení českého vévody.
1208
– Moravský velmož Lev z Klobouk založil premonstrátský klášter
v Zábrdovicích (Brno).
1308
– Při jednání ve Znojmě se Fridrich (rakouský vévoda) vzdal
nároků na Moravu a Čechy zástavou na 45 tis. hřiven stříbra
náhrady (podržel si však Znojemsko, Jihlavu, Veveří, Ivančice,
Pohořelice a Podivín).
1428
– moravští stavové podobojí a podjednou učinili smlouvu o příměří. Husitská vojska z Čech vtrhla znovu na Moravu. Pod
vedením Prokopa Holého obsadila Uh. Brod, od Veselí táhla
za pustošení a drancování k Bratislavě. Zpáteční cesta vedla
Čechy přes Uh. Brod do Slezska.
1528
– Na zemském sněmu Moravského markrabství v Brně dosáhl Ferdinand I. (král Uher, Čech, markrabí Moravy atd.) usnesení, že Moravané postaví proti Turkovi do pole 3000 pěších a 200 jezdců.
1608
– Moravské markrabství se odloučilo od koruny a krále Čech,
a poněvadž ten přestal být markrabím, pozbyl práva Moravanům cokoliv nařizovat. Nejvyšším zemským hejtmanem byl
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zvolen Karel St. ze Žerotína. Uherský kníže
Matyáš II. charakterizuje Moravu jako svrchovaný a samostatný subjekt mezinárodního
práva. Morava razila své vlastní mince.
1708
– Kurucové vpadli na Moravu a vyplenili Vsetín. Oblehli Strážnici, avšak generál Viardot
přiměl Kuruce k odtažení. V bitvě u Trenčína
porazila moravsko - rakouská vojska na hlavu
Rákoczyho konfederované oddíly.
1808
– Císařským patentem byla v Moravském markrabství zřízena zemská obrana, určená
k hájení vlastenecké půdy. 500 tis. zlatých
šlo na obranu, 100 tis. na svatební dar pro

císaře a Marii Luisu. Stavové pak poskytli
240 tis. zl. na nákup koní pro jízdu - koňstvo.
Napoleonské války otřásly Evropou.
1908
– Moravské markrabství mělo rozlohu 22.212 km2
a 1 437 706 obyvatel. Moravanů se hlásilo
k české obcovácí řeči 71,36%. 27,9% byli
Němci. Moravský zemský výbor se staral
o zemskou správu, zemský majetek a podniky, zemědělství, živnosti a průmysl, zdravotnictví, veř. bezpečnost, vzdělání a vyučování, vědu, literaturu, umění, veřejné stavby
a dopravu a zemské daně. Zemský soud byl
v Brně, krajské v OC, ZN, NJ, UH.
JH Dv12

HISTORICKÁ VÁNOČNÍ VÝPRAVA
Letos na Štědrý den tomu bude rovných 40
let, co se lidé poprvé vydali k Měsíci. Nepleťme
si to ale s Armstrongovým „obrovským skokem
pro lidstvo“, první přistání se uskutečnilo až
v červenci 1969. Tehdy, v prosinci 1968 se lidé
poprvé odvážili dál než na oběžnou dráhu okolo
Země. Frank Borman, James Lovell a William
Anders v Apollu 8 desetkrát obletěli Měsíc, ve
vzdálenosti asi 100 km od jeho povrchu. Tento
let se vůbec neměl uskutečnit, protože byl dost
riskantní (loď neměla modul používaný k přistání
na Měsíci a tak všechny životně důležité manévry byly závislé jen na jednom motoru), ale Američané potřebovali jasný triumf v závodu o Měsíc
se Sovětským svazem a tak se kvůli zpoždění ve
vývoji modulu, sloužícího k přistání na Měsíci,
rozhodli trochu zariskovat. Vyšlo to, mise probíhala až neuvěřitelně hladce a vstoupila do dějin.
Potkalo ji doslova jen pár technických zádrhelů
(zatímco pozdější mise, přistávající na Měsíci,
se běžně setkaly s několika desítkami závad).
Start se uskutečnil 21. prosince 1968. Druhý
den letu se u velitele Bormana objevila střevní
chřipka, měl průjem, zimnici a zvracel. Doktoři v řídícím středisku mu naordinovali potřebné
léky a nazítří už byl velitel fit. V ten den se usku32

tečnil první televizní přenos z Apolla 8 a astronauté šokovali všechny diváky záběry Země za
oknem, byla veliká jen asi jako dlaň. 24. prosince loď vstoupila na měsíční orbit. Posádka fotila
a pozorovala ostošest. Na Štědrý večer uskutečnili první televizní přenos od Měsíce, záběry
kráterů pomalu ubíhajících za oknem byly doplněny hlasy posádky, astronauté četli prvních
10 veršů z bible. Loď se nedlouho poté vydala
zpět k Zemi a 27. prosince bezpečně přistála
v Tichém oceánu.
Co se týče aktuálního dění v kosmonautice,
zmínil bych odloženou misi raketoplánu Atlantis
k Hubbleovu vesmírnému dalekohledu, uskuteční se nejdříve v květnu. V listopadu se raketoplán Endeavour vydal k Mezinárodní kosmické
stanici, posádka opravila mechanismus, který
otáčí solární panely stanice za Sluncem a doručila na stanici nové vybavení, které bude potřeba
na jaře, při rozšíření základní posádky ze 3 na 6
členů. Vybavení zahrnuje nové „ložnice“(obytné
buňky se spacáky), druhou toaletu, čističku
vody (díky které získáte vodu i z lidské moči)
a přístroje pro fyzické cvičení (aby astronautům
při dlouhodobých pobytech ve stavu beztíže příliš neochably svaly). Jako další se k Mezinárodní

kosmické stanici vydá v únoru raketoplán Discovery, poveze další solární panely.
Samozřejmě se neustále něco děje i na
obloze. Večer si můžeme vychutnat pohled na
opravdu velmi jasnou večernici (planeta Venuše,
v období nejlepší viditelnosti je po Měsíci 2. nejjasnějším objektem noční oblohy), její výška nad
jihozápadním obzorem ve večerních hodinách
se stále zvětšuje. S trochou štěstí můžeme za
soumraku spatřit i jen trochu méně jasný Jupiter, ovšem jen velmi nízko nad jižním obzorem,
období jeho viditelnosti už končí.
Tato dvě nebeská tělesa se k sobě začátkem
prosince dostala na obloze dost blízko.
Minulé Vánoce úřadoval na nočním nebi Mars,
tentokrát ho však neuvidíme, měl by se objevit
na ranním nebi až někdy na jaře. Letos v létě
se opět po internetu šířila „kachna“ zájemcům
o vesmír známá už z léta 2006. Tento řetězový email sděloval, že 27. srpna bude na nočním
nebi viditelný Mars velikosti Měsíce v úplňku.
Samozřejmě že šlo o naprostou hloupost. Jednak Mars v té době už nebyl pozorovatelný vůbec
a navíc je vyloučeno, aby někdy na nebi dosáhl
takové velikosti. Zdaleka jí nedosáhl ani v roce

2003, kdy se rekordně přiblížil k Zemi a nastaly pozorovatelské hody (tenkrát byl asi 70krát
menší než Měsíc v úplňku). Když se tato zpráva
šířila poprvé v roce 2006, spousta lidí jí uvěřila a vyrazila na hvězdárny, kde je ovšem čekalo
zklamání. Kromě Venuše a Jupitera se můžeme
z planet těšit ještě na Saturn, který najdeme na
obloze ve druhé polovině noci.
Bylo by neodpustitelné nezmínit se o zimních
souhvězdích. Především Orion je totiž skutečný
klenot noční oblohy. Se svojí Velkou mlhovinou
(jedinou na severní obloze viditelnou pouhým
okem), jednou z největších dosud objevených
hvězd Betelgeusem (na nebi krásně oranžový) a dalšími lákadly opravdu stojí za to si kvůli
němu vyjít do mrazu zimní noci. Kromě něho si
všimněme také Býka s jeho nádhernou hvězdokupou Plejády, nejjasnější hvězdy severní
oblohy Sírius, na východě se objevujícího Raka
s hvězdokupou Jesličky, jasné hvězdy Capella
ze souhvězdí Vozka přímo nad námi atd., zimní
hvězdná obloha toho nabízí skutečně mnoho.
Vít Straka

LUŽICKÝ BETLÉM A METODĚJ FLORIAN
Každoročně před Vánocemi navštěvuje kostel sv. Cyrila a Metoděje v Lužicích mnoho návštěvníků. Nejen při mši přicházejí dospělí, ale
především děti obdivovat krásný betlém, který
je ozdobou lužické farnosti již více jak padesát
let. Barevné, v lipovém dřevě vyřezané figury
jakoby chtěly obživnout. Všichni míří k jesličkám. V bohatém průvodu vidíme skupiny pastýřů, muzikantů, krojované děti i mládež, dívky
i pacholky přinášející dary. K jesličkám míří také
hospodáři a hospodyně, bohatí sedláci i chudí
domkáři, stařečci a stařenky v starobylých krojích i horníci z nedalekých dolů. Přichází i průvod, ve kterém nechybí slon a velbloudi, v drahých látkách oblečení sluhové a především sami
tři králové. Ponocní vytrubují a policajt bubnuje

tu zvěst, že na Štědrý večer se v lužickém betlému také narodí Ježíšek. Nad vší tou nádherou
bdí anděl a hlásá: „Gloria in excelsis Deo!“
A opravdu na půlnoční štědrovečerní mši přináší
kněz postavičku malého Ježíška a ukládá ji mezi
jeho rodiče sv. Marii a sv. Josefa.
Na počátku 60. let 20.století vytvořil na žádost
P. Josefa Krejčího pro lužickou farnost tento betlém jeden z významných českých betlémářů 20.
století pan Metoděj Florian.
Metoděj Florian se narodil 6. prosince 1904
ve Staré Říši. Společně se svými jedenácti
sourozenci byl vzděláván doma svým otcem
Josefem Florianem, spisovatelem a vydavatelem křesťanské literatury. Rodina žila v chudo33

bě a skromnosti a také v lásce k umění a k Bohu. Všech
dvanáct dětí rodiny Florianovy
bylo výtvarně i hudebně velmi
nadáno. Metoděj byl obdařen
nejen řezbářským talentem,
ale i absolutním sluchem a jako
varhaník a sbormistr působil
několik let například v břevnovském klášteře při kostele sv.
Markéty v Praze na Břevnově
a u sv. Jakuba v Jihlavě.
Kromě hudby se věnoval
i výtvarnému umění, ilustroval
knihy, vytvářel kaligraficky unikátní svazky na ručním papíře,
které sám vázal. Metoděj Florian byl i sběratelem zbojnických písní. Celou desítku jich
zhudebnil Bohuslav Martinů.
Svůj první betlém vyřezal již
na konci 20. let 20. století.
Toto jeho první dílo s plochými figurkami ještě vymalovala
jeho sestra Marie, také nadaná malířka. Na všech dalších
betlémech však pracoval
výhradně sám. Díky ohromné
pracovitosti se neustále zdokonaloval. Zprvu při světle petrolejky u kuchyňského stolu,
později, aby nepřekážel sestrám při vaření, ve svém pokoji
zasvětil betlémům celý svůj
život. Pilně pracoval přes den
i po večerech. Každá postavička je originálem. V tvorbě jej
inspirovala díla Josefa Mánesa
a Mikoláše Alše, ale i sám život
a lidé, které potkával, i fotografie osob a krojů, které mu
zasílali objednavatelé. Proto
se někteří i v lužickém betlému
poznávají. Velkou pozornost
věnoval i pozadím betlémů.
Svým dílem se Metoděj Florián zařadil mezi nejuznávanější
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betlémům, než samotným
obřadům, navíc naivní a prosté zobrazení narození Ježíše Krista bylo chápáno jako
církvi nedůstojné. Lidé se
s tím však obtížně smiřovali
a stále častěji stavěli betlémy
i ve svých domácnostech.
Betlémy se na církevní půdu
opět vrátily v první polovině
19. století. Obliba betlémů
v 19. století dále stoupala.
Od začátku 20. století pak

lidové řezbáře kostelních betlémů. Za rok vyřezal kromě jednoho velkého kostelního betlému
i mnoho dalších betlémů menšího rozsahu. Lužický betlém
patří mezi ranější díla Metoděje
Floriana a byl vytvořen krátce
po návratu z Břevnova.
Dobrý a laskavý člověk, který měl mnoho přátel, zejména
mezi kněžími, pro které vytvořil
více jak čtyřicet betlémů, zůstal
celý život svobodný. Zemřel
3. prosince 1987 a je pochován ve Staré Říši.
Narození Ježíše Krista bylo
znázorňováno ve výtvarném
umění již ve 3. století po
Kr. Tato zobrazení, která se
snažila o umělecké zachycení představ o zrození Páně,
se postupně proměňovala až
získala podobu skutečného
předchůdce vánočních jesliček a betlémů, jak je chápeme v dnešním slova smyslu.
Jednalo se o jesličkové skříně a oltářní reliéfy zobrazující
výjevy kolem narození Ježíše

Krista. Ve střední Evropě byly
první opravdové jesle vystaveny v kostele sv. Klimenta
v Praze na Starém Městě
o Vánocích roku 1560. Od
gotiky až po renesanci byly
jesličkové skříně neměnné,
teprve v baroku se objevily
figury postav v životní velikosti a takto přešly do kostelních
jeslí. Současně se seskupení figur začalo proměňovat.
Z kostelů se jesličky dostávaly postupně do domácností.
Začaly se vyrábět ve velkém
od 16. a 17. století. Nejprve
se betlémy objevily ve šlechtických rodinách, asi v 17. století, a dále přes měšťanské
domácnosti, od 1. poloviny
18. století, se rozšířily až do
lidového prostředí. Ke zlidovění zvyku stavět jesličky velkou
měrou přispěly také reformy
Josefa II. po roce 1780, kdy
jesličky nesměly být v kostelích stavěny a vystavovány.
Důvodem pro toto nařízení
bylo tvrzení, že během vánočních mší se lidé věnovali více

dostala jejich výroba profesionální formu.
Lenka Maradová
Miroslav Havlík

Poděkování autorů článku
patří paní Julianě Jirousové ze
Staré Říše, neteři Metoděje
Floriana, a pracovníkům Muzea
Vysočiny v Třebíči za cenné
informace a připomínky.

Prameny a literatura:
RODA, Jan: Portrét tvůrce
kostelních betlémů - Metoděj
Florian. Betlémář 2007, č. 9.
VACLÍK, Vladimír: Lidové
betlémy v Čechách a na Moravě. Praha: Vyšehrad, 1988.
VACLÍK, Vladimír: Chrámové betlémy v Čechách a na
Moravě. Praha: Vyšehrad,
1990. - kapitola: Metoděj Florian a období folklorismu.
VACLÍK, Vladimír: České
betlémy. Praha: Integra, 1994.

SPORT

VOLEJBAL
V lužické sokolovně se dvakrát do týdne schází kromě zkušenějších volejbalových družstev také oddíl zvaný „Přípravka“. Nejsou v něm však žádné mladší ročníky, ale zástupci všech generací, kterým jde především o radost z pohybu a společných aktivně
strávených chvil. I přes vědomí zástupců tohoto oddílu, že asi
nikdy nebudou působit v I. nebo II. lize, se snaží ze všech sil naučit nepřeberné množství volejbalových fíglů. Důkazem toho bylo
soustředění, které uspořádali ve dnech 20. – 22.června letošního
roku na Radějově. Přizvali sem starší i mladší zkušenější hráče
a dokonce také trenéra s licencí třetí třídy, který dohlížel na správné postoje, přihrávky a smeče a provedené herní kombinace.
V průběhu víkendu nachystali také dopředu dlouho připravovaný

Pohádkový turnaj. Nenašel se
nikdo, kdo by hrál bez masky.
A tak se na place objevila Pipi
dlouhá punčocha, hajný Robátko s jelenem Větrníkem nebo
Křemílek s Vochomůrkou.
Vůbec ale nešlo o to, kdo vyhrál.
Spíše si všichni měli vyzkoušet
i za náročnějších podmínek, co
se na volejbalovém soustředění naučili a snažili se to použít
v praxi.
Další aktivitou tohoto sdružení
byl i listopadový turnaj smíšených družstev, na kterém se
kromě tří domácích týmů objevil i účastník z Ostravy. Přespolní nenašel v bojích přemožitele a po právu si z jihu Moravy
odvezl cenu za první místo.
Hlavním cílem turnaje bylo pro
domácí co nejrychleji okoukat
taktiku a techniku soupeře. Na
ni po tom najít vhodnou obranu
a účinný a nepředvídaný útok.
Strategii a techniku bude potřeba přehodnotit a zpracovat na
další ročník tohoto turnaje.
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ZVEME VÁS DO SPORTOVNÍ HALY LUŽICE

OTEVÍRACÍ DOBA POSILOVNY
PŘES VÁNOČNÍ SVÁTKY

Od 19.září 2008 probíhá zkušební provoz Sportovní haly Lužice. Její součástí je kromě velkého
sálu i sál posilovny a sál aerobiku. Již od prvního dne po otevření začali sál posilovny navštěvovat
všechny věkové kategorie sportovců, a to nejen z Lužic, ale i z blízkých okolních obcí.
Velký sál je určen převážně pro míčové hry a sál aerobiku umožňuje provádět různé druhy pohybových sportů. Všem návštěvníkům je k dispozici i odborný personál, který rád poradí a pomůže.
V hale je také možnost občerstvení. Kromě samostatného cvičení se každý návštěvník může zúčastnit i různých akcí organizovaných provozovatelem posilovny.

24.12.2008
25.12.2008
26.12.2008
27.12.2008
28.12.2008
29.12.2008
30.12.2008
31.12.2008
1.1.2009

Provozní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Fitcentrum
14:00 – 21:00 hod.
14:00 – 21:00 hod.
14:00 – 21:00 hod.
14:00 – 21:00 hod.
14:00 – 21:00 hod.
10:00 – 21:00 hod.
10:00 – 21:00 hod.

Hlavní sál
15:30 – 21:00 hod.
13:30 – 21:00 hod.
13:30 – 21:00 hod.
13:30 – 21:00 hod.
12:00 – 21:00 hod.
8:00 – 21:00 hod.
8:00 – 21:00 hod.

Ceník vstupného od 19.9.2008:
Posilovna:
Jednotlivé vstupné dospělí
45 Kč
Jednotlivé vstupné studenti
30 Kč
Pernamentky dospělí
Měsíční
500 Kč/platnost měsíc
10 vstupů
400 Kč/platnost 2 měsíce
30 vstupů
1000 Kč/platnost 4 měsíce
Pernamentky studenti
10 vstupů
250 Kč
Hlavní sál:
1 hodina
400 Kč
Sál aerobiku:
Jednotlivé vstupné dospělí
45 Kč
Jednotlivé vstupné studenti
35 Kč
Organizovaná skupina s cvičitelem160 Kč
Pro organizace, podniky, odborové svazy a jiné
subjekty odběr možný i na fakturu.

Občerstvení
14:00 – 22:00 hod.
14:00 – 22:00 hod.
14:00 – 22:00 hod.
14:00 – 22:00 hod.
14:00 – 22:00 hod.
10:00 – 22:00 hod.
10:00 – 22:00 hod.

V sále aerobiku probíhají v současné době
během týdne tyto akce:
Pondělí
18:30 hod
Břišní tance
Úterý
19:00 hod
Box přípravka
Čtvrtek
18:30 hod Cvičení pro ženy
Čtvrtek
19:00 hod
Box

Kontakt: telefon 518 357 345
mobil +420 602 757 611, +420 739 862 871, e-mail: stanek@lutes
36

ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
13:00 – 20:00 hod
13:00 – 20:00 hod
14:00 – 21:00 hod
14:00 – 21:00 hod
13:00 – 18:00 hod
16:00 – 20:00 hod

Vyhlášení soutěže ve tvarování postavy „DO FORMY “
V lednu příštího roku proběhne v prostorách posilovny
haly v Lužicích soutěž „DO
FORMY. “
Co to vlastně znamená?
Zájemci o změnu své postavy
budou
organizátorem
v termínu 2. - 5. ledna 2009
vyfoceni, dostanou tréninkový
program a jídelníček. Každý
z účastníků si pak bude po
dobu 3 měsíců pod dohledem
trenéra formovat svou postavu. Po uplynutí této doby přijde na řadu opět focení.
Soutěž „DO FORMY“ bude
vyhlášena pro muže i ženy ve
věkových kategoriích 18 – 25
let, 26 – 35 let, 36 – 45 let
a nad 45 let a bude ukončena vyhlášením vítězů ve všech
kategoriích.

před

po

Bližší informace podá trenérka Ivana Sukačová,
tel. 736 473172
CENY PRO VÍTĚZE - PŘEKVAPENÍ !!!
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LUŽICKÝ TENIS V ROCE 2008
něk Repík na 572. místě (to
je 76. místo v jihomoravském
tenisovém svazu).
Letos odehráli závodní hráči
desítky turnajů i mistrovských
zápasů, z nichž tři se konaly
na lužických kurtech, byly to
turnaje mladších žáků a žákyň,
starších žáků a žákyň a turnaj
dorostu.

Účastníci minitenisového turnaje Natálie a Matěj Dvořákovi

Tenisový život v Lužicích byl
v roce 2008 velmi pestrý. Hráči a hráčky se zúčastnili několika desítek turnajů po celém
Česku.
Oddíl již má 45 členů, z toho
13 dětí do 15 let v žákovských
kategoriích, z nichž většina
hraje tenis závodně, 2 závodní
hráče v kategorii dospělí a 30
rekreačních hráčů.

V kategorii dospělých na
celostátním žebříčku je Lubomír Dvořák na 531. místě (to
je 67. místo v jihomoravském
tenisovém svazu, což je bývalý
celý jihomoravský kraj) a Zde-

REKREAČNÍ TENIS
Členové chodili pravidelně hrát po celou sezónu. Na
jaře se zúčastnili tenisového
turnaje v Kuřimi a na závěr
sezóny uspořádali dva turnaje
čtyřher. Nejprve v sobotu 13.
září za pěkného počasí turnaj
„50 plus“ (50-ti a víceletých).
Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů (10 dvojic). Vítězem se
stala dvojice PaeDr. Ivo Kurz
– Milan Fiala, která ve finále
porazila dvojici Miloš Kadala

Účastníci tenisového turnaje Lužice Burčák Open

Pavel Valoušek, Ivan Maděrič a vítězové Lubomír Dvořák a Tomáš Klásek

MLÁDEŽNICKÝ A ZÁVODNÍ
TENIS
V první stovce na celostátním
žebříčku v Česku jsou v kategorii mladších žáků sourozenci
Jiří a Jonáš Balunovi, Jiří Balun
je dokonce na druhém místě
v celé ČR, v kategorii dětí narozených v roce 1998. V kategorii starších žákyň je také v první
stovce žebříčku ČR Daniela
Dvořáková.
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Účastníci finále tenisového turnaje čtyřher Lužice Burčák Open,
zleva: Ivan Maděrič, Tomáš Klásek, Pavel Valoušek a Lubomír Dvořák

– Pavel Valoušek 6:3. Třetí
místo obsadila dvojice Oldřich
Hrdina – Zbyněk Hromek,
která porazila dvojici bratrů
Mikušových také 6:3. Hlavním
pořadatelem turnaje byl Milan
Mikuš. Dále děkujeme panu
Ing. Jiřímu Čechovskému
sponzoru turnaje a jeho firmě
ČAS, velkoobchod potravin

a nápojů. O týden později se
uskutečnil další ročník tradičního turnaje Lužice Burčák
Open. Počasí již bylo méně
příznivé než před týdnem.
Výrazně se ochladilo a ke
konci turnaje dokonce pršelo, takže jsme byli rádi, že
se turnaj vůbec dohrál. Turnaje se zúčastnilo 24 hráčů,

resp. 12 dvojic. Vítězem se
stala dvojice Lubomír Dvořák
– Tomáš Klásek z Důlní ulice,
která porazila ve finále dvojici
Ivan Maděrič – Pavel Valoušek 6:2. Třetí místo obsadila dvojice PaeDr. Ivo Kurz
– Dušan Kordulík.
Děkujeme pořadatelům, především Miloši Kadalovi, dále
obci Lužice a jejímu starostovi
Ing. Kremlovi za putovní pohár,
firmě LUTES a jejímu řediteli panu Staňkovi za zapůjčení
vybavení a dále firmě ROTO
Nové Město za ceny pro vítěze.
Významného úspěchu dosáhla dvojice našich tenistů PaeDr. Ivo Kurz – Zdeněk Repík
vítězstvím na turnaji čtyřher
O pohár starosty v Petrově.
Turnaje konaného v sobotu
11. října 2008 se zúčastnilo 23
dvojic. Naše dvojice porazila ve
finále bývalé divizní hráče Janka Hrbáče a Ing. Jana Baránka
(také hráč Lužic) jednoznačně
6:1. Gratulujeme.
VÝSTAVBA SOCIÁLNÍHO
ZAŘÍZENÍ U ŠATNY NA TENISOVÝCH DVORCÍCH
Díky svépomoci jednotlivých
členů oddílu tenisu a volejbalu,
především Ing. Jiřímu Ilčíkovi
a obci Lužice, se podařilo v roce
2008 dodělat hrubou stavbu
tolik potřebného sociálního
zařízení u šatny na tenisových
dvorcích. Věříme, že příští rok
dojde k dostavbě a že sociální
zařízení bude moci být využito
při běžném provozu i četných
turnajích mládeže a závodních
i rekreačních hráčů.
Lubomír Dvořák
39

ZPRÁVA K ČINNOSTI ODDÍLU STOLNÍHO TENISU
SOKOLA LUŽICE ZA ROK 2008
Vážení spoluobčané,
sportovci!
Dovolte mi, abych Vás seznámil se zhodnocením výsledků
hráčů oddílu stolního tenisu
Sokolu Lužice za rok 2008
podle jednotlivých družstev.
Pro „A družstvo“ byl v Krajské soutěži stanoven úkol posílit v přestupovém termínu kádr
mužstva. Tento úkol byl splněn
posilou nového hráče Zbyňka
Příkaského. Dalším úkolem
bylo umístit se na vyšší příčce
tabulky s bezpečným bodovým
ziskem od sestupového pásma. Mužstvo tento úkol splnilo
velmi dobře a k 4. 12. 2008 se
umístilo na krásném 5. místě.
„B družstvo“ postoupilo do
Okresní ligy a stanovilo si cíl
- udržet se na nesestupovém
místě v tabulce. Bohužel se
tento záměr kvůli časté nemoci
jednotlivých hráčů a z důvodů
velkého pracovního vytížení
nepodařilo dodržet. Přesto hráči zůstávají optimističtí a věří,
že ve druhé polovině soutěže
zlepší své výsledky.
„C družstvo“ postoupilo
do Okresního přeboru a bylo
v přestupovém termínu posíleno o hráče Milana Ondruše.
Především díky tomuto hráči
se mužstvo drží na 5. místě
v tabulce.
Naše nejmladší „D družstvo“
složené z žáků je účastníkem
Okresní soutěže sk. A. V letošním roce se rozrostlo o něko40

Výsledky soutěží družstev stolního tenisu
Krajská soutž II. tídy - skupina B
Po.
Mužstvo
Znojmo C
1.
2.
Vracov C
3.
Sokol Hodonín A
4.
Vranovice A
5.
Lužice A
6.
Hostradice A
7.
Slovan Hodonín C
8.
Lanžhot B
9.
Ratíškovice A
10.
Strážnice C
SAD Hodonín E
11.
Kobylí A
12.

Utkání V
9
7
9
7
9
6
9
6
9
5
9
4
9
4
9
1
9
3
9
1
9
1
9
1

R
0
0
2
1
2
1
0
5
0
2
2
1

P
2
2
1
2
2
4
5
3
6
6
6
7

Zápasy
108:54
100:62
93:69
97:65
88:74
71:91
88:74
69:93
75:87
65:97
60:102
58:104

Body
23
23
23
22
21
18
17
16
15
13
13
12

Mužstvo
Dubany B
SAD Hodonín F
Vacenovice A
Kyjov A
Kyjov B
Ježov A
Slovan Hodonín D
Ratíškovice B
Rohatec A
Strážnice D
Lužice B
Vlkoš A

Utkání V
8
8
8
6
8
6
8
5
8
4
8
4
8
4
8
3
8
3
8
1
8
0
8
0

R
0
0
0
0
2
2
0
1
0
2
1
0

P
0
2
2
3
2
2
4
4
5
5
7
8

Zápasy
103:41
83:61
94:50
86:58
79:65
84:60
71:73
64:80
63:81
59:85
43:101
35:109

Body
32
26
26
23
22
22
20
18
17
13
9
8

Okresní pebor A
Po.
Mužstvo
1.
ej A
2.
Dubany C
3.
SAD Hodonín G
4.
Slovan Hodonín E
5.
Lužice C
6.
Vacenovice B
7.
Josefov A
8.
Mikulice B
9.
Sokol Hodonín B
10.
Slovan Hodonín F
11.
Rohatec B
Ratíškovice C
12.

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

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
1
2
2
3
3
5
6
6
5
7
7

Zápasy
114:30
107:37
90:54
86:58
66:78
73:53
67:77
54:90
49:95
50:76
59:85
31:113

Body
32
29
26
26
23
19
17
14
14
13
11
11

lik nadaných mladých hráčů
a polepšilo se v tréninkové
morálce. Věříme, že čas, který
stolnímu tenisu věnují, se všem
mnohonásobně vrátí.
Závěrem bych tímto rád za
vedení oddílu stolního tenisu
poděkoval všem hráčům za
vynikající reprezentaci v naší
obci a jejich rodinám a fanouškům za podporu.

Okresní soutž A
Po.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mužstvo
ej B
Sokol Hodonín C
SAD Hodonín H
Rohatec C
ej C
Dubany D
Mikulice C
Lužice D
Ratíškovice D

Utkání V
7
5
7
5
7
5
7
4
7
4
7
3
7
2
8
0
7
0

R
1
1
0
2
1
1
0
1
1

P
1
1
2
1
2
3
5
7
6

Zápasy
86:40
85:41
94:32
82:44
71:55
61:65
48:78
14:130
35:91

Body
23
23
22
21
20
17
13
9
8

Do roku 2009 přeji hráčům, vedení Sokolu Lužice, vedení Obce Lužice
i Vám příznivcům vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti.
za vedení oddílu M. Hřebíček

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

NEJLEPŠÍ STOLNĚTENISOVÁ EXHIBICE NA SVĚTĚ
Dne 6. 11. 2008 v 17.00
hodin proběhla v naší sportovní hale - NEJLEPŠÍ STOLNĚTENISOVÁ EXHIBICE NA
SVĚTĚ v podání legend českého stolního tenisu trojnásobného mistra Evropy - Milana
Orlowského a dvojnásobného
vicemistra světa - Jindřicha
Panského.
Proti těmto borcům nastoupili
odvážní domácí stolní tenisté,
kteří sice nevyhráli, ale byli důstojnými protihráči. Děkujeme!
Vystoupení společně s obcí
Lužice zajistila Sportovní agentura Promotion Suchánek. Pro
diváky připravili hráči i organizátoři krásný sportovní zážitek
a skvělou zábavu. Kdo zůstal
doma, může jen litovat…
J. A.
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Tabulky podzimní části soutěžního ročníku Okresních soutěží v kopané
III. tída muž sk. B
1. SK Sudomice
2. Sokol Lipov
3. Sokol Hr.Lhota B
4. Slovan Bzenec B
5. Sokol Petrov
6. Jiskra Strážnice
7. Baník Lužice
8. KEN Veselí n.M
9. Velká n.Vel. B
10. Sokol Domanín
11. FK Suchov
12. Nesyt Hodonín
13. FK Nová Lhota
14. Sokol Žeravice

TJ Sokol Lužice – rozvrh cviebních hodin 2008/2009
15:00

15 30

Po

Zápas
br.Oláh

16 00

16 30

17 00

18 30

19 00

Ženy-seniorky
ses.Benešová

Zápas
br.Oláh

t
Pá

Hip-Hop Dance
br.Pinda M.-ses.erná E.
Ženy-seniorky
ses.Benešová

19 30
Hokejbal
br.Bohunský

Stolní tenis
br.Hebíek

St

20 00

20 30

21:00

Volejbal
ses.Rutarová

Aerobik
p.Brabencová
Volejbal-ženy
es.Šabartová
Stolní tenis
br.Hebíek

Florbal
br.Rutar

So

Ne

18 00

Žaky
ses.Rutarová

Út

Ne

17 30

Volejbal
br.Kotlaík
Volejbal
ses.Rutarová
Volejbal muži senioi
br.Kadala

Stolní tenis- utkání
Termíny - 4/10, 17/10, 29/11/2008, 31/1, 7/2, 28/3/2009.
Bojové umní
br.Pinda

Volejbal-ženy
ses.Šabartová

Stolní tenis 10:00 -14:00 - utkání
Termíny: 18/10, 30/11/2008, 1/2, 15/2, 29/3/2009

TJ SOKOL DĚKUJE
Výbor TJ SOKOL děkuje touto cestou všem Eduard Oláh - zápas,
cvičitelkám a cvičitelům za celoroční obětavou Radovan Rutar - florbal,
práci v oddílech tělocvičné jednoty. Jsou to:
Luděk Bohunský - hokejbal,
sestra Luďka Rutarová - oddíl žáků a volejbal, Martin Pinda - bojové umění
Irena Šabartová - volejbal,
Eliška Černá a Martin Pinda - Hip hop dance
Věra Benešová - zdravotní tělocvik,
Sylva Bravencová - aerobik,
Předsilvestrovské posezení pro členy TJ Sokol Lužice
bratři - Miloš Kadala - volejbal,
se koná 29. 12. 2008 v 16.00 hodin
Pavel Kotlařík - volejbal,
v sále sokolovny v Lužicích.
Mirek Hřebíček - stolní tenis,
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14 10
14 10
14 9
14 8
14 7
14 6
14 6
14 6
14 5
14 4
14 5
14 4
14 1
14 1

3 1
3 1
3 2
1 5
1 6
3 5
2 6
1 7
3 6
5 5
2 7
2 8
2 11
1 12

44
46
27
32
26
29
26
18
23
25
19
18
8
13

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

7
18
14
24
20
20
21
20
34
28
30
31
40
47

33
33
30
25
22
21
20
19
18
17
17
14
5
4

III. tída dorost sk. B
1. Jiskra Strážnice
2. Sokol Vlkoš
3. Sokol Lipov
4. Sl.Bzenec B
5. Vlast Ježov
6. Baník Lužice
7. St.Poddvorov B
8. Sokol Žeravice

7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
4
3
3
1
1
0

0
0
0
3
0
2
1
2

1
1
3
1
4
4
5
5

37
29
30
13
11
11
16
4

:
:
:
:
:
:
:
:

9
7
15
9
13
18
40
40

18
18
12
12
9
5
4
2

Okresní soutž žák sk. B
1. B.Lužice
2. Vacenovice
3. Bukovany
4. Sl.Moravany
5. Sokol Vlkoš
6. S.Vteov
7. N.Hodonín-žaky
8. A.Milotice
9. Kostelec
10. Bohuslavice

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
7
4
4
3
4
3
1
0

1
1
1
1
1
3
0
0
0
0

0
1
1
4
4
3
5
6
8
9

43
44
43
26
39
33
22
23
12
4

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

8
7
8
18
36
23
27
33
71
58

25
22
22
13
13
12
12
9
3
0

0 0
0 1
1 2
2 3
4 2
1 5
1 6
0 7
3 6
2 7
0 9
0 11

75
50
39
47
38
27
24
17
15
22
18
2

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

9
10
12
32
25
25
25
52
33
38
71
42

33
30
25
20
19
16
13
12
9
8
6
0

Okresní pebor pípravky sk.B
1. FK Šardice B
2. A.Milotice
3. S.Nenkovice
4. Vacenovice
5. B.Lužice
6. Sokol Vlkoš
7. Svatoboice
8. FC Vracov
9. S.Kostelec
10. FC Kyjov B
11. RSM HOŠA B
12. St.Poddvorov

11 11
11 10
11 8
11 6
11 5
11 5
11 4
11 4
11 2
11 2
11 2
11 0
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Sbor pro občanské záležitosti v Lužicích

Napsali nám...
Mirko,
rád jsem přijal Tvé řádky a stejně tak rád posílám škole pár drobných grafik Jaroslava Dobrovolského + kopii malého medailonu a přibaluji
i velký a vzácný soubor listů HODONÍN s úvodním slovem Jana Herbena. Že se zatím nemohu
rozloučit s velkým jubilejním vydáním Slezských
písní – to jsem, myslím, už prozradil.
Musím říci, že s touto zásilkou uhání do
Lužic zas fůra vzpomínek na školu. Cesta dědinou, v které se ještě nevyskytovali dědečkové
a babičky, ale stařenky a stařečci, pán a paní
sem tam některý, ale povětšině to byli vesměs
všichni tetičky a strýčkové. Samozřejmě jsme
se předbíhali všechny zdravit velice rádi a uctivě. Ve škole jsme se tuším nepřezouvali, ale své
učitele měli rádi. Jistě také na všechny vzpomínáš – paní učitelku Stuchlíkovou (ještě z Tišnova
jsme si spolu psali), p. uč. Kudlík, pí uč. Karníkovou-Capíkovou – z paměti se vynořuje jak
p. řídící Huták (i s jeho paní jsme si vyměnili též
několik dopisů) a p. řídící Martin Komosný. Jaké
to byly osobnosti a co nám dovedli dát v tom
času děsivého protektorátního sevření!
V naší rodině se naštěstí hodně četlo, ale jen
škola – včetně p. faráře Josefa Krejčího – dovedla v nás držet to pravé a zdravé české sebevědomí! Nezapomenu – i když těch učitelů v životě
jsem měl tolik! Vždyť já do školy jsem docházel
až do 27 let. Když jsem se o tom zmínil děckám
ve škole na „Potforovsku“ (= St. Poddvorově),
zvědavě se ptali „A kolikrát jste, prosím, propadli?“ Nechtělo se jim věřit (a ani mně) vůbec ne.
K těm vzpomínkám na učitele (našlo by se
jich víc, protože všichni mne neučili) vyskakuje
i vzpomenutí na pana inspektora Jana Noháče,
který se asi musel k nám přistěhovat z Břeclavi, když se stala Lundeburgem. Jistě si na něj
také vzpomeneš a možné jsi četla jeho romány z Podluží „A ona zapomněla“ nebo „Pasák
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Pavel“. Bohužel nemám, jen jeho vlastivědu
okresu hodonínského a malou knížečku k podlužácké svatbě. Kdo ví, ale kde zasuta …
A znovu k tomu Dobrovolskému. Nevím,
nevíš, jestli našel i nějakou motivaci v Lužicích?
Zajímalo by mne to. Já z mnoha svých exlibris
– knižních značek mám jen jednu „lužickou“
(přikládám), kterou pro mne před padesáti lety
vytvořil jeden kamarád.
Tož odevzdej ty věci ve škole, kantorské živly
pozdravuj od jednoho šedivějícího a šmatlajícího žáčka, a že jim přeji, aby je děcka měla ráda
asi tak trochu jako jsme měli my a ať se jim daří
nejen je vzdělat, ale i vychovat tak, aby rostla
a žila velice rovně a dobře.
Mirko, jestli jsi dočetla s trpělivostí až do konce, tak Ti gratuluji a děkuji.
Zdravím Tě srdečně a přeji hodně všeho a jistě jen dobrého.
Zdraví a vzpomíná

V roce 2008 navštívily členky SPOZ Lužice 14
občanů osmdesátiletých – paní Formanovou,
Küchlerovou, Hudcovou, Růžovou, Anovčínovou, Koláčkovou, Tománkovou, Galatíkovou,
Cahlíkovou, Kudrnovou, Blahovou, pana Tlustého, Cipryse a Šimka.
Dále navštívily 6 občanů pětaosmdesátiletých
a to paní Prostředníkovou, Mikešovou, Štorkovou, Hačundovou, Suchánkovou a pana Vlka.
4 občany devadesátileté. Byl to pan Benada,
paní Kordulíková, Jachanová a Geierová.
Navštívili nejstaršího muže v naší obci pana
Oldřicha Slížka, 92 let a nejstarší ženu paní
Františku Janíkovou, 93 let.
Na přání navštěvují členky SPOZ občany
s gratulací a malým dárkem.

Občané si rádi povykládají, postěžují, zvláště
starší občané v Penzionu nebo Domově důchodců v Hodoníně, které členky SPOZ navštívily
spolu se zástupci OÚ. Tito občané jsou vděční,
že se na ně nezapomíná a projevují zájem o dění
v naší obci.
Za SPOZ Lužice Ludmila Pindová
Po náhlém a nečekaném odchodu dlouholetých členek Sboru pro občanské záležitosti
v Lužicích paní Milady Maradové a Marie Šenkové pracoval SPOZ v letošním roce ve složení:
p. Ludmila Pindová, Zdeňka Hřebačková a Marie
Bayová. Výtvarné zpracování kroniky SPOZ má
na starosti paní Zdeňka Šimková. Těmto členkám patří naše poděkování.
J. A.

Senioři mají svůj den

Jožka Šindar

PODĚKOVÁNÍ
Vážení přátelé,
chceme Vám touto formou poděkovat za pomoc,
kterou jste naší obci Josefov pomohli v soutěži
o titul Strom roku 2008.
Naše Josefovská oskeruše se v této soutěži,
pořádané Nadací Partnerství a pod záštitou
Ministerstva životního prostředí, umístila na krásném druhém místě, a to díky Vaší pomoci.
Jsme rádi a velmi oceňujeme, že jsme se u Vás
setkali s tak vstřícným postojem.
S přátelským pozdravem za Obec Josefov
Vojtěch Pospíšil, místostarosta

Mezinárodní den seniorů se slaví každoročně 1. října. Při příležitosti Dne seniorů jsme se
zúčastnili oslavy Dne otevřených dveří konaného 2. října 2008 v S-Centru Hodonín.
Popřáli jsme všem lužickým starším občanům
hodně zdraví a předali jim malou pozornost.
Nezapomněli jsem ani na seniory v penzionu
U pekárny. V Lužicích pořádáme již tradičně
posezení pro seniory s občerstvením a kulturním programem. Každoročně se organizátoři
snaží, aby byl program pestrý a hodnotný. Letos
29. listopadu bylo pro seniory připraveno divadelní představení souboru Svatopluk v Hodoníně Ryba ve čtyřech a taneční zábava s hudební
skupinou Tornádo.
Občerstvení zajistili pracovníci obecního
úřadu, výzdobu sponzorsky firma Larix, koláče
upekly seniorky z klubu seniorů, svaz vinařů

dodal velmi chutné víno. S obsluhou pomohla
děvčata ze slováckého krúžku, kulturní a sociální komise. Bez nezištné pomoci a spolupráce
všech jmenovaných by uspořádání této akce
nebylo možné, proto jim patří naše poděkování.
Příjemné odpoledne strávilo v lužické sokolovně přes 120 seniorů a věříme, že se dobře
pobavili.
předsedkyně soc. komise
D. Sasinková
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společenská kro ni ka

Zemřelí občané v roce 2008
Ať jdem, kam jdem,
po nás zůstávají
otisky šlépějí,
ozvěny slov,
záření myšlenek…

Vítání dětí
v neděli 12. října 2008
Novotný Miroslav
Dubšík Matyáš
Pochylý Filip
Rybáčková Kateřina
Švandelka Pavel
Tetůrová Veronika
Tetůr Martin
Novotná Natálie
Oliva Prokop
Mesochoridis Alex
Blahopřejeme všem rodinám dětí, které se v roce 2008
v Lužicích narodily. Přejeme
jim hodně zdraví, štěstí , lásky
a vzájemného porozumění!
Redakce

Huspenina Marek
Glöcklová Zdeňka
Janeček Miroslav
Maradová Milada
JUDr. Černý Václav
Hřebačková Věra
Šenková Marie
Greé Miroslav

Obecní úřad děkuje
květinářství NAVONA na ulici Dlážděná v Lužicích
za sponzorský dar k vítání dětí
– kytičky maminkám k vítání nových
občánků v r. 2008.

32 let
64 let
35 let
73 let
83 let
83 let
69 let
79 let

Janík Karel
Kučí Ludmila
Stibůrková Ludmila
Bedřich Oldřich
Hrabě Josef
Valenta Vladislav
Uhrovičová Ludmila
Králová Růžena
Václavová Zdeňka
Tokoš Miroslav
Gogulka Miroslav
Sopko Pavel
František Špaček
František Plechšmíd

55 let
85 let
74 let
88 let
75 let
77 let
60 let
72 let
73 let
61 let
76 let
71 let
68 let
81 let

ČEST JEJICH PAMÁTCE

Jubilanti
Stárnutí není nic jiného nežli zlozvyk,
na který člověk opravdu zaměstnaný naprosto nemá čas…
Maurois
Červenec - prosinec 2008
Tománková Žofie
Cahlíková Rut
Galatíková Božena
Vlk Václav
Ciprys Miroslav
Blahová Marie

80 let
80 let
80 let
85 let
80 let
80 let

Kudrnová Marie
Šimek Miroslav (Záhumenní)
Hačundová Hedvika
Geierová Otilie
Suchánková Marie

80 let
80 let
85 let
90 let
85 let

Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti!
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Radostné prožití vánočních svátků
a úspěšné vykročení do nového roku
přejí
zaměstnanci OÚ Lužice

PODĚKOVÁNÍ
ZŠ Lužice děkuje za příspěvky na Mikulášské balíčky potravinám
Lužičan - Vagunda Drgáč, prodejně Štela, potravinám p. Baladové,
a p.Pindové ze ZD Mikulčice.
Dále děkuje všem rodičům, kteří přispívají na ceny do soutěží.

ZAHRADNICKÉ CENTRUM

LUSATIA LUŽICE

Tel./Fax: 518 357 387
www.larix-lusatia.wz.cz
Otevírací doba:
PONDĚLÍ - PÁTEK .....
8.00 - 17.00
SOBOTA ........................ 8.00 - 11.00
Rozvoz květin doručíme od 8.00 - 20.00
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NABÍDKA SLUŽEB
Prosinec 2008
Adventní – vánoční – Silvestrovská
květinová vazba
Leden – únor 2009
Tvarování okrasných a ovocných
dřevin, kácení
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2009
Vám přejí zahradníci z Larixu.

