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Zazvonily sněženky
z hlubin potichoučku,
třeba dosud mrazil sníh
záhonek i loučku.
Zazvonily, slyšte je,
pod ledem se chvějí,
stříbrný zvuk naděje
v lidská srdce lejí.
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Ing. Jaroslav Kreml,
Mgr. Stanislav Vavrys
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Tuto básničku uveřejnil před sto lety časopis Mladý čtenář.
Několik čísel objevil náhodou jeden náš přispívatel a tak nám je
jako inspiraci přinesl. Informace staré sto let si můžete přečíst na
straně č. 63 pod názvem „Tenkrát to bylo aktuální“.
Nad některými zprávami se zamyslíme, některým se zasmějeme,
ale jedno zůstává stejné: jako před sto lety i dnes se nedočkavě
těšíme na jaro, které zcela určitě přijde i v současné době. Pěkně
si ho užijte a v pohodě si přečtěte Lužický zpravodaj, který pro vás
rádi připravujeme.


Grafická úprava a tisk:
Tiskárna Lelka
Dolní Bojanovice
Povoleno OkÚ Hodonín,
registrační číslo vydané
Ministerstvem kultury

Krásné prožití velikonočních svátků
přeje všem čtenářům
Obecní úřad v Lužicích
a redakční rada Lužického zpravodaje.

ČR – MKČR
E 12422, náklad 1200 ks.

obec@luziceuhodonina.cz
www.luziceuhodonina.cz
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v měsíci březnu 2009 byla
zahájena rekonstrukce ul. Velkomoravská - IV. stavba, v části od ul. Dlážděná po ul. Ke
Koupališti. Součástí této akce
je rekonstrukce plynovodu,
včetně přípojek po levé straně
vozovky ve směru do Hodonína,
rekonstrukce veřejného osvětlení, včetně místního rozhlasu na
pravé straně a nezbytně nutné
přeložky přípojek vodovodu,
kabelové televize a telefonu.
Vlastní rekonstrukce prezentuje
výstavbu chodníků, cyklostezek, odstavných stání po obou
stranách vozovky, včetně rekonstrukce autobusových zastávek
„U textilu“ a výsadby stromů,
trávníků a keřů. Rekonstrukce bude ukončena v červnu
2009. Po zajištění finančních
prostředků bude následně
provedena rekonstrukce vlastní
vozovky, která bude zúžena
ze stávající 7 metrů na 6 metrů. Povrch bude zfrézován
a opětovně pokryt novou vrstvou asfaltu. Tato rekonstrukce
bude provedena v úseku od ul.
Dlážděná, po ul. Bojanovická.
Vzhledem k tomu, že vozovka je
ve vlastnictví státu, zajišťuje její
rekonstrukci Jihomoravský kraj
prostřednictvím Správy a údržby
silnic, a to včetně financování.
Koordinace výstavby se aktualizuje kontrolními dny, které
se konají každé úterý v 8.00
hodin v kanceláři starosty za
účasti investora, dodavatelů,
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technického dozoru stavby,
projektanta a dalších účastníků
stavby. Součástí KD je kontrola
stavby, včetně řešení požadavků občanů, jejichž nemovitosti
rekonstrukce bezprostředně
zasahuje (nájezdy do domů,
odvod dešťových vod, zeleň
atd.). Dotazy a žádosti občanů
v souvislosti s rekonstrukcí přijímá na OÚ paní Bastlová.
V souladu s harmonogramem
probíhá výstavba fotovoltaické
elektrárny. V areálu elektrárny
byly odstraněny betonové plochy a základy. Zahájeny byly
terénní úpravy a těžba náletových dřevin. Souběžně se
řeší legislativní úkony, včetně
majetkoprávních vztahů. Uvedení do provozu je stanoveno
na srpen 2009.

V březnu 2009 proběhla
jednání se zástupcem Českých drah, a. s., regionálním
správcem majetku Brno za
účelem nápravy nevyhovujícího
stavu nádraží v Lužicích. Byly
projednány nedostatky údržby
areálu, zejména zeleně, možnosti úschovy kol a hlavně zajištění provozu čekárny v době od
6.00 do 22.00 hod. Otevření
a uzavření čekárny bude zajištěno prostřednictvím strážní
služby firmy GROZ-BECKERT.
Vzhledem k tomu, že všechny
pozemky, zpevněné plochy
a podchody jsou majetkem
SŽDC, s. o., bude nutné jejich
údržbu projednat se Správou
dopravní cesty Brno, která je
zodpovědná za jejich stav.

Vrcholí jednání na Ministerstvu financí k zajištění finančních prostředků pro výstavbu
parkovacích ploch, chodníků,
terénních úprav a výsadby zeleně v areálu stadionu TJ Baník.
V oblasti kulturně společenských akcí připravujeme 3. ročník soutěžní přehlídky dětských
verbířů, která proběhne v neděli
17. května 2009 v areálu Lidového domu.

Dne 10. března 2009 byly
vyhlášeny podmínky 15. ročníku
soutěže Vesnice roku 2009.
Účast v této soutěži odhalí účastníkům slabá místa, prověří správnost realizovaných koncepcí,
motivuje činnosti spolků i jednotlivých občanů a v případě úspěchu přináší i finanční ocenění.
S ohledem na umístění v roce
2008 a vývoj v obci, připravujeme podklady pro přihlášku do

této soutěže, jejíž uzávěrka je
30. dubna 2009.
V závěru děkuji občanům
za spolupráci a vstřícnost při
podpisu nových smluv o zřízení
a využívání televizního kabelového rozvodu. Všech 481 smluv
bylo podepsáno v průběhu
měsíce března.
Ing. Jaroslav Kreml
starosta obce Lužice

Zprávy z radnice

INFORMACE K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU,
KTERÉ SE USKUTEČNÍ
V PÁTEK 5. ČERVNA A V SOBOTU 6. ČERVNA 2009
(budova ZŠ)

Vzhledem k tomu, že zákon o volbách do EP neumožňuje dopsání voliče do výpisu
ze seznamu voličů pro volby do EP po 26. 4. 2009 a tedy ani ve dny voleb ve volební
místnosti bylo by účelné, aby voliči v případě pochybností (zvláště pokud se od posledních voleb přestěhovali), si ověřili svůj zápis ve stálém seznamu voličů nahlédnutím
u Obecního úřadu v Lužicích ve lhůtě do 26. dubna 2009.
Pokud nebude volič zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do EP – okrsková
komise mu hlasování neumožní.
Pro občana jiného členského státu EU, který má právo volit a který hodlá projevit
svou vůli hlasovat ve volbách do EP na území ČR je nejzazší lhůta pro podání žádosti
o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 40. den přede dnem
voleb, tj. 26. dubna 2009 do 16.00 hodin.
Foto: Petra Lorencová
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI LUŽICE V ROCE 2008
Vážení občané,
předkládáme Vám informace o nakládání
s odpady v naší obci za minulý rok.
Celkově odevzdané množství
odpadů
Z toho: domovní odpad
papír a lepenka
železo a ocel
nebezpečný odpad
Odpad na 1 obyvatele

1 078 670 kg
934 750 kg
26 510 kg
11 870 kg
105 540 kg
393,962 kg

Tříděný odpad pro EKO-KOM
– odevzdáno celkem
Z toho: plast
papír
bílé sklo
barevné sklo
tetrapack
Tříděný odpad na 1 obyvatele

93 572 000 kg
25 572 000 kg
43 777 000 kg
11 698 000 kg
10 866 000 kg
1 632 000 kg
34,165 kg

Černé skládky
Investiční náklady-výstavba
sběrného dvora
CELKEM VÝDAJE
Příjmy za komunální odpad
od občanů a firem
Příjem za tříděný odpad
– EKO-KOM+TESPRA
Prodej druhotných surovin
CELKEM PŘÍJMY
ROZDÍL

Náklady na odpadové hospodářství obce v r.
2008 náklady v Kč:
Tříděný sběr využitelných odpadů 314 903 Kč
Sběrný dvůr
54.398,21 Kč
Nebezpečné odpady
102 227,48 Kč
Komunální odpad (domovní) 1 461 037,64 Kč

37 537,23 Kč
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RO schválila usnesením č. 44/04 zvýšení
ceny obědů pro cizí strávníky v MŠ od 01. 04.
2009 ze 47 Kč na 50 Kč/1 oběd a zvýšení ceny
za dovoz obědů ze 3 Kč na 5Kč. Ukládá ředitelce MŠ a firmě LUTES s. r. o. provést kalkulaci
nákladů za 1. pol. 2009.

281 978,80 Kč
2 252 082,36 Kč

1 180 760,50 Kč
291.476,69 Kč
27 321,69 Kč
1 444 915,50 Kč

Materiál z „česel“ na čerpací stanici Ploštiny
Foto: Josef Staněk

807 166,86 Kč

Sdělujeme, že v r. 2008 bylo obecním úřadem
zakoupeno 25 750 ks pytlů na tříděný odpad
v hodnotě 127 531 Kč. S vytříděným odpadem
bylo odevzdáno 14 820 ks pytlů, což je využíváno
pouze na 57,55 %. Rozdíl 10 750 ks pytlů byl
občany použit na vývoz jiného druhu odpadu (viz
sběrný dvůr) nebo byly použity v domácnostech,
což zvýšilo nám všem náklady na odpadové hospodářství o částku 55 810 Kč!
Závěrem děkujeme všem občanům, kteří poctivě třídí odpady a využívají pytle pouze k těmto
účelům. Bez Vašeho úsilí by náklady na odpadové
hospodářství byly ještě vyšší.

ŠKODY VZNIKLÉ NA KANALIZAČNÍ SÍTI V LUŽICÍCH
Upozornění
Vážení spoluobčané – uživatelé kanalizační
sítě v Lužicích,
dovoluji si Vás tímto požádat, abyste kanalizační
síť obce Lužice nepoužívali na likvidaci pevného
domovního odpadu.
Každá „nepatřičná“ věc vhozena do kanalizační sítě se nám objeví na některé z čerpacích
stanic, kde nám následně způsobuje technické
problémy.
V posledním období se nám zde objevují různé

Rada obce schválila

plastové nádoby, igelitové tašky, hadry, čistící vlna
(pucvol) a dokonce i šactvo, které nám ucpávají
„česla“ před záchytnými jímkami.
A pokud se tento materiál dostane do záchytných jímek, dochází k ucpávání přečerpávacích
kalových čerpadel.
Jediným možným způsobem obnovení činnosti
čerpadla a tím zajištění funkčnosti kanalizační
sítě je jeho vytažení, vyčištění a opětovné zapuštění.

Mechanická část čerpadla vytaženého na čerpací
stanici Ploštiny.
Foto: Josef Staněk.

V letošním roce jsme tuto operaci byli nuceni
provádět již pětkrát.
V případě takto ucpaného čerpadla hrozí
porušení mechanické části nebo spálení elektromotoru čerpadla.
Oprava těchto čerpadel není levnou záležitostí
a navyšuje náklady na provoz kanalizační sítě
obce Lužice.
Za Lutes s. r .o.
Josef Staněk - ředitel společnosti

RO schválila usnesením č. 45/01 záměr
podat v r. 2009 žádosti o dotace z fondů EU
a nadací:
- na oplocení Starého kvartýru - Nadace Filip
Moris,
- na opravu kapličky na ulici Dvorní – Program
rozvoje venkova,
- na obnovu lesů – Ministerstvo životního prostředí,
- na výstavbu včelínku – Program rozvoje venkova,
- na cyklostezku Lužice – Hodonín,
- na Park ul. Velkomoravská - Program rozvoje
venkova,
- na sběrný dvůr - (6% obec),
- na venkovní pódium v areálu Cihelna – Interreg,
- na zateplení MŠ,
- na areál Cihelna – přeshraniční spolupráce
Interreg,
- na dětské hřiště Dlážděná – Energie z přírody,
- na parkoviště a terénní úpravy u sportovní haly
(MF ČR).

Přestupková komise v Hodoníně
Na základě Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí
Lužice a Městem Hodonín budou i nadále vykonávat orgány města Hodonín pro obec Lužice
přenesenou působnost.
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DOTACE DLE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU
Dotace příspěvkovkým organizacím obce Lužice pro rok 2009
Mateřská škola - příspěvek
Základní škola - příspěvek
Dotace ZUŠ
Správa majetku obce Lužice - příspěvek
Dotace neziskovým organizacím pro rok 2009
Dětská cimbálová muzika
Dotace Český svaz včelařů
Dotace Český svaz chovatelů
Dotace Český zahrádkářský svaz
Dotace TJ Sokol
Dotace TJ Baník
Dotace Brontosaurus
Dotace Junák
Dotace Mužáci
Dotace Lidová jednota pro Lužice a okolí
Dotace Farní úřad Lužice
Dotace Senioři
Dotace ostatních neziskových organizací /SONS,Charita atd./
Dotace MAS Dolní Morava

1 625 000,00 Kč
3 034 000,00 Kč
20 000,00 Kč
600 000,00 Kč

40 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
50 000,00 Kč
410 000,00 Kč
570 000,00 Kč
35 000,00 Kč
35 000,00 Kč
20 000,00 Kč
70 000,00 Kč
85 000,00 Kč
30 000,00 Kč
15 000,00 Kč
16 000,00 Kč

POPLATKY V ROCE 2009
Žádáme občany, kteří doposud neuhradili poplatky za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů, poplatek za psa, internet nebo za kabelovou
televizi, aby tak co nejdříve učinili v úřední dny na pokladně OÚ a nebo příkazem k úhradě na číslo
účtu. 27125671/0100 s příslušným variabilním symbolem.
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Název poplatku

Výše poplatku

Místní poplatek za komunální odpad

450 Kč/1 osoba

Místní poplatek za psa

150 Kč/1 pes

Poplatek za užívání internetu
(za leden a únor 2009)

dle uzavřeného tarifu - 390 Kč, 490 Kč,
690 Kč/1 měsíc

Poplatek užívání kabelové TV
(za leden a únor 2009)

dle uzavřeného tarifu - 60 Kč omezená
nabídka/1 měsíc

Poplatek užívání kabelové TV
(za leden a únor 2009)

dle uzavřeného tarifu - 180 Kč rozšířená
nabídka 1 měsíc

Czech POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní
terminál, tedy Czech POINT je projektem, který
redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan
– veřejná správa. Do doby zřízení Czech POINTů
musel občan navštívit několik úřadů k vyřízení
jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy umožňující
komunikaci se státem prostřednictvím místa tak,
aby obíhala data a ne občan.
Kontaktní místo Czech POINT je vám nyní
k dispozici i na našem OÚ. Za správní poplatek
poskytujeme výpisy z Katastru nemovitostí,
z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku,
dále z Rejstříku trestů a z Bodového hodnocení
řidičů. Zatím nejžádanější výpisy jsou z Katastru
nemovitostí a Rejstříku trestů, v loňském roce
jsme jich vydali přes sto a věříme, že v tom
budeme úspěšně pokračovat. Kompletní seznam
úřadů, které tyto výpisy poskytují naleznete na
webových stránkách www.czechPOINT.cz.
Katastr nemovitostí
KN obsahuje informace, které slouží k ochraně
práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové
účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného
bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území,
k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké,
hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších
informačních systémů. O výpis může požádat
každá fyzická i právnická osoba. Žádat je možné
o výpis částečný i úplný. Žadatel musí znát vždy
katastrální území, číslo listu vlastnictví nebo parcelní číslo nemovitosti. Při vyhledání budov je nutné znát číslo popisné nebo evidenční, případně
jednotky domu či bytu. Vydání první strany výpisu
je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je
zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana
výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální
výše je zákonem omezena na 50 Kč.
Rejstřík trestů
RT eviduje osoby pravomocně odsouzené

v České republice, tedy ty, u kterých proběhlo
soudní trestní řízení. Do evidence rejstříku trestů
se zaznamenávají také údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozhodnutí
takového soudu rozhodl příslušný soud v České
republice. Ve výpisu jsou uvedena všechna dosud
nezahlazená odsouzení včetně údajů o průběhu
výkonu uložených trestů a ochranných opatření,
pokud se podle zákona na pachatele nehledí,
jako by nebyl odsouzen. Výpis z RT může být
vydán pouze osobě, které se výpis týká, nebo
zmocněnci vybavenému ověřenou plnou mocí.
Výpis z RT je vydáván pouze na základě písemné
žádosti, kterou žadatel podepíše před tím, než
je mu výpis z RT vydán. Žadatel k vydání výpisu
potřebuje doklad totožnosti, tedy občanský
průkaz nebo cestovní pas. Podmínkou je, že má
přiděleno rodné číslo – pokud tedy žádá o výpis
cizinec, musí mít povolen dlouhodobý nebo
trvalý pobyt v naší republice a přidělené rodné
číslo. V případě, že žádost nemohla být vyřízena
elektronicky a musí být zpracována manuálně na
pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis
požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona
č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném
znění - tedy formou papírové žádosti. Žadateli lze
z formuláře Czech POINT tuto papírovou žádost
vytisknout. Ověřující úřad dále ověří totožnost
žadatele a správnost údajů v žádosti, vylepí kolek
v hodnotě 50 Kč a pošle žádost k vyřízení na
Rejstřík trestů.
Od března 2009 je však přes Czech POINT
možné vystavit výpisy z Rejstříku trestů, které
spadají do manuálního zpracování. Tyto výpisy
slouží pro uspokojení žadatelů, kterým doposud
nebylo možné vystavit výpis z Rejstříků trestů
elektronicky, hned na počkání. Manuální zpracování probíhá tímto způsobem: žádost je odeslána
pracovníkem kontaktního místa na Rejstřík trestů,
kde se cca do 30 minut manuálně zpracuje. Poté
je vyřízená žádost připravena k elektronickému
odeslání zpět na kontaktní místo. Občan si může
výpis vyzvednout na kterémkoliv kontaktním místě,
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kde mu na základě čísla podání žádosti a průkazu
totožnosti výpis vydají a kde také zaplatí správní
poplatek (50 Kč). Není ani nutné, aby si žadatel
výpis vyzvednul ve stejný den jako podal žádost.
Pokud nemá žadatel zájem vyzvednout si výpis na
kontaktním místě, je možné také požádat o zaslání
výpisu v listinné formě přímo na adresu žadatele.
Správní poplatek tedy vždy činí 50 Kč.
Obchodní rejstřík
OR eviduje informace o existujících společnostech, nadacích, o majitelích bytových jednotek
a o obecně prospěšných společnostech. O výpis
z OR může požádat kterákoliv fyzická či právnická osoba. Výpis může být vydán úplný, což je
kompletní výpis včetně všech provedených změn
v historii subjektu, nebo pouze tzv. výpis platný,
který obsahuje aktuální a platné údaje bez vypsaných změn. K provedení výpisu potřebuje žadatel
znát IČ obchodní organizace. Zde je vydání první
strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč; každá
další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž
maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč.
Živnostenský rejstřík
V ŽR jsou uvedeny zákonem stanovené základní údaje o podnikateli a jeho živnostenském
oprávnění, v rozsahu odpovídajícím údajům
uváděných v ohlášení živnosti nebo v žádosti
o koncesi. O výpis může požádat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, která zná IČ hledaného
subjektu. Je možné požádat o úplný výpis, částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném
rozsahu, a nebo o potvrzení o tom, že v rejstříku
zápis není. I v tomto případě je vydání první strany
výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše
je zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální
výše je zákonem omezena na 50 Kč.
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Bodovým hodnocením se zajišťuje sledování
opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů spáchaných porušením vybraných
povinností stanovených předpisy o provozu na
pozemních komunikacích řidičem motorového
8

vozidla. Ve výpisu je uveden aktuální stav bodového hodnocení dané osoby a historie, tzn. datum,
důvod přidělení, případně odmazání bodů,
a počet bodů. Výpis z registru řidičů může být
vydán pouze osobě, které se výpis týká. Žádost
může podat také fyzická nebo právnická osoba
na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž
údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem. Žadatel předkládá
platný doklad totožnosti, tzn. občanský průkaz
nebo cestovní pas. Pokud žádá o výpis zmocněnec, musí předložit ověřený písemný souhlas
(příslušným orgánem) osoby, o jejíž údaje žádá.
Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech, je za první stránku max. 100
Kč a za každou další max. 50 Kč. U ostatních
provozovatelů kontaktních míst (Česká pošta,
Hospodářská komora, notářství) se poplatek
řídí vnitřními sazebníky jednotlivých organizací
- např. výpis získaný na Czech POINTu České
pošty stojí 69 Kč.

Výzva
Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. žádá všechny občany, aby prováděli pravidelnou kontrolu svých vodoměrů
a vodovodních přípojek, zejména v objektech trvale neobývaných, vinných sklepech
a vodoměrných šachtách, kde může dojít
k nepozorovanému úniku vody. Zmenší se
tak možnost vzniku škod na majetku, za
které naše společnost nenese odpovědnost
a ušetříte za neúmyslně odebranou vodu.
Pomalu otáčející se kolečko na vodoměru při
zastavených kohoutcích obvykle signalizuje
drobný únik ve vnitřní instalaci (nejčastěji ve
splachovači WC).
Závady vodoměru nebo přípojky hlaste na
dispečink společnosti, tel. 800 800 825.
Chraňte svůj majetek!

Digitální televize – co potřebujete vědět???
Televizní kabelové rozvody jsou tím nejlepším a nejkvalitnějším řešením pro přenos
televizního vysíláni ve vysoké kvalitě, Internetu
a hlasových služeb. Stačí mít doma ukončenou kabelovou televizi a dostanete se ke
všem nabízeným službám a budete spokojeni
s kvalitou.
1. Proč se přistupuje k zavedení digitálního
pozemního vysílání?
K zavedení pozemního digitálního vysílání se přistupuje hlavně ze tří důvodů:
1. Zvýšení počtu vysílaných programů.
2. Zvýšení kvality programů zavedením vysílání
s vysokým rozlišením /HDTV/.
3. Možnost naladit uvedené programy v celé České
republice na stejném kanálu.
2. Které programy se budou digitálně vysílat?
Digitální vysílání bude probíhat formou programových balíčků /multiplexů/.
- Balíček 1: ČT1, ČT2, ČT4 SPORT, ČT24.
- Balíček 2: NOVA, NOVA CINEMA, PRIMA,
PRIMA COOL, BARRANDOV.
- Balíček 3: ÓČKO, Z1, PUBLIC TV, TV NOE.
3. Od kdy můžeme v Lužicích pozemní digitální
programy/balíčky/přijímat?
V rámci Jihomoravského kraje budou jednotlivé
programové balíčky spouštěny následovně:
- Balíček 1: Brno, vysílač Kojál, kanál 29, nejpozději 30. 11. 2009.
- Balíček 2: Mikulov, vysílač Děvín, kanál 40,
nejpozději 31. 03. 2009.
- Balíček 3: Brno, vysílač Kojál, kanál 59, nejpozději 31. 10. 2010.
4. Programy v kabelové televizi budou vysílány
analogově nebo digitálně?
Programy budou vysílány jak analogově (veřejnoprávní TV) tak digitálně. Převod z digitálního na
analogové vysílání bude proveden na hlavní stanici
kabelové televize. Převedené analogové programy
tak mohou diváci sledovat na svých starších televizních přijímačích.

5. Jak můžeme přijímat digitální programy?
Digitálně vysílané programy bude možné přijímat
na nových televizních přijímačích, které mají zabudován digitální pozemní přijímač /DVB-T/ nebo
bude pro příjem zapotřebí zakoupit set top box
pro digitální pozemní vysílání /DVB-T/.
6. Kdy budou analogové programy vypnuty?
Vypnutí analogových programů se netýká účastníků, kteří přijímají signál kabelové televize.
Termíny vypnutí analogových programů pro
občany, kteří nemají kabelovou televizi, jsou
následující:
- Program ČT1; kanál 33; vysílač Babí lom; nejpozději 30. 06. 2011.
- Program ČT2; kanál 47; vysílač Velká Javorina;
nejpozději 30. 06. 2012.
- Program NOVA; kanál R9; vysílač Kojál; nejpozději 30. 06. 2011.
- Program PRIMA; kanál 50; Babí lom; nejpozději
30. 06. 2011.
7. Co se stane po vypnutí pozemních analogových programů /vysílačů/ ?
Účastníci kabelové televize toto vypnutí nijak
nepocítí a budou moci dále přijímat programy analogově na svých starších televizních přijímačích.
Ještě před termínem vypnutí pozemních analogových programů /vysílačů; ČT1, ČT2, NOVA,
PRIMA/ budou totiž tyto programy převedeny
z digitálního vysílání na analogové a nadále vysílány
v rozvodech kabelové televize analogově.
8. Kde budou digitální programové balíčky
umístěny a kolik budou stát?
Digitální programové balíčky budou umístěny
v nejnižší tzv. „Omezené“ programové nabídce
bez navýšení ceny měsíčního účastnického
poplatku.
9. Které další digitální programy bude možné
v kabelové televizi přijímat?
Slovenské, rakouské, české a vybrané programy distribuované přes satelity.
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNI

INFORMACE
PRO VLASTNÍKY OSVĚDČENÍ SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍHO ROLNÍKA
Městský úřad Hodonín, obecní živnostenský úřad, upozorňuje vlastníky osvědčení
samostatně hospodařícího rolníka, která byla vydaná dle zákona č. 105/1990 Sb.,
o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů, že dochází ke dni
1. 5. 2009 k jejich zániku.
Z tohoto důvodu je třeba, aby vlastníci osvědčení, pokud chtějí i nadále provozovat
zemědělskou výrobu, podali včas, tj. před uplynutím výše uvedené doby, žádost
o zápis do evidence zemědělského podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zemědělský zákon“) na
příslušném pověřeném obecním úřadě, v tomto konkrétním případě na Městském
úřadě Hodonín, obecním živnostenském úřadě.
Bližší informace na www.luziceuhodonina.cz.

POČET OBYVATEL K 31.12. 2008
Ukazatel
Poet obyvatel k 1. 1. 2008
Vývoj obyvatelstva

Migrace

celkem
2 786
Poet narozených

25

8

Poet zemelých

25

10

70

29

42

27

2814

1 403

Poet pisthovalých

Poet vysthovalých

Poet obyvatel k 31. 12. 2008
Cizinci a obané EU s trvalým pobytem v obci: 16

10

ženy
1 403

V rámci
okresu
z jiných
okres
v rámci
okresu
do jiných
okres

60
10
26
16

Slavnostní odhalení pamětní desky J. Dobrovolského
Slavnostní odhalení pamětní
desky Jaroslavu Dobrovolskému 23. 01. 2009 bylo důstojným zakončením oslav 100.
výročí postavení školní budovy
v Lužicích a vyjádření naší úcty
čestnému občanu naší obce
Jaroslavu Dobrovolskému.
Grafický návrh pamětní desky
věnoval škole ak. mal. Jaroslav
Pecka, jehož otec byl přítelem
Jaroslava Dobrovolského. Osazení kamene a umístění bronzových desek realizovala stavební
firma pana Petra Krejčiříka.
V budově školy byla otevřena
stálá výstava o životě Jaroslava
Dobrovolského s originály jeho
grafik, které věnoval základní
škole lužický rodák, děkan
Josef Šindar.

Slavnostní odhalení pamětní desky J. Dobrovolského
Foto: Petra Lorencová.

Den učitelů
Zas nám ten školní rok ubíhá mílovými kroky
a než jsme si uklidili na stole máme březen...
Když jsem se ptala v sedmé třídě, co oslavíme
28. března, nevěděli. Já se jim ani nedivím,
Den učitelů se nějak nenápadně odsunul na
nějaký „světový“ den, ale my čeští kantoři nějak
nostalgicky trváme na tom našem Komenském.
Vždyť jsme světoví ve všech oblastech, tak proč
nebýt tak trochu patrioti? Co sedmáci napsali
o učitelích, vám mileráda předkládám, protože
s klidem můžu říci, že stav dětských duší je
stále vlídný a laskavý. To, co jsem si vyslechla,
mě potěšilo, ale nepřekvapilo. Ony totiž dětičky
„frflají“, že je nutíme do učení, ale samy dobře ví,
jak je učení důležité. Pravda, někdy to učení bolí,
nudí a nebaví, ale to si pamatujeme i my kantoři,

ale to je život... Když jsme ve třídě psali, co je
nejdůležitější v lidském životě, měl si každý vybrat
pět věcí. A světe, div se, neobjevily se tam peníze,
ale rodina, domov, přátelé a škola. Jeden z žáků si
dal na první místo naději, aby to všechno ve zdraví
přežil... Není to krásné? Sama bych to tak hezky
nenapsala. Tím jsem vám chtěla říct, že nejenom
my učíme, ale učíme se i od našich dětí. Učíme
se nezapomínat na krásný svět dětských duší,
na sny... V souvislosti s tím jsem si vzpomněla
na svoji sedmou třídu. Učil mě pan učitel Žáček,
rodák z Lužic. Chodil s dřevěným ukazovátkem
a zkoušel matematické vzorečky, a když jsme
nevěděli? Následovaly tři základní (rány rákoskou
na naše pozadí) a přitom říkal: „Tělo to žádá, tělo
to potřebuje, tělo to musí mít…!“ Vězte, že nikdy
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si nikdo nestěžoval, protože to bylo symbolické
polechtání a my jsme si dávali pozor, aby nás pan
učitel nenachytal. A na Den učitelů si na něho
vždycky vzpomenu, protože nás osud spojil i po
letech. Pana učitele už jsem nikdy neviděla, ale
když jsem přišla do lužické školy, učila jsem jeho
vnučky... Zkrátka osud. Proto si na Den učitelů
vybavím bílou hlavu pana učitele, nebyl to žádný
herec, zpěvák, model, ale jeho charisma nám
učarovalo navždy. Přála bych i našim dětem,
aby také potkaly takového pana učitele a aby jim
pomáhal vyšplhat na vrchol. Dovolte, abych tyto
řádky věnovala jemu a paní učitelce Maradové,
která byla také takovou paní učitelkou. Rozdávala
elán a upřímný smích. Já měla vlastně štěstí, že
jsem potkala právě tyto lidi, rozsvítili mi hvězdy
a ukázali cestu...
S pozdravem
M. Komendová

CO SI MYSLÍM O UČITELÍCH
V životě potká člověk mnoho učitelů. Nemyslím
tím jen učitele ve škole, ale takový učitel může být
kdokoli. Jen si vezměte, kdo vás v životě něco
naučil, pro mne jsou takoví učitelé i rodiče, kteří
mě učí správnému chování a dbají na to, abych
v životě neudělal nějakou velkou chybu. Ale vraťme se k těm školním učitelům. Já osobně bych
učitel být nechtěl. Je to možná dobou nebo tím,
že nemám ke škole zrovna blízký vztah. Takový
správný učitel by měl být podle mě trochu legrační, chápavý a hlavně ať nás něco naučí. Jo a ještě
jsem zapomněl - hlavně žádný suchar! Učitelé
jsou podle mě lidi jako my a že společensky se
nemají vůbec za co stydět! Na učitelích nevidím
nic špatného, i když je fakt, že když máte smůlu,
tak se najde i takový, co rozdává koule jako prospekty. Prostě abych to shrnul, já na nich nevidím
nic špatného, i když zrovna nějakou učitelku
nemusíte, je lepší se s tím smířit. Já si svým způsobem učitelů cením, protože kdyby nebylo jich,
tak bychom dnes byli asi úplně hloupí a taky by to
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s námi špatně dopadlo. V životě potkám hodně
učitelů a vždy na ně budu rád vzpomínat.
Jan Skoupil, 7. třída
Při slově učitel se mi vybaví hodně věcí například, učení to je spíše mučení, než-li učení, ale
vsadím se, že pro učitele nejsme zrovna hodní,
vstřícní žáci a určitě mají nervy na MAXIMUM.
V životě potkáme hodně učitelů na základní, střední a ti dobří i na vysoké, ale je i zábava s učiteli
jako u nás v Lužicích. Máme týden barev, všelijaké
školní závody a hry, ale není to zrovna, jak by to
mělo být a jsou ve škole i problémoví žáci, ale dá
se to vyřešit a vyřeší se to.
Proto si myslím, že jsou hodní, vstřícní a jsou
jak SUPER HRDINOVÉ, že to s námi vůbec
vydrží. Bez učitelů by to tu vypadalo jak v pralese
s malými opičkami, co se snaží rozdrtit ořech.
Proto všem učitelům přeji to nejlepší, co jim může
život dát, a doufám, že si pořádně užijí Den všech
učitelů dne 28.3.
Lukáš Rampáček, 7. třída
Učitel, tak tohle slovo zná snad každý. S učiteli
se setkávám každý všední den. Hlavně ve škole.
Když nějaký učitel přijde první hodinu ospalý
a ještě nabručený, tak s ním není vůbec legrace
a jen mi zkazí celý den. Když ale k nám do třídy
vtrhne učitel s úsměvem na tvářích a pestrým
oblečením, tak se mi rozzáří oči a pomyslím si:
To bude bezva den!
Na naší škole jsou super učitelé a učitelky.
Do budoucna přemýšlím, že bych se stala také
učitelkou, ale nevím, jestli bych měla nervy na to
každodenní hulákání, drzé odmlouvání, běhání
po chodbách a věčné peskování zlobivých žáků.
Můj názor jsem tak trochu vyjádřila, ale názory
se mění, tak nevím, jak se na to budu dívat třeba
za rok nebo za dva. Ale hlavně vím, že až budu
vycházet ze základní školy, tak budu mít krásné
vzpomínky na lužické učitele a nikdy jim nezapomenu, co mě naučili a co jsme s nimi prožili. Tak
to je asi vše, nic víc už bohužel nevymyslím=).

Učitel
Učitel je člověk, který by měl být chytrý. Už
jsem jich potkala hodně, ale nejlepší byla paní
učitelka Krhovská. Měla jsem ji ve čtvrté třídě.
Byla hrozně hodná a dokázala to učivo vždycky
dobře vysvětlit. Jela s námi na školu v přírodě a to
bylo super. Ráda na ni vzpomínám!
My ty učitele možná nemáme rádi, ale umíte si
představit, jaké to oni mají s námi těžké. Někdy
se divím, že to s námi vydrží. Když zlobíme, nedáváme pozor a tak. Že se jim chce pořád nás učit,
ale oni to nedělají proto, aby nás otravovali, ale
abychom se něco naučili a mohli se dostat někam
dál na školu. Ve škole mě baví český jazyk. Ať už
je to literatura, gramatika nebo sloh. Ne, že by
mě bavilo se to vše učit, to zase ne! Ale baví mě
to, protože je vždycky legrace a takové hodiny
nás moc baví.
I učitelé mají svůj Den. Je to takový svátek,
kdy učitelé sice učí, ale pak se sejdou a oslaví
si Den učitelů. Třeba večeří nebo nějakou jinou
zábavou. Musí si taky chvíli odpočinout od toho
našeho řevu a tak!
Vlastně kdyby ti učitelé nebyli, nevím, co bychom uměli. Třeba bychom neuměli ani číst ani
psát. To by byl svět na nic. Přece jenom na tom
světě učitelé mají své místo, ne…?
Vendula Mirošová, 7. třída
Učitel
Slovo učitel je vlastně jedno z milionů dalších
slov na celém světě. Přesto je něčím zvláštní,
jedinečné. Toto slovo nás provází po celý náš
život. První učitele spatříme hned po narození
- jsou to naši rodiče.

Po tři roky se snaží nás naučit co nejvíce, co
nejlíp a dát nám vše, co potřebujeme. Po rodičích, kteří si na učitele „hrají,“ přichází na řadu
další velice významná část učitelů - těch „pravých“
školních. Jako první jsou to ti, kteří se vyskytují
ve škole mateřské. Tito učitelé nás učí základním
věcem - počítat, číst, psát, kreslit. Je to takový
odrazový můstek pro náš další život. Jako druzí
„praví“ učitelé přicházejí na řadu ti ze školy základní. Tito učitelé se nám snaží vtloukat do hlavy
různé věci. Od druhů vedlejších vět, přes zákony
ve fyzice, stavbu lidského těla až po data narození
našich panovníků. Všechny tyto věci přijdou všem
starším lidem, než patnáctiletým, naprosto zbytečné. Existuje jediná výjimka - učitelé, tentokrát školy střední. Těm se to asi hrozně líbí, protože nám
o tom povídají ještě další čtyři roky. No, a ti z nás,
kterým v těch hlavách aspoň něco málo zůstane,
se vydávají k dalším učitelům - škol vysokých. Po
této části života strávené převážně s učiteli, kteří
nám celou tu dobu (řekněme si to upřímně) lezli
na nervy, přichází učitel, který nám leze na nervy
ještě víc. Náš nadřízený. S tímto učitelem máme
však mnohem víc trpělivosti a OBČAS ho máme
dokonce rádi. Hlavně na konci měsíce, když nám
přijde poloviční výplata, než bychom potřebovali,
ale lepší než nic, že? No, a konečně po odchodu
do důchodu přichází učitel poslední - my sami. Ve
stáří totiž poučujeme všechny ostatní a myslíme
si, že všechno víme. Občas to tak je, občas ne.
Jedno je ale jisté: můžeme mít hromadu vysokých
škol, nejlepší postavení v práci, ale pravými učiteli
se nikdy nestaneme - nejlepším učitelem je totiž
sám ŽIVOT!!!
Lucie Nováková, 8. třída

25. dubna se uskuteční v budově Základní školy Jaroslava Dobrovolského Krajské
kolo soutěže mladých včelařů, které organizuje včelařský kroužek v Lužicích ve
spoluprácí se ZO ČZSV Hodonín, ZŠ, školní jídelnou a obcí Lužice. Přijede 54 dětí,
které budou soutěžit ve znalostech o včelařství. Z naší obce se soutěže zúčastní
Kamila Šošovičková a Eliška Filípková.

Tereza Bravencová, 7. třída
13

LUŽICKÁ LAŤKA
V úterý 24. března se uskutečnila soutěž ve
skoku vysokém Lužická laťka. Byl to již čtvrtý ročník, který se konal poprvé v nové sportovní hale
a poprvé za účasti hostů - žáků ze ZŠ Mikulčice.
Příjemnou atmosféru podpořili nejen všichni žáci
naší školy, ale i účast dalších návštěvníků z řad
veřejnosti. Děkujeme za jejich zájem a podporu
našeho školního sportování.
Závodníci předvedli perfektní sportovní výkony.
Školního rekordu v kategorii dívky dosáhla Věra
Kotásková ze 6. třídy (130 cm). Tento školní
rekord vylepšila Helena Oláhová z 9. třídy (132
cm) a nový školní rekord v této kategorii výkonem
135 cm drží Šárka Dohnalová z 9. třídy. Rekord
v kategorii chlapců (172 cm, Lukáš Parák) překonán nebyl.
Závodníkům blahopřejeme!

4. Sochr Martin
5. Kloupar David
8. - 9.třída
1. Koštuřík Adam
2. Vašek Josef
3. Gacko Tomáš
4. Hubáček Petr
5. Brhel Tomáš

130 cm
120 cm

155 cm
155 cm
155 cm ZŠ Mikulčice
150 cm ZŠ Mikulčice
150 cm

6. - 7. třída
1. Kotásková Věra
130 cm
vyrovnaný školní rekord
2. Jungwirthová Lucie 115 cm
3. Úlehlová Eva
110 cm
4. Veselá Andrea
105 cm ZŠ Mikulčice
8. - 9. třída
1. Dohnalová Šárka
135 cm
nový školní rekord
2. Oláhová Helena
132 cm
zlepšený starý školní rekord
3. Janů Miroslava
120 cm ZŠ Mikulčice
4. Kremlová Simona
120 cm
5. - 6. Koláčková Adriana 115 cm ZŠ Mikulčice
5. - 6. Výmolová Martina 115 cm ZŠ Mikulčice
7. - 8. Lekavá Veronika 115 cm
7. - 8. Plešingerová S. 115 cm
9. Kummerová Andrea 110 cm

Jak umíme popsat své nejbližší

Výsledky chlapci:
3. třída:
1. Lorenc Ondřej
2. Karas Jan
3. Menzel Marek
4. Fogt Karel

105 cm
100 cm
90 cm
85 cm

4. - 5. třída
1. Konečný Michal
2. Hůlek Jan
3. Blažek Roman
4. Horňáček Martin
5. Mikovič Matěj
6. Slezák Petr
7. Kurečka Tomáš
8. Zeman Petr
9. Laub Radek
10. Černý Martin
11. Poláček Tomáš

132 cm
125 cm ZŠ Mikulčice
125 cm
120 cm
110 cm
110 cm ZŠ Mikulčice
110 cm
110 cm ZŠ Mikulčice
110 cm
105 cm
95 cm

6. - 7. třída
1. Maláník Lukáš
2. Baláž Pavel
3. Fojtů Luděk
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FOTO: Mgr. Danuše Vojkovská

145 cm ZŠ Mikulčice
145 cm
135 cm

Moje sestra Lucie

FOTO: Mgr. Danuše Vojkovská

Výsledky děvčata:
4. - 5. třída
1. Svobodníková Hana
2. Lamáčková Monika
3. Kapitánová Denisa
4. Poláčková Karolína
5. Sýkorová Hana
6. Fojtů Dominika
7. Balášová Lucie
8. Bůšková Kateřina

120 cm
115 cm
110 cm
110 cm
105 cm
100 cm
100 cm
90 cm

Moje sestra Lucie má šestnáct let. Lucka má
středně vysokou štíhlou postavu. Má světle hnědé, kudrnaté, polodlouhé vlasy. Má zelené oči,
mezi nimi má malý nos a pod nosem usměvavou
pusu. Ráda nosí rifle a barevná trička. Nerada nosí
sukně, ale když jde na ples, tak si vezme pěkné
plesové šaty. Moje sestra je veselá, kamarádská
a hodná. Má ráda děti, proto vede mladé skauty.
Zajímá se o první pomoc, a proto vede zdravotnický kroužek. Nedávno si udělala zdravotnický
kurz a bude zdravotníkem na našem skautském
táboře. Ráda chodí do kina a do divadla. Mám ji
moc rád, protože mi vždy pomůže, a když mamka
není doma, tak se o mě stará.

charakterizovat jako pohodového muže, kterého
jen tak něco nerozhází. Rád nám pomůže, když
máme problémy s učením a nebo výrobou hraček
a nástrojů, když se nám nedaří. Často stačí od
něho dobrá rada. Když má čas, rád chodí na
ryby, a když chytí rybu, máme dobrý a zdravý
oběd. Když nechytí, není naštvaný, ale je rád, že
strávil pěkné chvíle v přírodě. Když začnou růst
houby, tak rádi s ním všichni jedeme. Nasbírané
houby sníme nebo usušíme. Táta je dobrý houbař,
a proto za ním často chodí lidé žádat o radu. Vždy
ochotně pomůže. Rád hraje karty. Baví ho práce
na zahradě, kde mu pomáháme rýt a sázet. Rád
vaří a zkouší nové věci. Taky si rád pochutná na
tradičních jídlech. Svého tátu bych nevyměnil ani
za nic na světě.

David Dorda, 5. třída

Petr Kučera, 5. třída

Můj táta
Tátovi je něco přes padesát let. Je vysoký asi
stosedmdesátpět centimetrů. Má modré oči,
vysoké čelo a s oblibou nosí vousy. Můžu ho

Mamka
Vybrala jsem si charakteristiku mamky, protože mi je nejbližší. Trávíme spolu hodně času
15

a myslím, že ji znám nejlépe. Když mám nějaký
problém, můžu se na ni vždy obrátit.
Mamka má hnědé vlasy, zelenomodré oči,
nosí brýle a má úsměv na tváři. Za pár dní jí bude
třicet šest let.
Má kamarádskou povahu, ráda pomáhá druhým, je veselá, společenská, hodná, upřímná,
starostlivá a dobrosrdečná.
Baví ji plavání, ráda lyžuje a chodí na procházky
do přírody. Ve volném čase ráda čte knížky a hraje
s námi karty.
Daniela Konečná, 5. třída
Můj brácha Jakub
Můj brácha Jakub má teprve 9 měsíců. Má
světle hnědé vlasy. Má malé zelenohnědé oči. Už
má 3 zuby. Je hodně zvědavý. Pořád se mi hrabe
do věcí, které pak všude rozháže. Chutná mu
banán. Rád se koupe v teplé vodě s bublinkami
a hračkami. Taky má rád, když se dívá z okna ven
na vrány a na věci, co se dějí v okolí.
To je můj skvělý brácha Jakub.
Matěj Mikovič, 5. třída

Uplynulý půl rok
Když se řekne uplynulý půlrok, vybaví se mi
vstávání z teplé postýlky a zase zapnout mozky
v té nudné škole. Vybaví se mi zámky 1, 2, 3, 4,
5 a mé nejčastější jsou 4, 5, párkrát i 1, 2, 3. Je
to jako šplhat po tyči v tělocviku, občas vyšplhám
nahoru a pak zase sjedu dolů, teď už padám
jenom dolů, čím dál víc a to všechno, co se kolem
mě děje, mně v tom pomáhá. Mám strach, že než
vyšplhám k té bílé čáře, tak učitel odpíská konec.
Musím si věřit a snažit se ještě na poslední chvíli
opravit to vysvědčení, snad se mi to podaří a já
budu šťastná že, jsem to dokázala. Nevím, škola
mě moc nebaví, ale co s tím? Bez školy to nejde
a nepůjde. Život je boj, to je pravda, tak proč já
ho nemůžu vyhrát?
Michaela Vašková, 9. třída
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Lyžařský kurz

HORY
Vše začalo, když jsme se sešli v neděli 11. ledna u obecního úřadu. Naložili jsme svá objemná
zavazadla do autobusu a rozloučili se s rodiči
a našimi blízkými. Všichni už mysleli na to, jak
přijedeme do Koutů nad Desnou k hotelu Dlouhé
stráně. Cesta ubíhala velmi příjemně. Moc jsme
se těšili a tříhodinová cesta nám rychle uběhla.
Šťastně jsme přijeli do cíle. Po ubytování jsme
ihned vyrazili na svah. Podle svých schopností
nebo spíše neschopností nás instruktoři posoudili
a pak rozdělili do skupin. A jelikož se už stmívalo
a začínal se ozývat hlad, tak jsme se odebrali
na hotel povečeřet a spát. Začínal pro nás velký
zážitek, s kamarády a bez rodičů!
Během celého týdne ti zdatnější vytáčeli
obloučky na svahu společně s panem učitelem
Kotlaříkem. Nám začátečníkům se s velkým
nasazením věnovaly paní učitelky (L. Kotlaříková
a D. Vojkovská). Ve středu nás poctil návštěvou
pan starosta a paní zástupkyně ředitele. Přivezli
nám nějaké sladkosti a šampus, samozřejmě
dětský. Bohužel se nemohli zdržet déle a zalyžovat si s námi. Večer jsme měli diskotéku a hráli
jsme velmi zábavné hry. Ve čtvrtek jsme si jeli
zalyžovat na Červenohorské sedlo. Moc se nám
tam všem líbilo.
Téměř každý večer jsme měli nějaký program:
karaoke, soutěž ve stolním tenise a podobně.
Poslední den jsme jezdili slalom a taky jsme měli
karneval na lyžích. Večer byla diskotéka, na kterou se všichni těšili a dobře se bavili.
V sobotu jsme odjížděli domů a všichni jsme
si přáli ještě zůstat, ale bohužel.
Snad příští rok ...
... Hory byly super.
Eva Úlehlová, 7. třída

Foto: ZŠ Lužice

A je to tady! Den 11. 1., kdy
jsme společně se sedmáky
odjeli do Jeseníků na hotel
Dlouhé stráně. Všichni jsme
se sešli před obecním úřadem
s doprovodem rodičů, s nabalenými batohy, které nám daly
pořádně zabrat. Po rozloučení a kázáním od rodičů jsme
konečně opustili Lužice a vyrazili za novým dobrodružstvím.
Poté následovalo ubytování po

dvou nebo třech žácích, kdy
jsme se pak převlékli a šli jsme
se rozdělit na svah do jednotlivých skupinek. Jako každý den
následoval budíček v půl osmé,
ale některé bylo velice obtížné
vzbudit. Potom ve tři čtvrtě na
devět bylo zahájeno společně
s paní Laubovou a denní službou hodnocení pokojů. Se
společnými silami jsme měli
dopolední i odpolední lyžování

se svou skupinou a učitelem. Po
večeři jsme měli denní rozkaz,
kde se chválili žáci za zlepšení
v lyžování, ale především za
snahu. Protože ve středu byla
dopoledne odpojena elektřina,
zpříjemnili jsme si den vycházkou do Loučné nad Desnou.
Odpoledne nás dojeli navštívit
pan starosta a paní zástupkyně
se šampusem, který jsme si
v pátek otevřeli. Ve čtvrtek jsme
se byli podívat i na Červenohorské sedlo, kde jsme si zalyžovali a nakonec i občerstvili .A
najednou tu byl pátek a s ním
i poslední lyžování, zpestřeno
karnevalem a slalomem. Přesto,
že se nám nechtělo domů, tak
jsme přijeli všichni zdraví, spokojení s mnoha zážitky, ale hlavně už jako lyžaři. Myslím si, že
to bylo super a děkujeme paním
učitelkám, paní Laubové a panu
učiteli za trpělivost a snahu nás
něco nového naučit.
Simona Plešingerová, 8. tř.

V ÝSTAVA TUTANCH AMON V BRNĚ
Dne 19. února jsme byli my žáci od čtvrté až do deváté třídy na výstavě Tutanchamon v Brně.
Výstava probíhala v Titanic hall, kde jsme před nějakou dobou mohli vidět výstavu Titanicu, ale nyní
zpět k Tutanchamonovi. Viděli jsme čtyři krátké filmy a po výstavě nás doprovázel hlas archeologa
Howarda Cartera, který v roce 1922 hrobku objevil. Viděli jsme také mnoho artefaktů a dokonce
i Tutanchamonovu mumii. Bohužel ale všechny předměty, které jsme v Brně viděli, jsou repliky
originálů. I přesto byla výstava velmi zajímavá. Doufáme, že se tyto akce budou opakovat a mockrát
děkujeme Obci Lužice za finanční příspěvek.
Andrea Kummerová, 8. třída
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ŠKOLSKÁ RADA
RO jmenovala na základě voleb do školské
rady ZŠ Jaroslava Dobrovolského, Lužice, členy
školské rady na funkční období 2009 - 2012 :
Mgr. Danuši Vojkovskou a Tatianu Hromkovou
- zvoleny pedagogickými pracovníky ZŠ Lužice
Daniela Doricu a Ing. Evu Neugebauerovou zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků ZŠ
Mgr. Janu Ambrožovou a Miladu Kadalovou
– zvoleny radou obce za zřizovatele

Ředitelství ZUŠ Dolní Bojanovice

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské
radě přístup k informacím o škole, zejména k
dokumentaci školy. Informace chráněné podle
zvláštních právních předpisů 17) poskytne ředitel
školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím tím není dotčeno.
17) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osob

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně;
zasedání školské rady svolává její předseda, první
zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen
zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání
jejího předsedy. Školská rada na svém prvním
zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého
předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje
schválení nadpoloviční většinou všech členů
školské rady.
Úkoly školské rady (§ 168 školského zákona)
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších
odborných školách stipendijní řád, a navrhuje
jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů
rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na
další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní
inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu
ve školství a dalším orgánům státní správy.
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Ztráty a nálezy . . .
V červnu naše základní škola slavila sto let od
otevření školní budovy. Na výstavě, která byla
uspořádána k tomuto výročí, jste mohli vidět
spoustu fotografií a najít informace, které se vztahovaly nejen k současnosti, ale i k minulosti života
ve škole. Ovšem informace ze školní kroniky z
let 1926 – 1974 chyběly.
Když jsem v červenci o prázdninách projížděla
kolem školy, všimla jsem si u starého vchodu
položené igelitové tašky. Velmi opatrně s obavou, co tam je, jsem se do ní podívala a nevěřila
jsem svým očím – KRONIKA – stará a dokonce
z období, které nám chybí.
S radostí a s nalezeným pokladem jsem se šla
pochlubit na obecní úřad. Zjistili jsme, že jsou
vyřezány stránky z let 1969 - 1974.
Na doporučení Letopisecké komise při Radě
obce se sešli učitelé důchodci Mgr. Stanislav
Vavrys, Miluška Kopřivová, Milada Kadalová a ze
svých vzpomínek informace do kroniky doplnili.
Velmi si vážíme toho, že zapsali události historického období, které pro ně samotné bylo těžkou
životní zkouškou. Děkujeme jim za poskytnuté
informace.
Za radu obce Jana Líčeníková

vyhlašuje
talentové

přijímací zkoušky
a zápis na ZUŠ
v Dolních Bojanovicích
a pobočku v Lužicích
pro školní rok 2009/2010
které se konají v budově
ZUŠ Dolní Bojanovice

pro hudební, taneční
a výtvarný obor.
středa 20. 5. 2009
v čase
od 13.15 do 17.30 hod.

Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V naší mateřské škole pracujeme podle výchovně-vzdělávacího programu. Děti prostřednictvím
her a prožitků poznávají svět kolem sebe. Ve
výchovně-vzdělávacích činnostech se zaměřujeme především na pohybovou výchovu, která
patří k trendům naší doby. U předškolních dětí
má velký vliv na osobní rozvoj a zároveň je vede
ke zdravému životnímu stylu.
Každodenní součástí dne v mateřské škole
jsou pohybové aktivity. Děti mají k dispozici
dostatek tělovýchovného náčiní, např. horolezeckou stěnu, balanční míče, trampolínu atd. Ve
velké míře zařazujeme do výchovně-vzdělávací
práce i hudebně pohybovou výchovu. Děti se učí
novým pohybovým hrám, tanečkům, písničkám,
seznamují se s rytmickými říkadly. Nejraději mají
hru „na muzikanty“, kdy děti písničku doprovází hrou na Orffovy nástroje (ozvučná dřívka,
činelky, triangl atd.) a tím si upevňují smysl pro
rytmus.
Nezapomínáme ani na tradice našeho kraje.
Chceme již od útlého věku u dětí pěstovat lásku
k folkloru, krojům, písním a tancům. Každým

Uchazeči o hudební obor
si připraví národní nebo
lidovou píseň, dále bude hodnocen
rytmus a sluchové vnímání.
Pro taneční obor si žáci přinesou
cvičební úbor a obuv,
pro výtvarný obor ukázku
vlastní výtvarné práce.
Štěpán Esterka
ředitel ZUŠ
Karneval v MŠ Lužice.
Foto: Petra Lorencová.
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rokem si vybereme z dětí skupinu děvčátek
a chlapců a v druhé polovině školního roku
začneme s nácvikem nějakého pásma.
Pásmo se většinou skládá z dětských říkadel
a tanečků a děti se všechno učí nářečím.
Kromě tradičních vánočních besídek a besídek
ke Dni matek, se také již po čtvrté zúčastníme
přehlídky dětských souborů. V minulém roce

jsme reprezentovali naši školku v Týnci, letos to
bude v pořadí již 5. regionální přehlídka dětských
souborů na Podluží, tentokrát v Kosticích.
Děti předvedou pásmo s názvem „Na lúce“,
za doprovodu dětské cimbálové muziky pod
vedením pana Přemka Líčeníka. Už se všichni
na „výlet“ do Kostic moc těšíme.
Ludmila Hanzlíčková

ZDRAVOTNICTVÍ
ZDRAVOTNICTVÍ
Homedica, s. r. o. - agentura domácí zdravotní péče je firma, která zajištuje odbornou
zdravotnickou péči přímo u vás doma.
Na doporučení vašeho praktického lékaře jsme schopni vám nebo vašim příbuzným s omezenou
pohyblivostí doma aplikovat injekci, provést převaz nebo odběr krve. Dále pak podáváme po dohodě
s lékařem infuzní terapii, především pro zajištění hydratace, provádíme kontroly krevního tlaku, popř
glykémie - krevního cukru.
Jsme také schopni zajistit ošetřovatelskou rehabilitaci po cévních mozkových příhodách, zlomeninách krčku kosti stehenní apod. Nedílnou součástí naší práce je i odborná péče o umírající,
k tomuto účelu zapůjčujeme různé pomůcky, jako např polohovací lůžko, odsavačku, kyslíkový
přístroj a mnoho dalších.
Tuto péči vám poskytují diplomované a certifikované zdravotní sestry, které úzce spolupracují
s vašim ošetřujícím lékařem.
Výkony na základě doporučení praktického lékaře jsou hrazené zdravotními pojišťovnami, ale úkony
je možno provádět i bez doporučení praktického lékaře za platební úhrady dle našeho ceníku.

PÉ Č E O ŽIVOT N Í P ROS T ŘED Í
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE „ROZKVETLÉ LUŽICE 2008“
Ve čtvrtek 15. ledna 2008 proběhlo v areálu
ČZS v Lužicích vyhodnocení soutěže „Rozkvetlé
Lužice 2008“, kde byly promítány fotografie nejlépe upravených předzahrádek a balkónů našich
občanů a firem.
Do finále soutěže postoupili:
paní Marie Bortlíková – ul. Velkomoravská,
paní Anna Bohunská - ul. Velkomoravská,
paní Marie Skalická - ul. Záhumenní, pan Jiří
Šetina - ul. Dlážděná, paní Jiřina Němcová - ul.
U Hájku,manželé Popovští – ul. Ke Koupališti,
paní Iva Stöhrová – ul. Velkomoravská, paní
Jitka Šuralová – ul. Velkomoravská, paní Alena
Weingartová – ul. Velkomoravská, manželé
Opluštilovi – ul. Velkomoravská, paní Ludmila
Rylková – ul. Břeclavská, paní Helena Holačková
– ul. Havířská, paní Eva Vavrysová – ul. Havířská,
paní Milada Bílková – ul. Šeříková, paní Zdeňka
Hřebačková – ul. Jabloňová, paní Alena Salajková
– ul. V Chalupách, paní Marie Ondrášková – ul.
V Chalupách, paní Jitka Gožďálová – ul. U Vrchnice, pan Jakub Buchta – ul. Naftařů, Hostinec
U Konečků – ul. Velkomoravská, Kadeřnictví
Drahomíra – ul. U Vrchnice.

Homedica, s. r. o. Agentura domácí zdravotní péče.
Vrchní sestra Otrubová Ria, tel. 724 002 480, 518 352 357

3. místo paní Anna Bohunská
Z těch byli účastníky besedy vylosováni vítězové, kteří získali finanční odměnu:
1. místo paní Iva Stöhrová
2. místo paní Marie Bortlíková
3. místo paní Anna Bohunská

NABÍDKA PORADENSTVÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Občané Lužic mají možnost se informovat ohledně poskytování sociálních služeb
/pečovatelská služba a osobní asistence/ firmou HOMEDICA
každé liché úterý v měsíci od 14.00 - 15.00 hod.
v suterénu nové sportovní haly v Lužicích.
Nejbližší termíny: 21. 4., 5. 5., 19. 5. 2009.
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2. místo paní Marie Bortlíková

1. místo paní Iva Stöhrová
Foto: Petra Lorencová

Místostarostka obce poděkovala firmě LUTES
za vzornou péči o veřejná prostranství v obci,
paní Vlastě Bílkové za její obětavou starostlivost
o květinovou výzdobu obce a obecního úřadu,
firmě Larix a Navona za dobrou spolupráci.
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Soutěž Rozkvetlé Lužice 2009
Po úspěšných třech ročnících soutěže
vyhlašuje Klub česko-francouzského partnerství
a Obec Lužice i v letošním roce soutěž v péči
o zeleň a květinovou výzdobu „Rozkvetlé Lužice
2009“ .
Ani letos nemusíte do soutěže podávat přihlášku. Porota bude vybírat ze všech domů v obci
v různých lokalitách a typech výstavby, podobně
jak to dělají v naší partnerské obci Isdes.
I. kategorie Péče o zeleň a květinová výzdoba
oken před rodinnými domy
II. kategorie Péče o zeleň a květinová výzdoba
oken obchodů, firem, úřadů, veřejných budov
III. kategorie Péče o zeleň a květinová výzdoba
veřejných prostranství v obci.

Ob č a n s k é a k t i v i t y

Hodnocení se zúčastní také pan Daniel Leclair,
zahradník z francouzské obce Isdes, který nás
navštíví začátkem července.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v listopadu 2009 na společném setkání finalistů,
kteří v anketě vyberou vítěze, kteří získají finanční
odměnu.
Přejeme všem, kteří pečují o zeleň, starají
se o své zahrádky, předzahrádky i veřejná
prostranství, příznivý rok a hodně pěstitelských
úspěchů!!!

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V pondělí 20. dubna 2009
od 15:00 – 17:00 hodin

Co dělali zahrádkáři a vinaři v roce 2008

Opravy Starého kvartýru
jsou ve finále
Starý kvartýr v Lužicích podstoupil díky dotaci
MAS Dolní Morava ve výši 618.000 Kč a šikovným
rukám pracovníků stavební firmy pana Petra Krejčiříka velkou omlazovací kúru a rád by se vám představil v nové podobě. Jak mu to sluší, přijďte zhodnotit v pátek 8. května 2009 v 18 hodin, zajištěn je
i kulturní program.
Srdečně zvou členové Muzejního spolku.

V loňském roce náš spolek zahrádkářů a vinařů
uspořádal 1. přehlídku vín lužických a mikulčických vinařů. Rozhodli jsme se nepořádat výstavu
neboť výstav v okolí naší dědiny je příliš mnoho.
Pořádání výstavy je také velmi náročné na práci
resp. čas nás vinařů a v neposlední řadě je potřeba k dispozici mnohem větší sál. My chceme více
využívat naše zařízení, a pokud se spojí s pěkným
počasím, tak jak nám vyšlo 24. 5. 2008, je místa
pro koštování dost. Vína dodaná lužickými i mikulčickými vinaři byla velmi dobrá. K velmi dobré
kvalitě vín lužických vinařů přispělo zajisté i pravidelné měsíční setkávání pátečníků (vždy první
pátek v měsíci), kde si nepředstavujeme jen vína
dobrá, ale dovedeme se „pochlubit“ i tím, co se
příliš nepovede a tak v kolektivu vinařů a dobrých
nosů se snažíme napravit, pokud se co dá.

proběhne u OÚ sběr nebezpečného odpadu. Občané mohou zdarma odevzdat
televizory, ledničky, elektrotechniku – radia, apod., zářivky, nádoby od barev,
akumulátory, olej, monočlánky, léky, pneumatiky.
Dále se může odevzdat do přistaveného kontejneru starý textil, koberce,
linolea a boty.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jaroslava Dobrovolského Lužice
pořádá ve čtvrtek 14. května 2009 od 13:30 do 17:00 hodin
u sběrného dvora

S B Ě R PA P Í R U
Občané mohou svázaný papír přivézt nebo se domluvit s žáky ZŠ na odvozu.

Rekonstrukce budovy Starého kvartýru v Lužicích.
Foto: Jitka Konvičná

Muzejní spolek v Lužicích a obec Lužice
Vás srdečně zvou na slavnostní otevření
nově opraveného Starého kvartýru
v pátek 8. května 2009 v 18 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Setkání pátečníků
Foto: Luděk Půček

22

23

V loňském roce jsme též
pomohli obci při pořádání přehlídky mužáckých sborů, slavnostním otevírání sportovní haly,
hodů a tradičního vinobraní na
Liďáku. Na těchto akcích jsme
prezentovali jak zbytek vín z přehlídky, tak jsme nabídli ke koštu
i vlastní vína.
Stěžejní akcí loňského roku
bylo vybudování kryté pergoly
v našem zařízení. Krytá pergola
bude sloužit hlavně v letních
měsících a k jejímu vybudování
jsme využili dotaci od obce.
Bez těchto prostředků by další
postup úprav našeho zařízení
nebyl vůbec možný. Zahrádkářské zařízení v loňském roce
mimo našeho spolku využívala
ke svým akcím obec (zasedání
zastupitelstva, besedy, vyhodnocení akcí pořádaných obcí),
senioři, jimž chci poděkovat,
protože nám vždy ochotně

Hnutí
Hnutí Brontosaurus
Brontosaurus
Zveme!
Zveme všechny děti i jejich rodiče na následující akce.

Přístřešek u krbu v areálu ČZS

Foto: Luděk Půček

pomohli udělat generální úklid a mytí oken, chasa a naši občané.
Snažíme se a i dále za pomoci obce chceme pokračovat ve zvyšování kvality prostředí našeho spolkového zařízení ve prospěch
všech členů ČZS a našich občanů.
Luděk Půček – předseda ZO ČZS Lužice

Tříkrálová sbírka
Tak jako každý rok i letos proběhla u nás v Lužicích tříkrálová sbírka. Tu pořádá sdružení Česká
katolická charita, sbírka je státem povolená a tudíž veřejná.
V 9 hodin dopoledne se koledníci sešli v našem kostele, kde společně s vedoucími skupinek
a dalšími organizátory dostali požehnání od otce Jiřího Janouška. Po něm vyrazilo deset skupinek dětí
do terénu. Obětavá paní Popovská objížděla promrzlé koledníky s teplým čajem a vyhřátým autem,
což všichni uvítali. Pohostinní byli naštěstí i samotní občané, takže nikdo neumrzl ani neumřel hlady
či žízní. Odměnou nám byly úsměvy obyvatelů Lužic, občas nějaká ta sladkost od nich, ale hlavně
pocit, že můžeme koledováním pomoci lidem v nouzi.
Částka 61 251kč je chvályhodná a jsme velice rádi, že je takto vysoká.
Tímto bych ráda poděkovala p. Popovské, všem vedoucím skupinek ale obzvláště samotným
koledníkům za ochotu a obyvatelům Lužic za jejich štědrost.
Za koledníky
Anna Balunová
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Den Země na Mikuleckých Valech, 25.
dubna od 9.00 hod.
Přírodovědná stezka, doprovodné stezky Člověk v divočině, Slovanské pohádky a mytologie,
Vnímání přírody, Stezka tradic a folkloru, Zásahy
do krajiny, Řemeslná stezka. Tvořivé dílny, hry,
krásná příroda…
V 15.00 hod. možnost zúčastnit se zajímavých
exkurzí (botanická, zoologická, ke koním, na
archeologický výzkum).
Divadlo Modrej drahokamen anóbrž zelená
Gizela a mrkvajzníci, 26. dubna od 13.00 hod.
u Myslivny v Mikulčicích (za deště od 13.30
hod. na KD Mikulčice) a Pohádka pro nejmenší
a pro největší, ale můžou přijít i ti prostřední.
Divadelní studio De Facto Mimo, Jihlava.
Tábor pro děti Pramen síly 1. - 10. 7. 2009
u Horní Lhotice, pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ,
cena 2 150 Kč.
Připravena je tajuplná celotáborová hra, která
děti přivede do smutné říše chřadnoucího lesního
krále. Avšak právě děti mohou do této říše přinést
novou sílu a energii. V dobrodružných hrách
poznají tajemné bytosti lesa, luk, polí i vod… zjistí,
kde se bere jejich trápení a pomohou jim oživit
vysychající pramen síly, z kterého je živa celá
příroda. K tomu však bude třeba překonat mnohé
překážky a úskalí … a přemoci neznámou temnotu … a možná také zjistit, že je za vším i něco víc…
něco, co dospělí sami nemohou pochopit!
Přihlášky a informace: Martin Bílík, Lužice,
Trafika Štela, mobil: 606 726 908.
Prožitkový kurz pro mládež Cestičky 12.
- 23. 7. 2009 u Horní Lhotice, pro mladé od
17 do 26 let, cena 2 200 Kč.
Otevři oči, mysl i srdce, a pak teprve vykroč…
Prožitkový organizátorský kurz pro začínající

vedoucí a všechny další dobrodružné duše. Vydej
se s námi na cestu mezi loukami a lesy, někde
mezi dobrodružstvím a bezpečím, na cestu říší
tvojí fantazie i nejpotřebnější organizátorské
reality, na cestu drsných fyzických her i citlivého
rozvíjení osobnosti,…
Vše na www.cesticky.cz.
Oddíl Žabičky
Zve děti 1. stupně základní školy na schůzky
v pátek 16:00 v klubovně ve zdravotním středisku.
Vedoucí Ondřej Damborský.

Zlatokopové se dostavili vybaveni dobrou
náladou
FOTO: Brďo Vlkani.
Klondike 2009
Téměř 60 dětí a další pomocníci a organizátoři
se stali na jedno únorové odpoledne zlatokopy
v městečku Dawson…
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PRVNÍ SRÁŽKA DRUŽIC V HISTORII

JUNÁK
Vánoční jarmark
Jako každý rok se i letos
v předvánočním čase otevřely
naše skautské a brďácké klubovny. Každý oddíl si připravil
stanoviště, na kterém si příchozí
mohli za malou chvilku vlastnoručně vyrobit například vánoční
ozdoby na stromeček z těstovin
nebo krabičky na dárky. Každý
si ale s chutí barevně ozdobil perníček. Některé oddíly
si připravily také něco málo
o vánočních pověrách. Věděli
jste, že se před vánoční mší
nesmí šít nebo plést, protože
by všechno zničily myši? A víte,
že pokud bude Štědrý den
v pondělí, přinese to dobrou
úrodu a hodně medu a když
bude v úterý, bude příští rok
hodně vína a obilí? K vánočnímu
kouzlení patří samozřejmě také

Vánoční jarmark na zdravotním středisku
Foto: Skautský oddíl Junák Lužice

krájení jablíček nebo třeba pouštění lodiček. A tak jsme si všichni
vyvěštili, jak to s námi příští rok dopadne. Pro návštěvníky bylo přichystáno i malé pohoštění a naše oddílové kroniky a fotky z akcí za
uplynulý rok. Celou atmosféru doplňovaly vánoční koledy. My tedy
doufáme, že se nám podařilo všechny rodiče, prarodiče a naše
příznivce, kteří nás v tento předvánoční podvečer navštívili, naladit
na tu pravou vánoční atmosféru.
Lucie Dordová

Kulturní a společenské akce jaro – léto 2009
12. dubna 2009
25. dubna 2009
8. května 2009
10. května 2009
17. května 2009
9. - 19. června 2009
26. června 2009
4. - 7. července 2009
13. - 30. července 2009
31. července 2009
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VELIKONOČNÍ KOŠT VÍN „NA TABAČÁRNĚ“
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE MLADÝCH VČELAŘŮ
NOVÝ STARÝ KVARTÝR
BESÍDKA KE DNI MATEK
SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH VERBÍŘŮ
ATELIÉR
VERNISÁŽ HODOVÉ VÝSTAVY NA ST. KVARTÝRU
CYRILSKÉ HODY
SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM
VERNISÁŽ SOCHAŘSKÉHO SYMPOZIA

V úterý 10. února 2009 se 790
km nad Sibiří srazily dvě družice
– vysloužilý a již nefunkční ruský
satelit s americkou komunikační
družicí. Stalo se tak poprvé v historii, Amerika se následně začala
s Rusy hádat, kdo za kolizi může.
Faktem ale zůstává, že kosmické
smetí na oběžné dráze je čím dál
větším problémem. NASA v souvislosti s tím uvedla, že na nízké dráze
kolem Země je na 18 000 objektů
velkých minimálně jako tenisový
míček. Objekty jsou sice neustále
monitorovány radary, ale situace
je alarmující (pro zajímavost, Čína
v lednu 2007 vyzkoušela protidružicovou raketu rozstřelem vlastní
vysloužilé meteorologické družice,
čímž situaci rozhodně neulehčila). V březnu se dvakrát po sobě
v průběhu jednoho týdne dostala
do ohrožení Mezinárodní kosmická
stanice, neustále obydlena kosmonauty. V prvním případě byl blížící se
zbytek nosné rakety objeven příliš
pozdě a astronauté se přesunuli do
evakuační kosmické lodě. Fragment
stanici naštěstí minul, ve druhém případě bylo nebezpečí odhaleno včas
a chystal se úhybný manévr. Ten by
zkomplikoval situaci, protože se v té
době ke stanici blížil po přesně vypočítané dráze raketoplán Discovery.
Manévr byl ale odvolán, stanice
měla i tentokrát štěstí a nebyla na
kolizní dráze. Rád bych zde připomenul již chronicky známou událost
z listopadu, kdy astronautce Heidi
Piperové při kosmickém výstupu
uletěla brašna s nářadím, nyní krouží

Venušiny fáze odhalí už menší dalekohled.
Foto: Vít Straka

na oběžné dráze. Je dokonce pozorovatelná většími dalekohledy ze
Země. Kvůli nepořádku na oběžné
dráze byla také málem odvolána
poslední servisní mise k Hubbleovu teleskopu (raketoplán Atlantis
se k němu má vydat 12. května).
Když už jsme u misí raketoplánů,
výše zmíněný Discovery v březnu
dopravil k Mezinárodní kosmické
stanici nosník se dvěma novými
solárními panely, jejichž rozpětí je
okolo 73 metrů, takže stanice by
měla být na obloze ještě jasnější
než dosud.
V současné době je velmi aktuálním tématem globální oteplování.
Velké množství klíčových otázek
s ním souvisejících měla zodpovědět americká sonda OCO, jejím
úkolem bylo sledovat oxid uhličitý
v atmosféře. Ani tuto sondu (stála
273 milionů dolarů) neminul smutný
osud, kvůli havárii nosné rakety
skončila svou pouť v oceánu poblíž
Antarktidy.
Nyní se přesuňme z astronautiky
k astronomii. V pátek 20. března

ve 12:43 začalo astronomické jaro,
nastala jarní rovnodennost. Slunce
svítí na rovník a v našich zeměpisných polohách je den stejně dlouhý
jako noc. Dny se stále prodlužují
a prodlužovat se budou do 21.
června, kdy Slunce zasvítí na obratník Raka, je to jeho nejsevernější
poloha, poté se bude zase pozvolna
vracet na jih, k obratníku Kozoroha,
a dny se budou zpočátku nenápadně zkracovat (pro zajímavost, 21.
června bude Slunce vycházet ve
4:51 a zapadat ve 21:13, 15. dubna
vychází v 6:07, zapadá v 19:54).
Co se týče jarní oblohy, kralovat
jí bude jednoznačně Saturn v jižní
části souhvězdí Lev. Pohled na
něj ale přestává být tak úchvatný
jako ještě poměrně nedávno. Jeho
prstence se totiž z našeho pohledu
„zavírají“, Saturn se natáčí jejich
rovinou směrem k Zemi, pro nás to
je, jako bychom se dívali z boku na
list papíru. Úplně se nám uzavřou
4. září, Saturn by se v dalekohledu jevil jako nudný žlutý kotouč.
Bohužel nebo naštěstí bude právě
na obloze velmi blízko Slunci, tudíž
nepozorovatelný. Na začátku dubna
se na ranní obloze také zjeví Venuše
s Jupiterem, v květnu následováni
v té době ještě nevýrazným Marsem. Venuše se nám do zhruba
poloviny března předváděla jako
krásná večernice. Ona i Merkur při
pozorování ze Země zdánlivě prochází fázemi, podobnými Měsíci.
Vít Straka
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Partnerství Isdes - Lužice
Partnerství vzniklo v roce 2005, za účelem
navazování přátelství a vzájemného poznávání
zvyků a tradic, nejen mezi mládeží, ale i mezi
penzisty. Dohodu podepsali starosta Isdes RNDr.
Zdeněk Johan DrSc. a starosta Lužic ing. Jaroslav Kreml. I přes velkou vzdálenost asi 1450 km
a jazykovou bariéru se přátelství stále utužovalo
a vzájemné návštěvy se stávají tradicí.
V únoru letošního roku bylo založeno občanské
sdružení „Klub česko-francouzského partnerství
Lužice, o. s.“. Na ustavující schůzi 22. 2. 2009
se sešlo 18 z 30 členů, kde byl zvolen výbor
klubu, předseda, místopředseda, revizní komise,
odhlasovány stanovy a členský příspěvek ve výši
100 Kč ročně. V současné době vznikají webové
stránky www.klubcr-fr.estranky.cz, které připra-

Náš kroj sluší i francouzkám

Vinobraní není jenom popíjení a zábava

Radnice a kostel v Isdes

Sully s. Loire
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vuje Matěj Motyčka. Přihlášku pro nové členy
najdete na těchto stránkách, nebo u p. Kremlové
Dvorní 72, nebo p. Dostála Záhumenní 35.
Další návštěva našich francouzských přátel
se chystá od pátku 3. 7. do středy 9. 7. 2009.
V sobotu proběhne fotbalový turnaj partnerských
obcí, večer se všichni zúčastní předhodového
zpívání a od neděle nás čekají tradiční krojové
hody. Ostatní dny budou vyplněny výlety (např.
Slavkov, památky UNESCO, Lednicko-valtický
areál aj.). Činnost klubu by měla být zaměřena
na poznávání stylu života ve Francii, poznávání
francouzské kultury a také navazování nových
přátelství, popř. studium francouzského jazyka
– vše zábavnou formou.
Karel Dostál, předseda

Čestné občanství obce Lužice Zdeňku Johanovi DrSc. a RNDr. Věře Johanové
Klub česko-francouzského partnerství podal
23. 02. 2009 návrh na udělení čestného občanství Obce Lužice RNDr. Zdeňku Johanovi DrSc.
a RNDr. Věře Johanové.

• Manželé Johanovi jsou svou odbornou činností, příkladnými občanskými postoji i přístupem
k životu evropskými osobnostmi a bylo nám ctí,
kdyby se stali čestnými občany naší obce.

Vážený pane starosto, vážení členové Zastupitelstva obce Lužice,
na základě usnesení členské schůze Klubu česko-francouzského partnerství ze dne
22. 02. 2009 podáváme návrh na udělení čestného občanství obce Lužice
RNDr. Věře Johanové a RNDr. Zdeňku Johanovi DrSc., zakladatelům česko-francouzského
partnerství a spolupráce mezi obcemi Isdes
a Lužice.

Věříme, že zastupitelstvo obce naši žádost
podpoří a schválí.

Zdůvodnění:
• Manželé Johanovi mají mimořádnou zásluhu
o vznik a rozvoj partnerství obcí Isdes a Lužice.
• V roce 2005, kdy RNDr. Zdeněk Johan působil
ve funkci starosty obce Isdes, inicioval uzavření
partnerské smlouvy mezi obcemi ve francouzské obci Isdes.
• Paní RNDr. Věra Johanová aktivně organizuje
v rámci partnerství kulturní a společenské
akce, vyučuje český jazyk a provádí překladatelskou činnost. Je velkou propagátorkou obce
Lužice a České republiky ve Francii.
• Svou nesmírnou obětavostí a aktivitou se
manželé Johanovi zasloužili a stále pečují
o rozvoj přátelských vztahů mezi občany obou
obcí, zejména dětí a mládeže, kteří mají touto
cestou možnost poznávat život v jiných zemích,
zapojovat se do evropského soužití národů
a rozvíjet znalost cizích jazyků.
• Manželé Johanovi mají mimořádný přínos
v oblasti popularizace naší kultury, umění,
jazyka a lidových tradic v zahraničí.
• RNDr. Zdeněk Johan DrSc. je světově uznávanou
osobností v oblasti geologie a mineralogie. Za
svoji vědeckou činnost byl oceněn mnoha vyznamenáními a cenami v různých zemích světa.

Děkujeme. Členové Klubu česko-francouzského partnerství
Zastupitelstvo obce Lužice na svém zasedání 26. února 2009 schválilo tuto žádost
o udělení čestného občanství obce Lužice
RNDr. Věře Johanové a RNDr. Zdeňku Johanovi DrSc., zakladatelům česko-francouzského partnerství a spolupráce mezi obcemi
Isdes a Lužice. Slavnostní předání titulu se
uskuteční v letních měsících při návštěvě
manželů Johanových v Lužicích. Děkujeme!
Klub česko-francouzského partnerství

Základní škola Lužice
děkuje všem rodičům a sponzorům
za dary do tomboly na ples ZŠ.

Oblastní charita Hodonín děkuje
všem dárcům za finanční dary
do tříkrálové sbírky.
V letošním roce byla v Lužicích vybrána
částka 61.251 Kč.
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Podluží

REGION
Zpráva z členské schůze RP

Krátce z Podluží

Dne 10. února 2009 se konala v Tvrdonicích
členská schůze Regionu Podluží. Z celkového
počtu 70 zastupitelů bylo přítomno 46.
Předsedou svazku obcí RP byl pro další 2 roky
zvolen Ing. Jaroslav Kreml a místopředsedou byl
zvolen starosta obce Lanžhot František Hrnčíř.
Členská schůze projednala zprávu o činnosti
RP za rok 2008, plnění rozpočtu k 31. 12. 2008
a zprávu revizní komise za rok 2008.
Následně členská schůze projednala plán
činnosti RP na rok 2009 a schválila rozpočet na
rok 2009. Celkové příjmy činí 1.904.100 Kč, celkové výdaje činí 10.547.700 Kč. Schodek ve výši
8.643.600 Kč bude vyrovnán pomocí čerpaného
bankovního úvěru na realizaci projektů „Turistický
průvodce Podlužím a Hodonínskem“ a „Turistické rozhledny Podluží – Cerová“ a z prostředků
zůstatku běžného účtu organizace.
Členská schůze projednala a schválila financování projektu výstavby regionální rozhledny Podluží formou krátkodobého úvěru ve výši 7,2 mil.
Kč, který bude po realizaci uhrazen z dotace.
Členská schůze rozhodla podpořit zejména
organizačně setkání evropských obcí ve Starém
Poddvorově, které se uskuteční v červnu 2009.
Manažer RP spolu s obcí Starý Poddvorov vypracuje žádost o dotaci za účelem pokrytí nákladů
na ubytování, dopravu a stravu účastníků setkání.
Finanční spoluúčast dotace uhradí obec Starý
Poddvorov.
Ing. Jaroslav Kreml

Region Podluží se v průběhu ledna a února
tohoto roku prezentoval na mezinárodních
veletrzích cestovního ruchu v Brně, Bratislavě
a Praze. Nechyběla ochutnávka místních vín, přehled ubytování a stravování, kalendář kulturních
akcí, a přehled významných akcí následujících
měsíců:
Jarní hudební festival – cyklus koncertů vážné hudby – Dolní Bojanovice
- akce se uskuteční v termínech 22. 3, 29. 3.,
5. 4. 2009, více informací na obecním úřadě
5. Přehlídka dětských folklorních souborů
- Kostice, 5. 4 v sále sokolovny
- začátek v 14:00; svou účast přislíbilo 13 souborů z oblasti Podluží (Jatelinka, MŠ Tvrdonice,
Pomněnka, Kostičánek, Břeclavánek I. a II.,
Velká a Malá Kordulka, Žižkovjánek, Lužičánek,
MŠ Lužice, Charvatčánek, Koňárci), dva nejlépe hodnocené soubory postupují do krajského
kola v Kyjově.
30. Oblastní košt vín - Lanžhot 18. - 19. 4.
v sále Restaurace Podlužan
- předpokládáno min. 1000 vzorků vín, degustace proběhne dne 5. 4. 2009 v Podlužanu, kontaktní osoba: Josef Bartoš – 602/617475
Den řemesel s ochutnávkou vín – náměstí
Moravská Nová Ves
- jarmark, vystoupení folklorních souborů,
degustace vín, více informací
Přehlídka mužáckých sborů - Břeclav - Poštorná 16. 5. - kostelní zahrada
- předpokládaná účast cca 250-300 mužáků,
pořadatelem je mužský sbor z Poštorné
3. Přehlídka dětských verbířů z Podluží –
17. května - v přírodním areálu v Lužicích
- přehlídky se mohou zúčastnit mladí tanečníci
verbuňku od 3 do 15 let. Prezentovat se bude
nejméně jednou slokou zpívanou a dvěma
tanečními (válaný, rychlý, úvratí). Soutěž
probíhá v lidovém kroji. Hodnocení provede

Děkujeme všem sponzorům za příspěvek
do tomboly na ples pořádaný svazkem obcí
Regionu Podluží v Lužicích 6. března 2009.
Naše poděkování patří také pracovníkům
Obecního úřadu v Lužicích, firmě Lutes s.r.o
za vzornou přípravu této akce a TJ Sokol
Lužice za zapůjčení sálu Sokolovny.
Region Podluží
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odborná porota. Přihlášky s uvedením jména,
adresy, narození a jména verbuňku posílejte na
adresu: Jaroslav Švach, Slovácká 20, 690 02
Břeclav, tel: 606 727 242. Vítězové postoupí
do soutěže „O nejlepšího dětského verbíře
Slovácka“ v Uherském Hradišti.
Podluží v písni a tanci – 5. - 7. 6. - národopisný
festival ve Tvrdonicích
Setkání Charty evropských venkovských obcí
– 11. - 15. 6. – Starý Poddvorov
- v rámci tohoto setkání navštíví oblast cca 300

zástupců obecních úřadů z celé Evropy. V rámci těchto dní proběhnou i každoroční dětské
krojované hody.
Dne 24. 2. proběhlo v kuželně Hostince
U Bartošů v Lanžhotě finále soutěže v kuželkách
„O pohár starosty města Lanžhot“. V této soutěži
mezi sebou každoročně soupeří týmy složené ze
zástupců a zaměstnanců jednotlivých členských
obcí regionu. Letošním vítězem se stalo město
Lanžhot, na druhé příčce se umístnila obec Prušánky a třetí pak byla obec Josefov.

Plán činnosti svazku obcí na rok 2009
- Rada starostů se bude dále pravidelně scházet
každé první úterý v měsíci.
AKTIVITY A AKCE REGIONU:
- Reprezentace regionu na výstavách a veletrzích – REGIONTOUR 2009 atd.
- VI. ples Regionu Podluží v L užicích
6. 3. 2009
- V. regionální přehlídka dětských folklorních
souborů na Podluží – Kostice, 5. 4. 2009
- „10 let Regionu Podluží“ - cyklistický výlet po
obcích Regionu Podluží, 24. 4. 2009
- Příprava a edice Kalendáře RP na rok 2010
AKCE POD ZÁŠTITOU REGIONU:
- Olympiáda žáků ZŠ v lehké atletice – Lanžhot
- Turnaj obcí v kuželkách – Lanžhot 17. 2. 2009
- Oblastní košt vín v Lanžhotě 18. a 19. 4.
2009
- Cyklistický výlet Regionem Podluží 24. 4.
2009
- Regionální závod ZŠ na kolečkových bruslích
v Lužicích 15. 5. 2009
- Setkání mužských sborů na Podluží - v Poštorné 16. 5. 2009
- Štafetový běh Boba Zháňala v Hruškách
- Florbalový turnaj žáků ZŠ – „O pohár starostů
Regionu Podluží“ – Dolní Bojanovice

- Setkání kronikářů Regionu Podluží v Lužicích
- Přehlídka dětských verbířů – Lužice 17. 5.
2009
- Setkání evropských venkovských obcí – Starý
Poddvorov (11. - 15. 6.)
REALIZACE PROJEKTŮ REGIONU:
- Turistický průvodce Podlužím a Hodonínskem
– zpracování uceleného informačního materiálu a image katalogu regionů, zahrnujícího popis
cyklotras, památek, ubytování, restaurací,
infrastruktura atd.
- Výstavba regionální rozhledny - příprava projektové dokumentace a realizace výstavby za
spolufinancování z evropských fondů.
- Aktualizace Strategického rozvojového dokumentu (rozšíření Ladná) - dodatek
- Aktualizace „Zásobníku projektů“ obcí regionu
- Zpracování studie pro projekt „Zeleň na Podluží“, následně žádost o financování OP ŽP
- Cyklotrasa Ladná – Hrušky – stavební řízení,
žádost o financování
Další činnost svazku bude upravována operativně radou starostů.
Plán činnosti byl projednán a schválen na
79. zasedání Radou starostů svazku obcí v Lužicích dne 3. 2. 2009.
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Obecní úřad a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice
vyhlašuje jako součást 56. ročníku národopisných slavností
Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2009

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO
Pravidelné pořádání tradičních soutěží v rámci tvrdonských národopisných slavností považujeme,
zvláště v této době, za velmi potřebné pro zachování živého folkloru na Podluží
a pro podchycení talentovaných zpěváků a tanečníků regionu.
Soutěže v tanci a o stárkovské právo se letos uskuteční v sobotu 6. června 2009
v národopisném areálu ve Tvrdonicích.
Pro tento rok jsou vypsány kategorie:
A. pěvecké a to: sóla muži, dua muži, sóla ženy, dua ženy, dua smíšená.
B. taneční a to: hošije, verbuňk, vrtěná.
C. soutěž o Stárka Podluží
Soutěžící o stárkovské právo se musí zúčastnit soutěže ve všech třech tanečních kategoriích.
Hodnotí se pěvecký a taneční projev podle níže uvedených kritérií.
Vítěz se stane STÁRKEM PODLUŽÍ PRO ROK 2009.
Soutěže se mohou zúčastnit soutěžící z regionu Podluží a také z vesnic z přechodných regionů, kde
folklor inklinuje k Podluží a nosí se zde podlužácký kroj. Pokud se vyskytne sporný případ, rozhodne
odborná porota nejpozději 14 dní před soutěží.
Vítěz verbířské soutěže má zajištěnou přímou účast ve finále o nejlepšího verbíře Slovácka ve Strážnici.
Druhý a třetí v pořadí se mohou ještě po uzávěrce přihlásit do výběrového kola této soutěže.
Pořadatel zajistil jako doprovod cimbálovou muziku J. Severina z Kostic a Cimbálovou muziku Břeclavan. Soutěžící si může na vlastní náklady zajistit i jinou doprovodnou hudbu.
Kritéria hodnocení:
Zpěv – intonační čistota, dialekt, výběr písně, soulad s doprovodem, celkový umělecký dojem,
úplnost kroje a jeho úprava.
Tanec – intonace, dialekt a celkový výraz předzpěvu, který je nedílnou součástí tance, pohybová úroveň – provedení typických kroků, cifer, dodržení charakteru tance, držení těla, soulad
s hudebním doprovodem, celkový umělecký dojem, úplnost kroje a jeho úprava.
Způsob hodnocení:
Pěvecké kategorie hodnotí porota, která určí pořadí na prvním až třetím místě v každé kategorii.
Taneční kategorie hodnotí zvláštní porota, která určí pořadí v jednotlivých tancích. Stejně bude
postupovat v soutěži o Stárka Podluží. Vítěze určí umístění soutěžících v jednotlivých kategoriích.
Těšíme se na Vaši účast.
Zdena Šlichtová v. r. programová
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Sbor lektorů a znalců slováckého verbuňku
ve spolupráci s Obcí Lužice a za podpory Regionu Podluží
pořádá
v neděli 17. května 2009

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU DĚTSKÝCH VERBÍŘŮ
Účinkují mladí verbíři z celého Podluží a CM Slovácko ml.
Stodola v areálu Lidový dům v Lužicích.
Začátek v 15.00 hodin.
Soutěžní přehlídky dětských verbířů se mohou zúčastnit tanečníci verbuňku od 3 do 15 let. Prezentovat se budou nejméně jednou slokou zpívanou a dvěma tanečními (válaný, rychlý, úvratí). Soutěž
probíhá v lidovém kroji (mohou být i třaslavice). Hodnocení provede odborná porota.
Přihlášky s uvedením jména, adresy, narození a jména verbuňku posílejte na adresu: Jaroslav
Švach, Slovácká 20, 690 02 Břeclav, tel: 606 727 242. Vítězové postoupí do soutěže „O nejlepšího
dětského verbíře Slovácka“ v Uherském Hradišti.

Z HISTORIE
Současné zprávy o uzavírání skláren v České republice
ve mně neodbytně vyvolávají
potřebu srovnání s podobnou
historií skláren a sklářů v Lužicích. I osud sklářské huti, která
byla téměř jedno století součástí
naší obce, se naplnil před 76 lety
v období světové hospodářské
krize (1929 – 1933). Akciová
společnost Glasshütten Werke
vormals J. Schreiber a Neffen
(Jindřichova huť) uzavřela své
brány dne 4. března 1933 a propustila všech 276 zaměstnanců:
skláře, brusiče skla, vazače,
skladníky, učně, pomocné dělníky a úředníky. Huť stála v místech
dnešního závodu Groz - Beckert
Czech, dříve Akra.
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Podobnost čistě náhodná?
(zrušení lužických skláren v době hospodářské krize)
K omezování výroby docházelo postupně již od roku 1929.
Například výroba lisovaného
skla byla úplně zrušena a provoz byl omezen jen na jednu
sklářskou pec. Skláři se snažili
udržet výrobu i za cenu snížení
mezd o 20 % a v kritické situaci
dokonce navrhli vedení podniku
odkoupení skláren. Nic z těchto
pokusů sklářskou huť nezachránilo. Propad průmyslové výroby
v celé ČSR byl nejhlubší právě
v prvních měsících roku 1933
a v odvětví sklářství poklesla
výroba dokonce na 42,3 %
předkrizového stavu. Odbyt
sklářských výrobků byl i v lužické huti vázán především na
export a v době celosvětových

ekonomických problémů zájem
o tyto výrobky značně poklesl.
Jaký byl sortiment výrobků ve
sklárnách v Lužicích a kam se
hlavně vyváželo? Od roku 1886,
kdy se sklárny staly majetkem
a. s. J. Schreiber a synovci
se výroba značně rozšířila.
K sortimentu výrobků, jako
byly dětské hračky z modrého
skla, byla zavedena postupně
výroba lamp, různých stínidel,
cylindrů, lahviček na parfémy,
zavařovacích sklenic, koštýřů,
sklenic - koštovaček, těžítek,
misek různých tvarů a jiné.
Mimo prodeje na domácím
trhu se převážná část výrobků
rozvážela vlakem do Polska,
Itálie, ale i do vzdálených zemí

např. Indie, Persie či Egypta.
Ve velkém centrálním skladu, který postavila společnost
v roce 1894 vedle lužického
nádraží, se shromažďovaly
výrobky nejen z lužické výroby,
ale ze všech skláren, které
patřily akciové společnosti:
z Dubňan, Rapotína, Svaté
Sidonie nad Vlárou a Bylnice.
Lužický závod byl rozsahem
výroby, velikostí provozních
budov i počtem zaměstnanců
největší a nejmodernější.
Když byl v období světové
hospodářské krize v roce 1933
ukončen provoz sklářské huti
v Lužicích, dostali se zaměstnanci do těžké situace. Firma
sice vyplatila zaměstnancům
celkově odbytné asi ve výši
360. tisíc Kč., na rok dostali
zdarma lignitové uhlí a na dva
roky byt v činžovních domech
skláren (tyto činžovní domy
postavené v roce 1883 ještě
stále v Lužicích stojí a jsou
němým svědkem zašlé slávy
skláren), ale otázka dalšího
osudu nezaměstnaných sklářů
zůstala otevřena.

Sklářští mistři.

Sklárny – rok 1916.

Zdroj: Archiv OÚ Lužice

Inventář závodu, hlavně zařízení velké výrobní haly, byl
odvezen a částečně i rozkraden. Později si v prostorách
bývalého skladu skláren zřídili
zemědělci z Lužic, Mikulčic
a Těšic Hospodářské družstvo
(Slovácké družstvo), které vykupovalo zemědělské produkty
a opatřovalo členům družstva
umělá hnojiva, sadbu a též
zemědělské stroje. V době války

vyráběl v opuštěných budovách
skláren vídeňský Čech stolař
Jírovec dřevěné bedny pro
vojenské účely. V roce 1948
zahájila v lokalitě skláren firma
Baťa ze Zlína přípravné práce
na vybudování továrny na výrobu
jehel pro textilní a obuvnické
stroje (později závod IGLA).
Část objektů byla přestavěna
pro účely firmy a ostatní ještě
celkem zachovalé objekty byly
bohužel nenávratně zbořeny.
Tím definitivně skončily téměř
všechny stopy stoleté sklářské
výroby v Lužicích.
Naštěstí velké skupině lužických sklářů, zapracovaných
sklářských odborníků, se podařilo v roce 1934 získat práci za
hranicemi vlasti - v Egyptě. Ve
sklárně pana Mohamed Sayd
Yassyna Beje v obci Shoura na
okraji Káhiry šířili slávu výroby
českého skla. Jejich osudy
tvoří již další kapitolu významné
historie naší obce.

Zdroj: Archiv OÚ Lužice

PhDr. Miroslava Rošková
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TENKRÁT TO BYLO AKTUÁLNÍ
• V roce 1909 zamrzly Niagarské
vodopády a tím vznikla škoda 15
milionů dolarů.
• Domácnosti, ve kterých jest hmyz
a myši uhnízděn, měly by si poříditi
ježka, který ve čtrnácti dnech postará se o bezpečné vyhubení veškeré
škodlivě havěti.
• Již tenkrát se psalo o ubývání
ledovců.
• Potěšitelná zpráva přišla z Ameriky,
kdež od 1. ledna 1910 nejvyšší
školské úřady v New Yorku zakázaly mládeži hrát kopanou, kterážto
hra, jež měla býti jen nevinnou
a ušlechtilou kratochvílí, se stala
hluboce pokleslou a zvrhlou, při
níž praští žebra, naskakují boule
a vypadávají zuby.
• Naopak se mládeži doporučovala
jízda na rychlokolkách (kolečkových bruslích). V Praze na Střeleckém ostrově, prozatím v sále na
parketách, činí již mládež zkoušky
v běhu na kolečkách. Nebude
dlouho trvati a rychlokolky vstoupí
v praktickou službu. Přivazují se
k noze jako brusle a podobně se též
na nich jezdí. Jenže do kopečku to
prý vůbec nejde a po hrbolaté cestě
také ne. V městě pak potřebovali
by kolečkáři zvláštní „jízdní dráhy“,
neboť mezi chodci by se jim špatně
„kolečkovalo“.
• Boty sedmimílové – toť název již
jen pohádkový. Ale co nedovede
švec ani čarodějnice, o to pokouší
se v nejnovější době věda strojnická. Švédský inženýr Petrini právě
sestrojil zvláštní kolečkové běhadlo – ony boty sedmimílové. Stroj
tento není ještě dobře vyzkoušen,
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Děvče na rychlokolkách.
Zdroj: Mladý čtenář.

a proto nevíme, jak se osvědčí
v praxi.
• Letošního roku (1910) přiblíží se
k naší Zemi velká kometa (vlasatice) pojmenovaná po slavném
anglickém hvězdáři Edmundu Halleyovi. Kometa Halleyova navrací
se vždy po 75 letech. Objevení její
poznamenáno bylo v r. 1456, 1531,
1607, 1682, 1756 a 1835. A což
srážka Země s kometkou? Nebojte
se jí. Nikdy se nestala a nikdy se
nestane! Každé těleso nebeské
koná miliardy pohybů a tělesa
nebeská upraví své dráhy tak, aby
se vyhnula.
• Můžeme si přečíst, že v tehdejší
době stáří člověka činilo přibližně
33 let. Čtvrtina lidí umírala před
sedmým rokem, polovice před 17
rokem. Teprve z 10000 dosáhl
jeden člověk sta let, z 500 lidí jeden
osmdesáti, ze sta lidí jeden 65 let.
Zajímavé, že?
• Prodloužení života. Sami krátíme
si život, pozdě-li vstáváme. Někdo
vstává např. o šesté, jiný o osmé
hodině. Tento rozdíl činí ve 40
letech 29000 hodin, čili 3 roky, 120
dní a 16 hodin. Kolik užitečné práce
mohlo by se za tu dobu vykonati!
Milí čtenáři, jelikož opravdu nastává
jaro, tak brzy vstávejte, na svých
zahrádkách pilně pracujte, ale nezapomínejte, že nejenom chlebem živ je
člověk. Pamatujte na kulturu i odpočinek, jezte do polosyta, pijte do polopita
a vyjdou vám dlouhá léta!

Boty sedmimílové.
Zdroj: Mladý čtenář.

Stoletým tiskem zalistovala a pro vaše
pobavení zaznamenala V. Kotásková.

TJ Baník Lužice
Tělovýchovná jednota
Baník Lužice patří svými
136 členy k největším organizacím v obci. 101 členů je
organizováno v oddíle kopané, z toho je 52 členů z řad
mládeže. Mimo fotbalistů
jsou v TJ Baník organizování
i rekreační sportovci a to 13
členů v oddíle volejbalu a 22
členů v oddíle tenisu.
Družstva oddílu kopané
se zúčastňují soutěží řízených
Okresním fotbalovým svazem
Hodonín.
Družstvo přípravky, kde získávají své pr vní zkušenosti
s kopanou hráči ve věku 6 – 10
let, hraje pod vedením trenérů
Romana Číhala, Luďka Fojtů,
Dalibora Petráska a Libora Zálešáka. Mladé fotbalisty ve věku
10 – 15 let vedou v družstvu
žáků trenéři Jan Skoupil a František Pazdera. Družstvo dorostu
pak pracuje pod vedením trenérů Milana Pazdery, Milana
Lamače a Luboše Galatíka
staršího. U družstva mužů pak
pracují jako trenér Josef Staněk, jako vedoucí mužstva ing.
Luboš Horníček a jako oddílový
rozhodčí Jaroslav Štencl.
Kromě soutěží organizovaných Okresním fotbalovým
svazem Hodonín se všechna
družstva oddílu kopané pravidelně zúčastňují i sportovních klání
organizovaných přímo Baníkem
Lužice nebo oddíly z blízkého,
ale i vzdáleného okolí. Všechna

družstva se zúčastňují jak přátelských utkání, tak i pohárových
turnajů v okolních obcích, jako
jsou například Starý Poddvorov,
Dolní Bojanovice, Mikulčice,
Čejč, Hovorany a Mutěnice.
Stěžejní akcí pro kategorii mužů
je Pohárový turnaj a o putovní
pohár starosty Lužic. Tato akce,
která je střídavě pořádána u nás
a v Lužicích u Šternberka, vzešla z aktivity fotbalového oddílu
a starosty obce Lužice u Šternberka a stala se již tradiční
nejen sportovní, ale i kulturní
akcí, při níž se setkávají nejen
samotní sportovci, ale i ostatní
občané naší obce a občané
Lužic u Šternberka. Velmi aktivní je i skupina bývalých aktivních
fotbalistů - „Starých pánů“,
která nejenže organizuje turnaje
v Lužicích, ale také zajíždí do
okolních obcí. Nejznámější jsou
pohárové turnaje starých pánů

Okresní halová liga přípravek.

v Čejči a ve Starém Poddvorově.
Díky otevření nové víceúčelové sportovní haly Lužice mohou
všechna družstva provozovat
své aktivity i zimním období.
Družstvo přípravky se již několik let pravidelně zúčastňuje
Okresní halové ligy přípravek
a v letošním roce jsme díky
víceúčelové spor tovní hale
mohli jeden z turnajů této ligy
uspořádat na domácí půdě.
Dále Baník zorganizoval několik
halových turnajů pro žákovská
družstva a družstva přípravky
za účasti např. Mikulčic, Čejče,
Starého Poddvorova, Mutěnic,
Petrova atd., ale i přátelská
utkání dorostu. Družstvo mužů
bylo v zimním období již tradičním účastníkem zimního turnaje
na umělé trávě v Mutěnicích.
„Staří páni“ se pak v několika
halových turnajích utkali se

Foto: Josef Staněk.
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stejně starými soupeři z Hovoran, Čejče, Velkých Bílovic,
Břeclavi, Hodonína a Brna.
Na sklonku roku 2008 byla,
jak všichni doufáme, založena
tradice předsilvestrovského
turnaje v sálové kopané „Starých pánů“.
Na přelomu března a dubna
zahájí všechna naše družstva
jarní část soutěžního ročníku
2008 – 2009.
V TJ Baník však úspěšně
pracuje i oddíl tenisu. V roce
2008 byla jeho činnost velmi pestrá. Hráči i hráčky se
zúčastnili několika turnajů.
V první stovce celostátního
žebříčku kategorie mladších
žáků se umístili bratři Jiří
a Jonáš Balunovi, Jiří na
2. místě v ČR. V kategorii
starších žákyň je Daniela
Dvořáková v první stovce
žebříčku ČR. V kategorii mužů
se pak Ivo Kurz a Zdeněk Repík
úspěšně zúčastnili turnaje čtyřher „O putovní pohár starosty
Petrova“. A tradičním se již stal
i turnaj čtyřher „O pohár starosta obce – Burčák open“, kterého se v roce 2008 zúčastnilo
23 dvojic z Lužic, ale i okolí.
Aktivní jsou i členové volejbalu, kteří se pravidelně scházejí
na svém kurtu v areálu Baníku.
Pravidelně organizují předhodové volejbalové setkání nejen
lužických hráčů volejbalu.
Členové Baníku organizují
kromě sportovních i kulturní
a společenské akce. Velmi
oblíbený a hojně navštěvovaný,
hlavně dětmi, je sportovní den
u příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí. Ve spolupráci
s tělocvičnou jednotou Sokol
Lužice a obcí Lužice členové
38

Baníku spoluorganizují i ples
sportovců.
Nejlepší členové Baníku
byli za svou práci odměněni
titulem Sportovec roku. Za
rok 2007 to byli Mirek Kokeš
a Pavel Baláž za reprezentaci oddílu v Okresním fotbalovém výběru žáků ročníku 1995, Milan Lamač

za dlouholetou sportovní
činnost a Josef Staněk za
dlouholetou a obětavou práci s mládeží. Za rok 2008
to byl Jaromír Pecúch za
vzornou činnost v družstvu
žáků a Milan Pazdera za
trenérskou a organizační
práci.
Josef Staněk

Tabulky podzimní ásti soutžního roníku Okresních soutží v kopané
III. tída muž sk. B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SK Sudomice
Sokol Lipov
Sokol Hr.Lhota B
Slovan Bzenec B
Sokol Petrov
Jiskra Strážnice
Baník Lužice
KEN Veselí n.M
Velká n.Vel. B
Sokol Domanín
FK Suchov
Nesyt Hodonín
FK Nová Lhota
Sokol Žeravice

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

0
0
0
3
0
2
1
2

37
29
30
13
11
11
16
4

:
:
:
:
:
:
:
:

9
7
15
9
13
18
40
40

18
18
12
12
9
5
4
2

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

1
1
3
1
4
4
5
5

Okresní soutž žák sk. B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B.Lužice
Vacenovice
Bukovany
Sl.Moravany
Sokol Vlkoš
S.Vteov
N.Hodonín-žaky
A.Milotice
Kostelec
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FK Šardice B
A.Milotice
S.Nenkovice
Vacenovice
B.Lužice
Sokol Vlkoš
Svatoboice
FC Vracov
S.Kostelec
FC Kyjov B
RSM HOŠA B
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

Valná hromada Sokola Lužice
Dne 15. 3. 2009 se konala
v Sokolovně výroční schůze
jednoty. Schůze se zúčastnila
i místostarostka obce Mgr. Jana
Ambrožová a za župu Slováckou
ses. Jana Klímová. Starosta
Sokola br. Antonín Komosný ve
svém projevu seznámil přítomné
s činností jednoty v uplynulém
roce 2008. Tento rok byl pro
Sokol Lužice významný hlavně
tím, že jednota si připomenula
100 let od svého založení.
Z dalších aktivit vzpomenul
účast na oslavách osvobození
naší obce, účast při oslavách
T. G. Masaryka v Hodoníně
a spoluúčast na přípravě plesu
sportovců. Největší investiční
akcí jednoty bylo dobudování
venkovního volejbalového hřiště
s umělým povrchem.
Starosta dále s potěšením
konstatoval, že členská základna Sokola se dále rozšiřuje.

Valná hromada TJ Sokol Lužice

Foto: Miloš Kadala.

V současnosti má jednota 211 členů. Svědčí to o dobré práci cvičitelů a vedoucích sportu. V jednotě pracuje celkem 9 oddílů: volejbalu, stolního tenisu, zápasu, hokejbalu, florbalu, bojového umění,
aerobiku, všestrannosti žaček a zdravotního tělocviku žen.
Výbor Sokola Lužice

Aktivita sokolských žaček v minulém roce 2008
(informace náčelnice Sokola na valné hromadě dne 15. 3. 2009)
Jednou z nejdůležitějších
akcí byla účast na tělovýchovné
akademii k 100. výročí založení
jednoty. Žačky na akademii
zacvičily několik pódiových
skladeb. Zahajovaly cvičením
s obručemi, sletovou skladbou
Rozkvetlá louka. Dalším cvičením byla skladba s míčky, skladba se švihadly, aerobik. Děti

s maminkami zacvičily s velkými
míči. Ženy zdravotního cvičení
zatancovaly country. Akademii
zakončila sletovou skladbou
„Věrná garda“.
I když žačky nacvičovaly na
akademii, přesto se zúčastnily
všech župních soutěží. Soutěže ve švihadlovém víceboji
a šplhu se zúčastnilo 7 našich

žaček z celkového počtu 42
účastnic z 10 jednot. Soutěžilo
se ve slalomu, sestavě skoků
a maratónu ve 4 věkových
kategoriích. Naše žačky dobře
reprezentovaly a získaly 3 x 1.
místo, 1 x 3. místo a ve šplhu
1 x 2. místo. Žačky z naší jednoty byly hodnoceny celkově
1. místem.
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Soutěže všestrannosti ve
sportovní gymnastice se účastnily 4 naše žačky. Ve čtyřech
kategoriích naše žačky závodily
ve skladbě prostných na koberci, sestavě cvičení na kladině
a lavičce, na hrazdě a přeskoku
koně. Naše žačky získaly 2 x 1.
místo a 2 x 4. místo.
Rovněž jsme se v Bzenci
zúčastnily soutěže v atletice
a plavání. Soutěžilo se v běhu
na 60 m, skoku dalekém, hodu
kriketovým míčkem a maratónském běhu. Soutěžit přijelo 29
žaček, z toho z naší jednoty bylo
5 žaček a získaly 1 x 1. místo
a 1 x 4. místo.
Všechny nácviky na soutěže
jsou velmi náročné a naše cvičitelky sestra Rutarová a Šabartová věnovaly nácviku mnoho
času.
Rovněž při cvičení na akademii žačky předvedly ve všech

PŘIJĎTE SPORTOVAT DO HALY LUŽICE

Žačky TJ Sokol Lužice na akademii 100. výročí oslav TJ Sokol
Lužice
Foto: Petra Lorencová.

vystoupeních pěkná cvičení. Zásluhu na tom mají i všechny cvičitelky: Rutarová Luďka, Šabartová Irena, Šabartová Eva, Šuralová
Jitka, Šuralová Dita, Krhovská Jitka a Schönová Jindra. Všem
sestrám cvičitelkám velký dík.
Náčelnice Sokola Lužice

Zpráva k činnosti oddílu stolního tenisu Sokola Lužice
Při ohlédnutí za ukončeným
ročníkem 2008 můžeme s radostí
konstatovat, že oddíl stolního tenisu
TJ Sokol Lužice dosáhl jako jediný
zde registrovaný oddíl se čtyřmi
družstvy svůj nejlepší výkon za
celou dobu své existence a důstojně
tím přispěl ke 100. výročí založení
Sokola Lužice.
Družstvo „A“ postoupilo do Krajské soutěže. Mužstvo „B“ postoupilo
do Okresní ligy. Mužstvo „C“ postoupilo do Okresního přeboru sk. A, naši
mladí hráči hrají Okresní soutěž Sk.
A. Ne nadarmo se hovoří, že je lehčí
postoupit, než udržet se ve vyšší sou40

těži. Rok uplynul a jaká je současná
situace v probíhajícím ročníku, dvě
kola před jeho ukončením?
„A“ mužstvo posílené hráčem
Zbyňkem Příkazským je na 5. místě
s bezpečným bodovým ziskem.
U „B“ mužstva již úvodem tohoto
ročníku nenaplnili dva hráči předpokládané cíle,což se negativně
projevilo v umístění v tabulce.
Družstvo bude sestupovat do nově
reorganizovaného Okresního přeboru skupiny I. Družstvo „C“, které
přesunutím svých dvou nejlepších
hráčů do družstva „B“ doplatilo na
umístění v tabulce, je v současné

době z 12 účastníků na osmém
místě a zbývá dohrát dvě soutěžní
kola do konce. Družstvo „D“, složené
z mladých perspektivních hráčů,
hraje Okresní soutěž sk. A.
Věříme, že vložený čas do těchto
mladých hráčů se oddílu navrátí
v dalším období.
Co říci na závěr? Současná situace ukázala i přes nepřízeň v poslední
době, kdy hráči nemohli zápasy odehrát ve vlastní herně, že zdravé jádro
našich hráčů se nezaleklo a bude
bojovat do posledního míčku.
Za výbor oddílu stolního tenisu
Miroslav Hřebíček

Jednou s dominant naší obce
se stala po svém otevření víceúčelová sportovní hala Lužice a to
nejen svou stavební konstrukcí
ale hlavně svou účelností.
Po jejím slavnostním otevření
dne 13. 6. 2008 a dovybavením
sportovním zařízením a nářadím
se hala stala moderním víceúčelovým zařízením, které poskytuje velmi kvalitní podmínky nejen
pro kolektivní sporty, ale i pro
sportování jednotlivců. Doplněno bylo i technické zázemí
– víceúčelová světelná tabule,
vybavení šaten pro sportovce
a rozhodčí, dovybavení sociálních zařízení a v neposlední
řadě i zakoupení techniky na
úklid a údržbu všech prostor
haly. Samostatnou záležitostí
pak bylo vybavení posilovny
a sálu pro aerobic.
Hlavní sál umožňuje již od
svého počátku všem sportuchtivým občanům provozovat
kolektivní sporty jako např.
sálovou kopanou, volejbal,
košíkovou, nohejbal a házenou. V počátku roku 2009 pak
byly pořízeny i mantinely na
florbalové hřiště, čímž byla
použitelnost hlavního sálu rozšířena i na tento sport. Celá hala
se stala místem, které využívají
nejen žáci lužické základní
školy, ale i členové sportovních oddílů nejen z naší obce
a stejně tak i lužická a přespolní
veřejnost.
Již od svých počátků se
stala hala útočištěm fotbalistů
TJ Baník, kteří zde mají mož-

nost trénovat, ale i organizovat
turnaje v sálové kopané. Uskutečnila se zde dvě kola Okresní
halové ligy starších přípravek za
účasti družstev z Lužic, Hodonína, Vacenovic, Ratíškovic
a Mutěnic. Jedno kolo organizoval domácí Baník a druhé
Baník Ratíškovice. Na sklonku
roku 2008 zde proběhl turnaj
v sálové kopané organizovaný
Okresním fotbalovým svazem
Hodonín. Jeho účastníky byly
výběr y fotbalových rozhodčích Okresních fotbalových
svazů Hodonín, Břeclav, Brno
- venkov a Brno – město. Dále
pak domácí Baník zorganizoval předvánoční turnaj žáků
a předsilvestrovský turnaj „Starých panů“. O prvním víkendu
roku 2009 se zde uskutečnilo
jedno kolo Okresní halové ligy
mladších přípravek pod záštitou FK Dolní Bojanovice. Od
počátku roku až do poloviny

března zde probíhala Okresní
halová liga mladších a starších
žáků, kterou organizoval oddíl
FK Mutěnice ve spolupráci
s Okresním fotbalovým svazem Hodonín. Garanty turnajů
byli president FK Mutěnice p.
Miroslav Jagoš a předseda OFS
Hodonín ing. Petr Kotásek.
Regionální středisko mládeže
Hodonín – Šardice pořádalo
v únoru čtyři mezinárodní turnaje v sálové kopané hráčů
ročníku 2001. Těchto turnajů
se kromě pořádajícího oddílu
zúčastnily i oddíly z okolí Brna,
z okolí Olomouce a Prostějova,
ale i ze slovenského Trenčína,
Senice, Sence, Levic, Nitry,
Žiliny a Šaly. Všichni účastníci
byli velmi spokojeni s kvalitou
zařízení a vybavením sportovní
haly.
Nemalou měrou se na obsazenosti hlavního sálu podílí
i skupina „Starých pánů“, která

Foto: Petra Lorencová
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si zde pravidelně dokazuje, že
to ještě všechno z fotbalu nezapomněla. A k tomu si občas
pozve i své bývalé soupeře
s okolních měst a obcí. Své
pravidelné místo si zde našly
i skupiny neregistrovaných
fotbalistů, a tím se staly nedílnou součástí harmonogramu
obsazenosti haly.
Nedílnou součástí haly je
v suterénu se nacházející fitcentrum a taktéž prostory pro
posezení a občerstvení nejen
pro samotné sportovce, ale
i ostatní návštěvníky. Ve fitcentru
je možno navštívit moderně
vybavenou posilovnu a zrcadlový sál aerobiku.
Moderně vybavená posilovna se i přes počáteční problémy
stala v současné době jedním
z nejnavštěvovanějších sportovišť v Lužicích. Návštěvníci
obou pohlaví a všech věkových
kategorií se zde mohou pod
vedením kvalifikovaných trenérů
- manželů Sukačových zapojit
do amatérských i profesionálních programů.
Své pravidelné návštěvníky si
získalo i cvičení v sále aerobiku. Zde se cvičenci rekrutují
převážně z řad žen, které si tu
pod vedením kvalifikovaných
trenérek zdokonalují své postavy při pohybových cvičeních.
Jak již bylo v tomto článku
několikrát napsáno, hala Lužice
se stala místem umožňujícím
setkávání nejen sportovců, ale
ostatních zájemců o sport.
Staněk Josef
manažer sportovní haly
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HALA LUŽICE
KONTAKT, PROVOZNÍ DOBA, VSTUPNÉ
Provozní doba:
Pondělí
Úterý – Čtvrtek
Pátek
Sobota – Neděle

Hlavní sál
15:30 – 21:00 hodin
13:30 – 21:00 hodin
12:00 – 21:00 hodin
8:00 – 20:00 hodin

Občerstvení
14:00 – 22:00 hodin
14:00 – 22:00 hodin
14:00 – 22:00 hodin
10:00 – 20:00 hodin

Vstupné 400 Kč/hodinu.
KONTAKT
telefon: 518 357 345
mobil: +420 602 757 611, +420 739 862 871
e-mail: stanek@lutes.cz
Pro organizace, podniky, odborové svazy a jiné subjekty
odběr možný i na fakturu.

FITCENTRUM - INFORMACE + FOTOGRAFIE
Provozní doba:
Pondělí - pátek
Sobota - neděle

Fitcentrum
14:00 - 21:00 hodin
10:00 - 20:00 hodin

F I TC E N T R U M
S novým rokem byla ve fitcentru sportovní haly vyhlášena trenéry soutěž pro stálé návštěvníky i nové zájemce
o cvičení s názvem „Do formy 2009“. Do soutěže se
zapojilo 25 soutěžících, kteří se rozhodli zapracovat na
své postavě, shodit pár kilo a v neposlední řadě rozhýbat
své mnohdy roky nezatěžovaná těla. Začátky byly pro
většinu těžké, ale všichni věděli, že soutěží především
sami se sebou, se svou leností a špatným životním stylem.
Postupně u většiny začala převládat radost z pohybu, ze
změn, které byly patrné při pohledu do zrcadla, na váhu
a padající kalhoty. K soutěžícím se začali přidávat i jejich
přátelé, rodiny a to je pro všechny zúčastněné velká
podpora. Soutěž bude končit 10. 4. 2009 a v příštím
vydání Lužického zpravodaje se můžete těšit na reportáž
z průběhu celé soutěže, včetně výsledků a fotografií našich
odvážlivců. Foto jednoho z nejúspěšnějších borců vám
přesto nabízíme již nyní.
Další dění ve fitcentru se začíná stáčet ke sportovní
a soutěžní činnosti. Těší nás návštěva mladých sportov-

ců, kteří začali využívat posilovnu k rozvoji svých postav
a rýsují se zde jedinci, kteří by mohli časem vystoupit na
soutěžní kulturistické pódium. Staří matadoři lužického
posilování souhlasili s nabídkou trénovat mladé zájemce
o kulturistiku, což je první krok k založení oddílu kulturistiky a silového trojboje v Lužicích. Všechny zájemce tímto
zveme k návštěvě fitcentra.
V poslední době také zvažuji obnovení činnosti „Cobra
teamu“ a zahájení jeho působení ve sportovní hale. Po
úspěšných letech sportovní činnosti v Hodoníně bych
chtěl navázat na práci s mládeží i dospělými a na výsledky,
kterých jsme dosahovali v minulosti. Rád bych chtěl pozvat
tímto všechny zájemce o box, thai box i ostatní bojové
sporty k nám do haly, kde bychom společně začali éru
těchto sportů v Lužicích.
Všem Vám přeji krásné jaro, dobrou náladu a zvu
vás k nám si zacvičit nebo jen na kafíčko, či sklenici
Budvaru.
Miroslav Sukač

Občerstvení
14:00 – 22:00 hodin
10:00 – 20:00 hodin

Ceník vstupného
POSILOVNA
Jednotlivé vstupné dospělí
Pernamentky dospělí:
Měsíční
10 vstupů
30 vstupů
Jednotlivé vstupné studenti
Pernamentky studenti:
10 vstupů

45 Kč
500 Kč /platnost měsíc
400 Kč / platnost 2 měsíce
1000 Kč / platnost 4 měsíce
30 Kč
250 Kč

Sál aerobicu:
Jednotlivé vstupné dospělí
45 Kč
Jednotlivé vstupné studenti
30 Kč
Organizovaná skupina s cvičitelem 160 Kč
Pro organizace, podniky, odborové svazy a jiné subjekty
odběr možný i na fakturu.

Staňa Janeček, - 14 kg, pas – 16 cm, boky – 12 cm, (+ nárůst svalové hmoty).
Foto: Ivana Sukačová.
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denně vítávalo (s dvěma dalšími)
kéž ovšem také všichni víme, že
„Kdo v učení prospívá a v mravech upadá – víc upadá, než
prospívá …“

Z literární tvorby občanů
Němý svědek
Lavička v parku, ticho jak v kostele,
zub času na ni už dýchá,
čeká, kdo na ní dneska si ustele,
bude to nevěra, láska, či pýcha?
Ona ví nejlíp, co bylo tu v převaze,
někdy ji to i mrzí,
svědkem je štěstí, radosti, nesnáze,
mnohdy tu padaly slzy.
Přes den tu na ní důchodci sedí,
i ve stáří samota vadí.
Navečer smutně do prázdna hledí,
kampak se podělo mládí?
Vysvětlení možná je tu –
mladí randí u marketů.
Josef Mikeš

Čemu nerozumí …
… náctiletí
PODKOVA
Koníček můj ztratil podkovu,
nemosím haňbú sa stydět,
skoro si vydělá na novú,
šak je ho před vozem vidět.
Hned jak ho kovář okuje,
do zemi kopyta boří,
za pluhem pole sa růluje
tak jak ty vlnky v moři.
Po orbě vytřu ho do sucha,
ovsa dám, dobrého sena
a on mně zařehtá do ucha,
nekde sa člověk tak nemá.

Doufám, že přijmete mou
omluvu tak jako i skutečné
upřímné díky za přání – všem,
kteří na obci pracujete – hodně
dobrého do roku nového pro

Vaše počínání a Vaši službu
Lužicím i Lužičákům.
Zdraví
Josef Šindar

… sátiletí
WWW.AMOR.CZ
Aniž by nám láska řídla,
Amorovi slábnou křídla.
Už nemusí létat hájem,
internet stal se mu rájem.
Lásky je, co hrdlo ráčí,
usadil se k počítači.
Všech milenců touhy slyší,
stačí se jen pohrát s myší.
Luk odložil s klidnou lící,
šíp posílá klávesnicí.

společenská kro ni ka
Vítání občánků 29. března 2009 bylo milým a příjemným setkáním s nejmenšími dětmi
naší obce, které se narodily na podzim roku 2008 a počátkem roku 2009. Byly to:
Kosová Mariana
Bělohoubek Matyáš

Molnárová Julie
Kore Aylin
Blahopřejeme!

Josef Mikeš

Podkovy štěstí nám dajú,
v poctivú prácu kdo věří,
když lásku k rodnému kraju
ztracenú podkovú měří.

Napsali nám...
Z dopisu pana děkana Josefa
Šindara
… A tak vlastně dnes, když
obracím další list lužického
kalendáře, děkuji … Už za
to novoroční Pozdravení, na
kterém jsem hned na figurce
poznal „polecajta“ p. Jana
Mrkuse a což teprve kalendář
s celým betlémem staroříšského Metoděje Floriana! Z něho
zavanul a stále na mne dýchá
kus mého mládí a také kus
starého světa vzácně krásného
(který jistě nebyl bez složitostí,
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těžkostí a bolestí) – žel mizejícího. Ovšem je možné, že
všechny vzpomínky si člověk
s léty a odstupem více idealizuje
… Určitě je to však lepší, než
kdyby je měly provázet zneklidňující výčitky nebo vzpomínky
na nějaké staré těžce nedořešené vztahy.
Zásilka s kalendáři mne
opravdu velice potěšila! Poslali
jste mi dva – jeden jsem hned
poslal Lužickosrbským bratřím,
s nimiž mne víc než půlstoletí
váže přátelství.

Také musím děkovat za Lužický zpravodaj, s jeho zasíláním
na mne tak pravidelně pamatujete a také za pozvání ke
slavnosti u příležitosti jubilea
školy. Na naše učitele, kteří nám
v té „dílně lidskosti“ budovali
její základy, vzpomínám často
a těm nynějším bych velice
rád přál, aby jejich ušlechtilé
snahy nesly ovoce a oni je viděli
a upřímně se z něho radovali.
Aspoň příležitostně jim to vyřiďte, prosím! S Komenským,
jehož jméno nás na staré škole

Foto: Mgr. Jana Líčeníková.

Jubilanti
Leden – březen 2009
Prokopová Libuše
Benada Jaroslav
Kurková Anna
Šimková Anna
Vavrysová Josefa

80 let
91 let
80 let
80 let
85 let

Čapková Drahomíra
Janíková Františka
Bohunská Mária
Tlustá Libuše

80 let
94 let
80 let
80 let

Všem jubilantům blahopřejeme!
redakce
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Blahopřání

Poděkování
Pochvalou a řádem zlaté
vařečky byly oceněny místostarostkou na Josefské zábavě
všechny členky „koláčkové
čety“ Klubu seniorů. Velkou
zlatou vařečku dostala hlavní
organizátorka a šéfpekařka
Mařenka Dvořáčková.
Všem blahopřejeme a děkujeme za ochotu a obětavost.
Na výborných koláčcích si rádi
pochutnáváme o slavnostních
příležitostech. Při nabízení hostům se chlubíme, že jsou právě
naše lužické – od našich miss
pekařek.

Manželé Viera a Vítězslav Hubáčkovi
oslaví dne 18. 4. 2009 zlatou svatbu.
Do dalšího společného života jim přejí
hodně zdraví a spokojenosti
děti, vnoučata a přátelé.
Ke gratulaci se připojují také rada obce
a kolektiv obecního úřadu.

Koláčková četa.

Foto: Mgr. Jana Líčeníková.

Informujeme Chicago Tribune a Lužický zpravodaj
Vážený pane starosto,
děkujeme Vám a celému
vedení obce za úhradu dopravy
autobusem na lyžařský kurz
a zpět.
Tento dar nám velmi pomohl
snížit finanční částku, kterou
každý z nás musí za kurz uhradit, a proto mohli jet i žáci, kteří
by jinak z finančních důvodů jet
nemohli .
Výborní lyžaři děkují za to,
že si mohli skvěle zalyžovat a
začátečníci, že se naučili lyžovat. Bylo to „SUPER“.
Děkují
Kopřiva Lukáš, Mesochoridisová Nikol, Líčeník Lukáš, Fojtů
Luděk, Bravencová Tereza,
Sochr Martin, Kraus Jan, Mirošová Vendula, Rédrová Jessica,
Baláž Pavel, Soustužník Petr,
Kozumplík Jan, Skoupil Jan,
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Paní Marie Nováková s vnučkou Emily zvítězily
v soutěži o nejlepší vánoční pečivo – překládanými koláčky (recept z Lužic).
Redakce Chicago Tribune vyhlásilo v minulém
roce velkou předvánoční soutěž o nejlepší vánoční moučník. Vítězným prvním místem ohodnotila
odborná komise cukrářů a pekařů právě pečivo
paní Marie Novákové (roz. Tůmové) a její vnučky
Emily Drescel, které se do soutěže přihlásily.
V novinách Chicago Tribune se přímo píše:
„Recept na toto výborné pečivo si přivezla paní
Nováková již v roce 1947 z Moravy v rodném
Československu.“
Lyžařský kurz ZŠ Lužice.

Foto: ZŠ Lužice.

Vagundová Kristýna, Bortlíková Pavla, Laub Matěj, Úlehlová Eva,
Doležalová Nikola, Černá Eliška, Kotásková Věra

Blahopřejeme!

8. třída
Brhel Tomáš, Dohnalová Kateřina, Koštuřík Adam, Plešingerová
Simona, Kummerová, Andrea, Kokeš Mirek, Nováková Lucka
Učitelé: L. Kotlaříková, D. Vojkovská, P. Kotlařík

Foto: Antonio Perez/Tribune.
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OCENĚNÍ KE DNI UČITELŮ
Při letošním slavnostním
setkání vybraných pracovníků
škol a školských zařízení s představiteli obcí ke Dni učitelů byla
oceněna na návrh obce Lužice
učitelka Základní školy Jaroslava Dobrovolského v Lužicích
paní Mgr. Danuše Vojkovská.
Je vedoucí učitelkou na 1.
stupni ZŠ, zastupuje pedagogy
ve školské radě. Má krásný
vztah k žákům, každou třídu
dokáže stmelit v dobrý kolektiv.
Není výjimkou, že její žáci se
k ní s láskou hlásí ještě dlouho
po ukončení základní školy jako
ke své paní učitelce. Prokazuje
vysoké odborné znalosti, bohaté
zkušenosti a pedagogické mistrovství. U svých žáků dokáže
získat zájem a zaujetí, předat jim
hluboké znalosti a vědomosti.
Mgr. Danuše Vojkovská pracuje v kulturní komisi při radě

Dětský soubor Lužičánek pod vedením paní učitelky Zdeňky Bravencové, děti z MŠ pod vedením ředitelky Dany Holešové a učitelky
Lidky Hanzlíčkové, dětská CM pod vedením Přemysla Líčeníka - ti
všichni reprezentovali naši obec na 5. regionální přehlídce dětských
národopisných souborů v Kosticích 5. dubna 2009.
DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY LUŽICE SE UMÍSTILY NA 3. MÍSTĚ.

Foto: ZŠ Lužice.

Foto: Mgr. Jana Líčeníková.

V lednu jsem s panem starostou navštívila paní M. Jeřábkovou
v domově důchodců v Prostějově. Velmi mile nás přijala. Předali jsme jí drobné dárky a také
pozdravy od lužických občanů.
Při návštěvě jsem si všimla,
že paní Jeřábková má o Lužicích mnoho informací – přečte
Lužický zpravodaj vždy úplně
celý. Vyptávala se nás na život
v Lužicích a nepustila nás dříve,
dokud jsme jí neřekli vše, co
chtěla o Lužicích vědět.
Jménem rady obce Vám paní
Jeřábková přeji hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let
a ještě hodně přečtených Lužických zpravodajů.
Jana Líčeníková

V případě neúčasti jednoho
z výše uvedených souborů jsou
náhradníky do krajského kola.
Odborná komise, která hodnotila jednotlivá vystoupení,
konstatovala, že cimbálová
muzika pod vedením pana Přemysla Líčeníka předvedla nejlepší doprovod souborů. Panu
Líčeníkovi a muzikantům z cimbálky blahopřejeme a děkujeme
za spolupráci. Poděkování
zasíláme touto cestou rodičům dětí z folklorních kroužků
za obětavost a spolupráci při
reprezentaci MŠ Lužice a obce
Lužice.
Obec Lužice děkuje všem
účinkujícím, jejich vedoucím
i rodičům za poctivou přípravu,
obětavost a podporu krásných
lidových tradic.

obce, pomáhá při organizaci kulturního a společenského života,
aktivně se podílí na rozvoji partnerských vztahů s francouzskou obcí
Isdes a reprezentaci naší obce v zahraničí i v Regionu Podluží. Má
velký podíl na výborné spolupráci Základní školy v Lužicích s obcí
Lužice. Velmi si vážíme její pomoci a děkujeme.
Rada obce Lužice

SETKÁNÍ V PROSTĚJOVĚ
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VELKÝ ÚSPĚCH NAŠICH DĚTÍ

Blahopřání
Kamila Šošovičková, žákyně
Základní umělecké školy a cimbálistka dětské cimbálové muziky z Lužic, zvítězila v okresním
kole soutěže ve hře na cimbál.
V krajském kole soutěže obsadila 2.místo. Blahopřejeme ke
krásnému úspěchu!
Rada obce

Kamila Šošovičková při vernisáži výstavy panenek v Muzeu TGM.
Foto: Mgr. Jana Líčeníková.
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Týdenní pobyty pořádané ZO ZPO ve Strážnici
1)

Luhačovice 14. – 20. 6. 2009
Cena 3.385 Kč/osoba, bez dopravy 3.200 Kč/osoba.
Plná penze, výběr z 2-3 druhů jídel.

2)

Letní Krkonoše 9. – 15. 8. 2009
Cena 3.680 Kč/osoba, bez dopravy 3.400 Kč/osoba,
dítě do 5 let 1.400 Kč, dítě do 10 let 2.690 Kč.
Plná penze, výběr ze 3-4 druhů jídel.
Výlety:
1. Pec pod Sněžkou:
80 Kč/osoba
2. Špindlerův Mlýn:
150 Kč/osoba
3. Adršpašské skály:
70 Kč/osoba
4. Safari Dvůr Králové n. L.:
150 Kč/osoba

3)

Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica 31. 8. – 6. 9. 2009
Cena 4.600 Kč/osoba.
Podle zájmu možnost 3 výletu.

4)

Mariánské Lázně 13. – 19. 9. 2009
Cena 3.985 Kč/osoba.
Plná penze, výběr ze 3 druhů jídel.
Výlety:
1. Františkovy Lázně
150 Kč/osoba
2. Karlovy Vary
170 Kč/osoba
3. Waldsassen Německo
200 Kč/osoba
4. Chodová Planá
80 Kč/osoba

M-SERVIS PC Vám nabízí:
Kompletní služby v oblasti servisu PC (záruční a pozáruční)
Prodej nových i použitých PC
Netahejte se už s Vaším PC do servisu!
Přijedeme a na místě opravíme ve Vámi zvoleném čase.
Ceny dostupné všem. Profesionální přístup a kvalita služeb!

*NON-STOP PROVOZ *
Dále nabízíme - obnovu a záchranu smazaných, či jinak ztracených dat.
Kontakt: Michal Unger
Tel. 721/708 035
E-mail: m.service@seznam.cz

NECHTE NÁS POSTARAT SE O VAŠE STAROSTI

Výlety si účastníci platí na místě u řidiče,
výlet se uskuteční při minimálním počtu 28 osob.

OBJEDNÁVKY:
Božena Poznecká, kancelář ZO ZPO Strážnice, Vinohradská 38.
Pondělí 13.00 – 16.00 hodin.
Telefonické objednávky denně 7.00 – 8.45 hod, 18.00 – 20.00 hod.
Telefon: 511 135 846, mobil: 603 590 768.
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NABÍZENÉ SLUŽBY VČETNĚ
CENOVÝCH RELACÍ
SPOLEČNOSTI LUTES s. r. o.
Služby traktorem a malotraktorem:
Orba pozemku
- 45 Kč/ar
Bránování + smykování
- 35 Kč/ar
Rotovátorování
- 45 Kč/ar
Přeprava nákladu - 115 Kč/hod + 18 Kč/km
Sečení trávy:
základní sazba 1,40 Kč/m2 + příplatky za
sečení trávy s výškou větší než 15 cm nebo
nerovný terén
- 0,10 Kč
křovinořezem
- 200 Kč/hod
Mulčování:

40 Kč/hod

Prodej popelnic:
malá plastová na kolečkách 120 l - 900 Kč
velká plastová na kolečkách 240 l - 1100 Kč
Vedení účetnictví:

cena smluvně

Přeprava nákladu PICK - UP:
(do 420 kg a délky nákladu 2,5 m)
18 Kč/km + 115 Kč/hod
Práce motorovou pilou:
Kopírování:
stránka A4
stránka A4 oboustranně
stránka A3
stránka A3 oboustranně

200 Kč/hod

- 2,00 Kč
- 2,50 Kč
- 3,00 Kč
- 3,50 Kč

Dagmar Pastorová
tel. 518 357 345
e-mail lutesluzice@seznam.cz
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UBYTOVNA LUŽICE
Ubytovna se nachází v 1. patře
v budově zdravotního střediska.
Ubytovna má kapacitu 12 lůžek
rozdělených do tří pokojů:
1. pokoj - letiště pro dvě osoby
2. pokoj - dvě rozkládací postele pro 4 osoby
3. pokoj - tři rozkládací postele pro 6 osob
Sociální zařízení a koupelna
je společná pro všechny pokoje.
Dále se zde nachází kuchyňka
se základním vybavením, taktéž
společná pro všechny pokoje.
Provozovatel:
Lutes Lužice s. r. o.
Česká 1
696 18 Lužice

Kontaktní osoby:
pondělí - pátek 7.00 - 15.00 hodin
Renata Krejčiříková,
telefon: 518 357 345,
mobil: 724 119 633,
e-mail: krejcirikova@lutes.cz
Cena:
Cena ubytování 200 Kč/osoba/noc.
Stravování:
200 m od ubytovny se nachází
Hostinec u Konečků

